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V – Da omissão e responsabilidade das Reitorias, das instituições
universitárias e das associações estudantis denominadas Centros Acadêmicos e
“Atléticas”

Presidente: Deputado ADRIANO DIOGO
Vice-Presidente: Deputada SARAH MUNHOZ

VI – Conclusões e Recomendações

Relator: Deputado ULYSSES TASSINARI

Das conclusões
MEMBROS EFETIVOS
Carlos Bezerra Jr
Dilador Borges
Adriano Diogo
Marco Aurélio de Souza
Ulysses Tassinari
Jorge Caruso
Carlos Giannazi
Sarah Munhoz
José Bittencourt

PARTIDO
PSDB
PSDB
PT
PT
PV
PMDB
PSOL
PCdoB
PSD

Das recomendações

MEMBROS SUBSTITUTOS
Pedro Tobias
Welson Gasparini
João Paulo Rillo

VII – Agradecimentos e Requerimentos Finais
Projetos de lei a serem ofertados pela CPI

Reinaldo Alguz
Itamar Borges

Anexos

Leci Brandão
Rita Passos

1 – Anexo – transcrições

SUMÁRIO

Objetivando a redução de gastos com a impressão de papéis, o acesso às
transcrições pode ser feito por meio do site da Assembleia Legislativa
(www.al.sp.gov.br), na seção referente a "Comissões/CPIs".

I – Introdução

II – Depoimentos, declarações, informações e documentação recebida pela

I – INTRODUÇÃO

CPI

III – Aspectos gerais sobre o tema “trotes nas universidades” e a sua

Através do Requerimento nº 2423, de 2014, de autoria do Deputado

relação com a violação dos Direitos Humanos

ADRIANO DIOGO, com número regimental de assinaturas, foi proposta a

1 – Sobre os “trotes nas universidades”

constituição de uma Comissão Parlamentar de Inquérito, composta por 9

2 – Do conceito de violação dos Direitos Humanos e sua abrangência

(nove) membros, com a finalidade de investigar, no prazo de 120 dias, as

3 – Da caracterização dos casos averiguados pela CPI como práticas ou

violações dos Direitos Humanos e demais ilegalidades ocorridas no âmbito

comportamentos violadores dos Direitos Humanos

das Universidades do Estado de São Paulo ocorridas nos chamados
“trotes”, festas e no seu cotidiano acadêmico.

IV – Tópicos Relevantes Averiguados pela CPI
1 – Das práticas denominadas “trotes” e a suposta prática de crime,
especialmente o de tortura

O autor, no Requerimento nº 2423/2014, destaca na justificativa os motivos
que o levaram a pedir a instalação desta CPI.

2 – Dos casos envolvendo supostos crimes sexuais
3 – Dos casos envolvendo assédio moral e abuso de poder

O Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, pelo Ato

4 – Dos casos envolvendo abuso de álcool e uso de entorpecentes
5 – Dos demais casos envolvendo outros supostos casos de violação dos

nº 56, de 2014, criou a Comissão Parlamentar de Inquérito nos termos
como ela foi proposta pelo Nobre Deputado Adriano Diogo.

Direitos Humanos.

Os partidos políticos com direito a indicação dos membros desta CPI
encaminharam os respectivos nomes dos Deputados.

Finalmente, o Presidente da Assembleia Legislativa nomeou os membros
titulares e substitutos, cuja composição, antecede a Introdução.
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Jr., Bruno Covas, Adriano Diogo, Marco Aurélio de Souza, Ulysses
Tassinari e Jorge Caruso (membros efetivos). Presente ainda o Deputado
encontram-se encartadas nos autos do processo desta CPI.
Rafael Silva. Ausentes os Deputados Carlos Gianazzi e José Bittencourt. A
reunião foi convocada com a finalidade de deliberar sobre requerimentos e
tratar de assuntos de interesse da CPI. Havendo número regimental, o
Duração da CPI
Senhor Deputado Adriano Diogo deu início aos trabalhos e perguntou aos
demais se haviam indicações de nomes para a relatoria dos trabalhos da
CPI. A Deputada Sarah Munhoz indicou o Deputado Ulysses Tassinari para
A CPI das “Universidades” foi instituída com prazo de duração de 120
a relatoria, proposta que contou com a concordância de todos. Em seguida,
(cento e vinte) dias.
o Deputado Adriano Diogo indicou os Deputados Carlos Bezerra Jr e
Marco Aurélio de Souza para desempenharem a função de sub-relatores da
CPI, indicação que também contou com a anuência de todos os Senhores
II – Reuniões, audiências, depoimentos, declarações Deputados. A seguir, o Deputado Adriano Diogo passou a presidência à
informações e documentação recebida pela CPI: transcrição vice, Deputada Sarah Munhoz, para conduzir as votações. O Deputado
Adriano Diogo solicitou a inclusão, na pauta da presente reunião, dos 29
das Atas.
requerimentos sob a mesa de trabalho. Em votação, foi aprovada a inclusão
na pauta dos 29 requerimentos, por unanimidade. Item 1 - Requerimento nº
01/2014 de autoria do Deputado Adriano Diogo - Nos termos do § 2º do
Reunião Especial de Eleição
artigo 34-B do Regimento Interno Consolidado, requeiro à Comissão
Parlamentar de Inquérito constituída com a finalidade de "investigar as
Aos dezessete dias do mês de dezembro de dois mil e quatorze, às duas
violações dos direitos humanos e demais ilegalidades ocorridas no âmbito
horas, no Auditório Teotônio Vilela da Assembleia Legislativa do Estado
de São Paulo, realizou-se a Reunião Especial de Eleição de Presidente e das Universidades do Estado de São Paulo ocorridas nos chamados
Vice-Presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito constituída pelo Ato "trotes", festas e no seu cotidiano acadêmico", a convocação de reuniões
nº 56, de 2014, com a finalidade de "investigar as violações dos direitos desta CPI durante o recesso parlamentar do mês de janeiro de 2015. Em
humanos e demais ilegalidades ocorridas no âmbito das Universidades do votação, foi aprovado o requerimento. Item 2 - Requerimento nº 02/2014
Estado de São Paulo ocorridas nos chamados 'trotes', festas e no seu de autoria do Deputado Adriano Diogo - Nos termos do § 2º do Artigo 47
cotidiano acadêmico", convocada nos termos do § 2º do artigo 36, da XIV do Regimento Interno Consolidado, requeiro que o atendimento aos
Consolidação do Regimento Interno e presidida, inicialmente, pelo Senhor requerimentos aprovados em sigilo sejam feitos em reuniões reservadas
Deputado Ulysses Tassinari, nos termos do artigo 37 do mesmo diploma desta CPI. Em votação, foi aprovado o requerimento. Item 3 legal. Presentes a Senhora Deputada Sarah Munhoz e os Senhores Requerimento nº 03/2014 de autoria do Deputado Adriano Diogo - Nos
Deputados Bruno Covas, Carlos Bezerra Jr., Adriano Diogo, Marco termos do inciso II do artigo 34-B do Regimento Interno Consolidado,
Aurélio, Ulysses Tassinari, Jorge Caruso e Carlos Giannazi (efetivos). requeiro à Comissão Parlamentar de Inquérito constituída com a finalidade
Ausente o Senhor Deputado Jospe Bittencourt. Havendo número de "investigar as violações dos direitos humanos e demais ilegalidades
regimental, o Senhor Deputado Ulysses Tassinari abriu a reunião e ocorridas no âmbito das Universidades do Estado de São Paulo ocorridas
questionou aos seus pares se havia a indicação de um nome para presidir a nos chamados "trotes", festas e no seu cotidiano acadêmico" a
CPI. O Senhor Deputado Carlos Giannazi sugeriu o nome do Deputado CONVOCAÇÃO de Paulo Comarin (médico Residente da FMUSP), Artur
Adriano Diogo para exercer a presidência do colegiado. Em votação o Danila (médico Residente da FMUSP), Flávio Augusto Miorim (formado
Deputado Adriano Diogo foi eleito, por unanimidade, Presidente, em Medicina pela FMUSP), Gabriel Fernandes Ribeiro (formado em
assumindo a direção dos trabalhos. O Presidente eleito agradeceu a Medicina pela FMUSP), Affonso Cardozo de Oliveira Neto (formado em
confiança nele depositada por seus pares e questionou se havia alguma Medicina pela FMUSP), Daniel Tarciso da Silva Cardozo (formado em
indicação para a Vice- Presidência da CPI. A Deputada Sarah Munhoz Medicina pela FMUSP) e Kaiê Fernandes (formado em Medicina pela
indicou o nome do Deputado Bruno Covas, que, utilizando a palavra, FMUSP). Em votação, foi aprovado o requerimento. Item 4 - Requerimento
agradeceu a indicação e colocou aos pares que seu nome não seria o mais nº 04/2014 de autoria do Deputado Adriano Diogo - Nos termos do inciso
adequado para ocupar o cargo, tendo em vista que deixará em breve o II do artigo 34-B do Regimento Interno Consolidado, requeiro à Comissão
mandato de Deputado estadual para assumir o mandato de Deputado Parlamentar de Inquérito constituída com a finalidade de "investigar as
Federal. Nesse momento a reunião foi suspensa por dois minutos sendo violações dos direitos humanos e demais ilegalidades ocorridas no âmbito
reaberta, contando com o mesmo quorum, tão logo transcorrido esse tempo. das Universidades do Estado de São Paulo ocorridas nos chamados
Reaberta a sessão o Senhor Deputado Bruno Covas sugeriu o nome da "trotes", festas e no seu cotidiano acadêmico" a CONVOCAÇÃO de
Deputada Sarah Munhoz para o cargo de Vice-Presidente da CPI. Em Soraya SoubhiSmaili, magnífica reitora da Universidade Federal de São
votação a Deputada Sarah Munhoz foi eleita por unanimidade. A seguir, o Paulo (UNIFESP). Em votação, foi aprovado o requerimento. Item 5 Deputado Adriano Diogo convocou, nos termos do artigo 45, § 3º "in fine", Requerimento nº 05/2014 de autoria do Deputado Adriano Diogo - Nos
da XIV Consolidação do Regimento Interno, uma reunião da CPI a ter termos do inciso II do artigo 34-B do Regimento Interno Consolidado,
início cinco minutos após o encerramento da presente sessão com a requeiro à Comissão Parlamentar de Inquérito constituída com a finalidade
finalidade de deliberar sobre requerimentos e tratar de assuntos de interesse de "investigar as violações dos direitos humanos e demais ilegalidades
da CPI. Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente declarou ocorridas no âmbito das Universidades do Estado de São Paulo ocorridas
encerrada a reunião, que eu, Luzia dos Santos Munin, Analista Legislativo, nos chamados "trotes", festas e no seu cotidiano acadêmico" a obtenção das
secretariei, e da qual lavrei a presente ata, que, lida e achada conforme, foi seguintes informações e documentos junto à Escola Superior de Agricultura
dada por aprovada e segue assinada pelo Senhor Presidente e por mim, "Luiz de Queiroz" (ESALQ) da Universidade de São Paulo: (1)
concluindo-se definitivamente os trabalhos, que foram gravados pelo
Sindicâncias e Processos Disciplinares (docentes, discentes e funcionários)
Serviço de Audiofonia, e cuja transcrição, uma vez concluída, passará a
abertos na ESALQ no anos de 2010, 2011, 2012, 2013 e 2014 referentes a
fazer parte integrante desta Ata. Auditório Teotônio Vilela, em 17 de
casos de assédio moral e sexual, desvios de conduta e outras violações de
dezembro de 2014.
Direitos Humanos; (2) Sindicâncias e Processos Disciplinares números:
2013.1.66.11.1, 2014.1.38.11.9, 61.1.43931.11.4, 2008.1.986.11.8 e
2002.1.599.11.9. Em votação, foi aprovado o requerimento. Item 6 Requerimento nº 06/2014 de autoria do Deputado Adriano Diogo - Nos
Primeira Reunião – 17.12.2014
termos do inciso II do artigo 34-B do Regimento Interno Consolidado,
Aos dezessete dias do mês de dezembro de dois mil e quatorze, às catorze requeiro à Comissão Parlamentar de Inquérito constituída com a finalidade
horas e trinta minutos, no Auditório Teotônio Vilela da Assembleia de "investigar as violações dos direitos humanos e demais ilegalidades
Legislativa do Estado de São Paulo, realizou-se a Primeira Reunião da ocorridas no âmbito das Universidades do Estado de São Paulo ocorridas
Comissão Parlamentar de Inquérito constituída pelo Ato nº 56, de 2014, nos chamados "trotes", festas e no seu cotidiano acadêmico" a obtenção das
com a finalidade "investigar as violações dos direitos humanos e demais seguintes informações e documentos junto à Associação Atlética
ilegalidades ocorridas no âmbito das Universidades do Estado de São Paulo Acadêmica Oswaldo Cruz (AAAOC): (1) sua prestação de contas, tanto na
ocorridas nos chamados 'trotes', festas e no seu cotidiano acadêmico", versão sintética quanto detalhada (Livro Caixa e comprovantes anexos,
convocada nos termos da XIV Consolidação do Regimento Interno, sob a bancos e comprovantes anexos, notas fiscais de bonificação, etc.), dos
presidência do Deputado Adriano Diogo. Presentes a Senhora Deputada exercícios de 2011, 2012, 2013 e 2014; (2) Termo de cessão de uso (ou
Sarah Munhoz (membro efetivo) e os Senhores Deputados Carlos Bezerra comodato) do terreno ocupado pela AAAOC; (3) seu Estatuto Social atual
(caso tenha ocorrido alteração no Estatuto nos últimos cinco anos, enviar os
anteriores e as alterações); e (4) Contratos de exclusividade, e/ou patrocínio
(*) A título de informação, as devidas nomeações e substituições
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e/ou comodato firmados com indústrias de bebidas, nos anos de 2011,
2012, 2013 e 2014. Em votação, foi aprovado o requerimento. Item 7 Requerimento nº 07/2014 de autoria do Deputado Adriano Diogo - Nos
termos do inciso II do artigo 34-B do Regimento Interno Consolidado,
requeiro à Comissão Parlamentar de Inquérito constituída com a finalidade
de "investigar as violações dos direitos humanos e demais ilegalidades
ocorridas no âmbito das Universidades do Estado de São Paulo ocorridas
nos chamados "trotes", festas e no seu cotidiano acadêmico" a obtenção das
seguintes informações e documentos junto ao Centro Acadêmico Oswaldo
Cruz (CAOC): (1) sua prestação de contas, tanto na versão sintética quanto
detalhada (Livro Caixa e comprovantes anexos, bancos e comprovantes
anexos, notas fiscais de bonificação, etc.) dos exercícios de 2012, 2013 e
2014; (2) as atas de reunião do CAOC de 2012, 2013 e 2014. Em votação,
foi aprovado o requerimento. Item 8 - Requerimento nº 08/2014 de autoria
do Deputado Adriano Diogo - Nos termos do inciso II do artigo 34-B do
Regimento Interno Consolidado, requeiro à Comissão Parlamentar de
Inquérito constituída com a finalidade de "investigar as violações dos
direitos humanos e demais ilegalidades ocorridas no âmbito das
Universidades do Estado de São Paulo ocorridas nos chamados "trotes",
festas e no seu cotidiano acadêmico" a obtenção das seguintes informações
e documentos junto à Faculdade de Medicina da Universidade de São
Paulo: (1) Sindicâncias e/ou reclamações sobre os processos de seleção
para a Residência Médica dos últimos dez anos; (2) Reclamações
registradas por moradores e outros sobre poluição ambiental e/ou
vandalismo provocados pelas festas organizadas pela AAAOC e CAOC,
em particular as festas Carecas no Bosque e Fantasias no Bosque, nos anos
de 2005 a 2014; (3) Sindicâncias e Processos Disciplinares (docentes,
discentes e funcionários) abertos na FMUSP nos anos de 2006, 2007, 2008,
2009, 2010, 2011, 2012, 2013 e 2014 referentes a casos de assédio moral e
sexual, desvios de conduta, convivo na Casa dos Estudantes de Medicina;
(4) Sindicâncias e Processos Disciplinares abertos na FMUSP nos anos de
2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2013 e 2014 referentes a casos de
racismo. Em votação, foi aprovado o requerimento. Item 9 - Requerimento
nº 09/2014 de autoria do Deputado Adriano Diogo - Nos termos do inciso
II do artigo 34-B do Regimento Interno Consolidado, requeiro à Comissão
Parlamentar de Inquérito constituída com a finalidade de "investigar as
violações dos direitos humanos e demais ilegalidades ocorridas no âmbito
das Universidades do Estado de São Paulo ocorridas nos chamados
"trotes", festas e no seu cotidiano acadêmico" a CONVOCAÇÃO de Carlos

Inquérito constituída com finalidade de "investigar as violações dos direitos
humanos e demais ilegalidades ocorridas no âmbito das Universidades do
Estado de São Paulo ocorridas nos chamados "trotes", festas e no seu
cotidiano acadêmico", a CONVOCAÇÃO de Paulo Hilário Nascimento
Saldiva (professor da FMUSP), Maria do Patrocínio Tenório Nunes
(professora da FMUSP), Milton de Arruda Martins (professor da FMUSP),
Maria Fernanda Tourinho Peres (professora da FMUSP), Antonio Ribeiro
de Almeida Junior (professor da Esalq), Maria Ivete Castro Boulos
(professora da FMUSP), Marcos Vinícius Folegatti (professor da Esalq),
Oriowaldo Queda (professor da Esalq), Beatriz Appezzato-da-Gloria
(professor da Esalq), Antonio Augusto Domingos Coelho (professor da
Esalq), Heloísa Buarque de Almeida (professora da FFLCH), Luís
Fernando Tófoli (professor de Psquiatria na Unicamp), Maurício Lucchesi
(médico psiquiatra formado pela FMUSP), Leon Lobo de Souza Garcia
(médico psiquiatra formado pela FMUSP), Marco Akerman (professor da
Faculdade de Medicina do ABC). Em votação, foi aprovado o
requerimento. Item 14 - Requerimento nº 14/2014 de autoria do Deputado
Adriano Diogo - Nos termos do inciso II do artigo 34-B do Regimento
Interno Consolidado, requeiro à Comissão Parlamentar de Inquérito
constituída com finalidade de "investigar as violações dos direitos humanos
e demais ilegalidades ocorridas no âmbito das Universidades do Estado de
São Paulo ocorridas nos chamados "trotes", festas e no seu cotidiano
acadêmico", a CONVOCAÇÃO de Diná de Almeida Lopes Monteiro da
Cruz, diretora da Faculdade de Enfermagem da USP (São Paulo), e de
Vilanice Alves de Araújo Pünschel, presidente da Comissão de Graduação
da Faculdade de Enfermagem da USP (São Paulo). Em votação, foi
aprovado o requerimento. Antes da leitura do Item 15 da pauta, o Deputado
Adriano Diogo, autor do Requerimento, solicitou a alteração do termo
CONVOCAÇÃO para CONVITE no Requerimento de nº 15/2014. Em
votação, foi aprovada a alteração. Item 15 - Requerimento nº 15/2014 de
autoria do Deputado Adriano Diogo - Nos termos do inciso II do artigo 34B do Regimento Interno Consolidado, requeiro à Comissão Parlamentar de
Inquérito constituída com finalidade de "investigar as violações dos direitos
humanos e demais ilegalidades ocorridas no âmbito das Universidades do
Estado de São Paulo ocorridas nos chamados "trotes", festas e no seu
cotidiano acadêmico" o CONVITE de Marco AntonioZago, magnífico
reitor da Universidade de São Paulo. Item 16 - Requerimento nº 16/2014 de
autoria do Deputado Adriano Diogo - Nos termos do inciso II do artigo 34B do Regimento Interno Consolidado, requeiro à Comissão Parlamentar de

Gilberto Carlotti Junior, diretor da Faculdade de Medicina da USP de
Ribeirão Preto, e Helio Cesar Salgado, vice-diretor da Faculdade de
Medicina da USP de Ribeirão Preto. Em votação, foi aprovado o
requerimento. Item 10 - Requerimento nº 10/2014 de autoria do Deputado
Adriano Diogo - Nos termos do inciso II do artigo 34-B do Regimento
Interno Consolidado, requeiro à Comissão Parlamentar de Inquérito
constituída com a finalidade de "investigar as violações dos direitos
humanos e demais ilegalidades ocorridas no âmbito das Universidades do
Estado de São Paulo ocorridas nos chamados "trotes", festas e no seu
cotidiano acadêmico" a CONVOCAÇÃO de Roberto Chagas dos Santos,
funcionário da Faculdade de Medicina da USP (FMUSP). Em votação, foi
aprovado o requerimento. Item 11 - Requerimento nº 11/2014 de autoria do
Deputado Adriano Diogo - Nos termos do inciso II do artigo 34-B do
Regimento Interno Consolidado, requeiro à Comissão Parlamentar de
Inquérito constituída com a finalidade de "investigar as violações dos
direitos humanos e demais ilegalidades ocorridas no âmbito das
Universidades do Estado de São Paulo ocorridas nos chamados "trotes",
festas e no seu cotidiano acadêmico" a CONVOCAÇÃO de Rodolfo Furlan
Damiano, Carolina Abraão Fasanella, estudantes da Faculdade de Medicina
da PUC de Sorocaba (SP) e Felipe José DommarcoYarid, estudante da
ESALQ/USP, Thais Santos Moya (pós-graduanda da UFSCar). Em
votação, foi aprovado o requerimento. Item 12 - Requerimento nº 12/2014
de autoria do Deputado Adriano Diogo - Nos termos do inciso II do artigo
34-B do Regimento Interno Consolidado, requeiro à Comissão Parlamentar
de Inquérito constituída com a finalidade de "investigar as violações dos
direitos humanos e demais ilegalidades ocorridas no âmbito das
Universidades do Estado de São Paulo ocorridas nos chamados "trotes",
festas e no seu cotidiano acadêmico" a CONVOCAÇÃO de Jiviane Barreto
(professora da Faculdade de Medicina da PUC de Campinas), Matheus
Pinheiro (professor da Faculdade de Medicina da PUC de Campinas),
Welson Vieira (estudante da PUC de Campinas), Juliana Sampaio
(estudante da PUC de Campinas), Letícia Oliveira (estudante da PUC de
Campinas), Lucas Thomaz (estudante da PUC de Campinas), Felipe Baldo
(estudante da PUC de Campinas), Fernando Delatti (estudante da PUC de
Campianas), Pedro Swinerd (estudante da PUC de Campinas), Rafaela
Nunes Fonseca (estudante da PUC de Campinas). Em votação, foi
aprovado o requerimento. Item 13 - Requerimento nº 13/2014 de autoria do
Deputado Adriano Diogo - Nos termos do inciso II do artigo 34-B do
Regimento Interno Consolidado, requeiro à Comissão Parlamentar de

Inquérito constituída com finalidade de "investigar as violações dos direitos
humanos e demais ilegalidades ocorridas no âmbito das Universidades do
Estado de São Paulo ocorridas nos chamados "trotes", festas e no seu
cotidiano acadêmico" a CONVOCAÇÃO de Guilherme PianowskiPajanoti
e Giovani Zacharias Rosa, estudantes da Faculdade de Medicina da USP de
Ribeirão Preto (FMRP). Em votação, foi aprovado o requerimento. Item 17
- Requerimento nº 17/2014 de autoria do Deputado Adriano Diogo - Nos
termos do inciso II do artigo 34-B do Regimento Interno Consolidado,
requeiro à Comissão Parlamentar de Inquérito constituída com finalidade
de "investigar as violações dos direitos humanos e demais ilegalidades
ocorridas no âmbito das Universidades do Estado de São Paulo ocorridas
nos chamados "trotes", festas e no seu cotidiano acadêmico" a
CONVOCAÇÃO de José Otávio Costa Auler Junior, diretor da Faculdade
de Medicina da USP, e Edmund Chagas Baracat, vice-diretor da Faculdade
de Medicina da USP. Em votação, foi aprovado o requerimento. Item 18 Requerimento nº 18/2014 de autoria do Deputado Adriano Diogo - Nos
termos do inciso II do artigo 34-B do Regimento Interno Consolidado,
requeiro à Comissão Parlamentar de Inquérito constituída com finalidade
de "investigar as violações dos direitos humanos e demais ilegalidades
ocorridas no âmbito das Universidades do Estado de São Paulo ocorridas
nos chamados "trotes", festas e no seu cotidiano acadêmico" a
CONVOCAÇÃO de Luiz Fernando Alves, ex-estudante da Faculdade de
Medicina de Rio Preto (FAMERP). Em votação, foi aprovado o
requerimento. Item 19 - Requerimento nº 19/2014 de autoria do Deputado
Adriano Diogo - Nos termos do inciso II do artigo 34-B do Regimento
Interno Consolidado, requeiro à Comissão Parlamentar de Inquérito
constituída com finalidade de "investigar as violações dos direitos humanos
e demais ilegalidades ocorridas no âmbito das Universidades do Estado de
São Paulo ocorridas nos chamados "trotes", festas e no seu cotidiano
acadêmico" a CONVOCAÇÃO de Marina de Souza Pikman, Phamela
Feitosa Filva, Ana Luiza Pires da Cunha, Allan Brum de Oliveira, Mauro
Xavier Neto, Caio Zampronha, Augusto Ribeiro da Silva, Carlo Fabrizio
Batista di Giovanni, Flora Goldemberg, Andressa de Oliveira Gallo, André
Lazzeri Cortez, Felipe Scalisa Oliveira, Jhony Everson Gonçalves, Tiago
Hummel da Fonseca, Rodrigo Bolini de Oliveira Lima, Silvio Tacla Alves
Barbosa, Renan Maloni Augusto, Leonardo Bicarata Turra, Vinicius Diniz,
Kayo Alves Leite, Diego Ubrig Munhoz, Douglas Rodrigues da Costa,
Diego Vinicius Santinelli Pestana, Raphael Kaeriyama e Silva, Pedro
Henrique ShimitiHashizume, Jung Bo Shim, Willian TetsuoYamagata,
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André Orik Custódio Abe, Murilo Germano Sales da Silva, Edgard
AntounFallakha Junior, Michel Oliveira Souza e Igor Maia Marinho,
estudantes da Faculdade de Medicina da USP (FMUSP), Mônica
Gonçalves, estudante de pós-graduação da Faculdade de Saúde Pública da
USP, Bianca Cestaro, estudante de Medicina Veterinária na USP, e Jade
Gonçalves Ribeiro do Nascimento Santos (ex-estudante da ESALQ). Em
votação, foi aprovado o requerimento. A Deputada Sarah Munhoz, na
presidência, informou ao público presente que os requerimentos de nº
20/2014, 21/2014, 22/2014, 23/2014, 24/2014 e 25/2014 são referentes à
convocação de pessoas para depor em SIGILO, com preservação de
imagem e nome. Informou ainda que os Deputados presentes tiveram
acesso ao conteúdo dos requerimentos. Item 20 - Requerimento nº 20/2014
de autoria do Deputado Adriano Diogo. Em votação, foi aprovado o
requerimento. Item 21 - Requerimento nº 21/2014 de autoria do Deputado
Adriano Diogo. Em votação, foi aprovado o requerimento. Item 22 Requerimento nº 22/2014 de autoria do Deputado Adriano Diogo. Em
votação, foi aprovado o requerimento. Item 23 - Requerimento nº 23/2014
de autoria do Deputado Adriano Diogo. Em votação, foi aprovado o
requerimento. Item 24 - Requerimento nº 24/2014 de autoria do Deputado
Adriano Diogo. Em votação, foi aprovado o requerimento. Item 25 Requerimento nº 25/2014 de autoria do Deputado Adriano Diogo. Em
votação, foi aprovado o requerimento. Item 26 - Requerimento nº 26/2014
de autoria do Deputado Adriano Diogo - Nos termos do § 8º do Artigo 34B do Regimento Interno Consolidado, requeiro à Comissão Parlamentar de
Inquérito constituída com finalidade de "investigar as violações dos direitos
humanos e demais ilegalidades ocorridas no âmbito das Universidades do
Estado de São Paulo ocorridas nos chamados "trotes", festas e no seu
cotidiano acadêmico" a contratação de serviços especializados que não
possam ser prestados por órgãos públicos, para acompanhar os trabalhos
desta CPI, inclusive no período do recesso parlamentar em janeiro de 2015.
Em votação, foi aprovado o requerimento. Em seguida, a Deputada Sarah
Munhoz devolveu a presidência ao Deputado Adriano Diogo, para a
deliberação dos itens seguintes da pauta. Item 27 - Requerimento nº
27/2014 de autoria dos Deputados Bruno Covas e Carlos Bezerra Jr Requeremos, nos termos regimentais, que sejam oficiados os reitores das
universidades públicas e privadas no Estado de São Paulo para que tomem
conhecimento da instalação desta CPI e que informem à esta Comissão
abusos que venham a ser cometidos na recepção dos novos alunos em
2015. Em votação, foi aprovado o requerimento. Item 28 - Requerimento nº
28/2014 de autoria do Deputado Bruno Covas - Requeiro, nos termos
regimentais, que seja solicitado à Comissão de Defesa dos Direitos da
Pessoa Humana, da Cidadania, da Participação e das Questões Sociais o
envio de atas, notas taquigráficas e outros documentos que tenham sido
colhidos nas audiências públicas promovidas por aquela Comissão
referente ao tema desta CPI. Em votação, foi aprovado o requerimento.
Item 29 - Requerimento nº 29/2014 de autoria do Deputado Carlos Bezerra
Jr - Requeiro, nos termos regimentais, a CONVOCAÇÃO do Responsável
pelo DOV-COCESP (Divisão Técnica de Operações e Vigilância da
Coordenadoria do Campus) e também a CONVOCAÇÃO do responsável
pelo SOS mulher, órgão de atendimento às vítimas de estupro, com a
finalidade de esclarecer o porquê que os estupros registrados na Polícia
Civil e outros órgãos não fazem parte das estatísticas oficiais da
universidade e do SOS Mulher. Em votação, foi aprovado o requerimento.
Em seguida, o Deputado Carlos Bezerra fez um requerimento oral
solicitando que o e-mail da Comissão Parlamentar de Inquérito fosse
divulgado pela TV ALESP, ao menos três vezes ao dia, para o recebimento
de denúncias de violações de direitos humanos nos trotes, festas e cotidiano
acadêmico das universidades paulistas. Em votação, foi aprovado o
requerimento. Concluída a pauta de deliberações, o Senhor Presidente, nos
termos do Artigo 28 do Regimento Interno Consolidado, franqueou a
palavra ao Professor Marco Akerman, Titular do Departamento de Prática
de Saúde Pública da Faculdade de Saúde Pública da USP, para exposição
sobre o tema da violência sexual e das demais violações de direitos
humanos ocorridas nos trotes e recepção aos calouros na Universidade,
bem como sobre a necessidade dessa CPI aprofundar a discussão sobre a
formação médica no Brasil. Em seguida, também no termos do Artigo 28
do Regimento Interno Consolidado, o Presidente franqueou a palavra à
Luiza Cruz de Melo, estudante do 4º ano de Geografia na USP, para expor
a situação de ameaças e violências a que foi submetida, bem como sobre a
ineficiência dos órgãos públicos e dos setores responsáveis da universidade
no atendimento às vítimas. Na sequência, o Presidente franqueou a palavra,
nos termos do Artigo 28 do Regimento Interno Consolidado, à Marcela
Carbone, estudante de Artes Cênicas da USP. O Presidente Adriano Diogo
ainda abriu a palavra para Vanessa Del Castillo Silva Couto, estudante do
5º ano de Nutrição, para uma pequena fala. Os Deputados Bruno Covas,
Marco Aurélio, Rafael Silva, Ulysses Tassinari, Carlos Bezerra, Adriano
Diogo e a Deputada Sarah Munhoz fizeram falas agradecendo a presença
de todos e a coragem dos depoentes em expor seus casos. Após
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considerações finais e nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente
convocou uma reunião desta CPI a ser realizada no dia dezoito de
dezembro de dois mil e catorze, às catorze horas e trinta minutos, no
Auditório Teotônio Vilela da Assembleia Legislativa do Estado de São
Paulo e deu por encerrada a reunião, que foi gravada pelo Serviço de
Audiofonia, e a correspondente transcrição, tão logo concluída, integrará
esta ata, para todos os fins regimentais. Eu, João Victor Barison de
Oliveira, Analista Legislativo, lavrei esta ata, assinando-a após o Senhor
Presidente. Aprovada em reunião de 18/12/2014.

Segunda Reunião – 18.12.2014
Aos dezoito dias do mês de dezembro de dois mil e quatorze, às catorze
horas e trinta minutos, no Auditório Teotônio Vilela da Assembleia
Legislativa do Estado de São Paulo, realizou-se a Segunda Reunião da
Comissão Parlamentar de Inquérito constituída pelo Ato nº 56, de 2014,
com a finalidade "investigar as violações dos direitos humanos e demais
ilegalidades ocorridas no âmbito das Universidades do Estado de São Paulo
ocorridas nos chamados 'trotes', festas e no seu cotidiano acadêmico",
convocada nos termos da XIV Consolidação do Regimento Interno, sob a
presidência do Deputado Adriano Diogo. Presentes a Senhora Deputada
Sarah Munhoz (membro efetivo) e os Senhores Deputados Carlos Bezerra
Jr., Adriano Diogo, Marco Aurélio, Ulysses Tassinari e Carlos Gianazzi
(membros efetivos). Ausentes os Deputados Bruno Covas, Jorge Caruso e
José Bittencourt. A reunião foi convocada com a finalidade de deliberar
sobre requerimentos e tratar de assuntos de interesse da CPI. Havendo
número regimental, o Senhor Deputado Adriano Diogo deu início aos
trabalhos e solicitou a inclusão, na pauta da presente reunião, dos 06
requerimentos sobre a mesa de trabalho. Em votação, foi aprovada a
inclusão na pauta dos 06 requerimentos, por unanimidade. Assumiu a
presidência dos trabalhos durante a deliberação dos requerimentos o
Deputado Carlos Bezerra Jr.. Item 1 - Requerimento nº 30/2014 de autoria
do Deputado Adriano Diogo - Nos termos do inciso II do artigo 34-B do
Regimento Interno Consolidado, requer à Comissão Parlamentar de
Inquérito constituída com a finalidade de "investigar as violações dos
direitos humanos e demais ilegalidades ocorridas no âmbito das
Universidades do Estado de São Paulo ocorridas nos chamados "trotes",
festas e no seu cotidiano acadêmico", a convocação de Roberto Gomes
Nogueira, Coordenador do Curso de Tecnologia em Radiologia da Unifesp.
Em votação, foi aprovado o requerimento. Item 2 - Requerimento nº
31/2014 de autoria do Deputado Adriano Diogo - Nos termos do inciso II
do Artigo 34-B do Regimento Interno Consolidado, requer obtenção das
seguintes informações e documentos junto aos responsáveis legais do
"Show Medicina": (1) prestação de contas, tanto sintética quanto detalhada
dos exercícios de 2011, 2012, 2013 e 2014; (2) prestação de contas do
dinheiro usado pelo Show Medicina para pagar multa aplicada pela
Prefeitura por pichação de painel na Cidade de São Paulo; (3) "Livro de
Ouro" dos anos de 2011, 2012, 2013 e 2014 do Show Medicina. Em
votação, foi aprovado o requerimento. Item 3 - Requerimento nº 32/2014
de autoria do Deputado Adriano Diogo - Nos termos do inciso II do artigo
34-B do Regimento Interno Consolidado, requer à Comissão Parlamentar
de Inquérito constituída com a finalidade de "investigar as violações dos
direitos humanos e demais ilegalidades ocorridas no âmbito das
Universidades do Estado de São Paulo ocorridas nos chamados "trotes",
festas e no seu cotidiano acadêmico" a convocação de Lucas Faraco
Sobrado, estudante da Faculdade de Medicina da Universidade de São
Paulo. Em votação, foi aprovado o requerimento. Item 4 - Requerimento nº
33/2014 de autoria do Deputado Adriano Diogo - Nos termos do inciso II
do artigo 34-B do Regimento Interno Consolidado, requer à Comissão
Parlamentar de Inquérito constituída com a finalidade de "investigar as
violações dos direitos humanos e demais ilegalidades ocorridas no âmbito
das Universidades do Estado de São Paulo ocorridas nos chamados
"trotes", festas e no seu cotidiano acadêmico" a obtenção do Relatório e
autos da promotoria sobre a morte de Edson Tsung Chi Hsueh, em 1999,
junto ao Ministério Público Estadual. Em votação, foi aprovado o
requerimento. O Deputado Carlos Bezerra Jr., na presidência, informou ao
público presente que os requerimentos de nº 34/2014 e 35/2014 eram
referentes à convocação de pessoa para depor em SIGILO e de solicitação
de documentos a ser, também, realizada em SIGILO, com preservação de
imagem e nome. Informou ainda que os Deputados presentes tiveram
acesso ao conteúdo dos requerimentos. Item 5 - Requerimento nº 34/2014
de autoria do Deputado Adriano Diogo. Em votação, foi aprovado o
requerimento. Item 6 - Requerimento nº 35/2014 de autoria do Deputado
Adriano Diogo. Em votação, foi aprovado o requerimento. Concluída a
pauta de deliberações, a reunião foi suspensa por um minuto sendo
retomada tão logo transcorrido esse tempo. Retornando à presidência dos
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trabalhos, o Deputado Adriano Diogo, iniciou uma conferencia via internet
com a Professora Simone Diniz do Departamento de Saúde MaternoInfantil da Faculdade de Saúde Pública-Universidade de São Paulo para
falar sobre violência obstétrica, a conferencia durou alguns minutos, por
conta da má conexão não foi possível concluir a conversa. O presidente
solicitou que o e-mail encaminhado pela professora à CPI passasse a fazer
parte dos seus autos e agradeceu sua participação. Ainda para falar sobre o
mesmo assunto, nos termos do Artigo 28 do Regimento Interno
Consolidado, franqueou a palavra também às Senhoras Valéria de Sousa e
Ana Lúcia Keunecke da organização Artemis. Em seguida, também no
termos do Artigo 28 do Regimento Interno Consolidado, o Presidente
franqueou a palavra à Vanessa Del Castillo Silva Couto, estudante do 5º
ano de Nutrição da USP, e à Gabriela Soldera Ferro, estudante do 2º ano de
Relações Internacionais da USP, que falaram sobre o Conselho
Universitário da Universidade, especialmente destacando a última reunião
de 2014, realizada em 09/12/2014. Na sequência, o Presidente franqueou a
palavra, nos termos do Artigo 28 do Regimento Interno Consolidado, a
Gabriel Lindenbach, estudante do 4º ano de Geografia da USP, que falou
sobre festas universitárias. Após considerações finais e nada mais havendo
a tratar, o Senhor Presidente agradeceu aos participantes da reunião, aos
Deputados e deu por encerrada a reunião, que foi gravada pelo Serviço de
Audiofonia, e a correspondente transcrição, tão logo concluída, integrará
esta ata, para todos os fins regimentais. Eu, Luzia dos Santos Munin,
Analista Legislativo, lavrei esta ata, assinando-a após o Senhor Presidente.
Aprovada em reunião de 27/01/15.
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Foram prestadas Declarações pelos convidados, cuja transcrição
está contida no Anexo 1 deste Relatório.

Décima Primeira Reunião – 20.01.2015
Foram prestadas Declarações pelos convidados, cuja transcrição
está contida no Anexo 1 deste Relatório.

Décima Segunda Reunião – 21.01.2015
Foram prestadas Declarações pelos convidados, cuja transcrição
está contida no Anexo 1 deste Relatório.

Décima Terceira Reunião – 22.01.2015
Foram prestadas Declarações pelos convidados, cuja transcrição
está contida no Anexo 1 deste Relatório.

Décima Quarta Reunião – 27.01.2015
Terceira Reunião – 06.01.2015

Aos vinte e sete dias do mês de janeiro de dois mil e quinze, às quatorze
horas, no Auditório "Paulo Kobayashi" da Assembleia Legislativa do
Foram prestadas Declarações pelos convidados, cuja transcrição Estado de São Paulo, realizou-se a terceira reunião da Comissão
Parlamentar de Inquérito, constituída pelo Ato n.º 56 de 2014, com a
está contida no Anexo 1 deste Relatório.
finalidade de investigar as violações dos direitos humanos e demais
ilegalidades ocorridas no âmbito das Universidades do Estado de São Paulo
ocorridas nos chamados 'trotes', festas e no seu cotidiano acadêmico. A
Quarta Reunião – 07.01.2015
reunião foi convocada e presidida pelo Senhor Deputado Adriano Diogo,
nos termos regimentais, com a finalidade de apreciar requerimentos e ouvir
Foram prestadas Declarações pelos convidados, cuja transcrição depoimentos de pessoas convocadas no termos de requerimentos aprovados

está contida no Anexo 1 deste Relatório.
Quinta Reunião – 08.01.2015

Foram prestadas Declarações pelos convidados, cuja transcrição
está contida no Anexo 1 deste Relatório.

Sexta Reunião – 09.01.2015
Foram prestadas Declarações pelos convidados, cuja transcrição
está contida no Anexo 1 deste Relatório.

Sétima Reunião – 13.01.2015 (9h30)
Foram prestadas Declarações pelos convidados, cuja transcrição
está contida no Anexo 1 deste Relatório.

Oitava Reunião – 13.01.2015 (14h30)

Foram prestadas Declarações pelos convidados, cuja transcrição
está contida no Anexo 1 deste Relatório.

Nona Reunião – 14.01.2015
Foram prestadas Declarações pelos convidados, cuja transcrição
está contida no Anexo 1 deste Relatório.

Décima Reunião – 15.01.2015

durante reuniões realizadas nos dias 17 e 18 de dezembro de 2014.
Presentes os Deputados Adriano Diogo, Marco Aurélio de Souza, Carlos
Bezerra Júnior, a Deputada Sarah Munhoz, (membros efetivos) e o
Deputado Fernando Capez (substituto eventual). Ausentes os Deputados
Bruno Covas, Ulysses Tassinari, Jorge Caruso, Carlos Giannazi e José
Bittencourt. Havendo número regimental, o Senhor Presidente, Deputado
Adriano Diogo, declarou abertos os trabalhos e solicitou a leitura da ata da
reunião anterior. Pela ordem, o Deputado Marco Aurélio de Souza solicitou
a dispensa da leitura da ata da reunião anterior, que foi dada por aprovada.
Ato contínuo, o Senhor Presidente, por ser autor dos requerimentos
constantes da pauta, passou a presidência para o Deputado Fernando
Capez, que passou à deliberação. Item 1 - Requerimento nº 36/2015, de
autoria do Deputado Adriano Diogo, que requer a convocação de Antonio
Carlos Lopes, Professor da UNIFESP e Presidente da Sociedade Brasileira
de Clínica Médica. Aprovado o Requerimento. Item 2 - Requerimento nº
37/2015, de autoria do Deputado Adriano Diogo, que requer a convocação
de Ivan Felizardo Contrera Toro, Diretor da Faculdade de Medicina da
Universidade de Campinas - UNICAMP. Aprovado o Requerimento. Item
3 - Requerimento nº 38/2015, de autoria do Deputado Adriano Diogo, que
requer a convocação de José Tadeu Jorge, Magnifíco Reitor da
Universidade de Campinas - UNICAMP. Aprovado o Requerimento. Item
4 - Requerimento nº 39/2015, de autoria do Deputado Adriano Diogo, que
requer a convocação de Anna Maria Marques Cintra, Magnífica Reitora da
Pontifícia Universidade Católica de São Paulo - PUCSP e de Godofredo
Campos Borges, Diretor da Faculdade de Medicina da Pontifícia
Universidade Católica de São Paulo- PUCSP/Sorocaba. Aprovado o
Requerimento. Item 5 - Requerimento nº 40/2015, de autoria do Deputado
Adriano Diogo, que requer a convocação de Angela de Mendonça
Engelbrecht, Magnifíca Reitora da Pontifícia Universidade Católica de
Campinas - PUCAMP, de Marcia Pereira Buenos, Diretora da Faculdade
de Medicina da Pontifícia Universidade Católica de Campinas (Medicina
PUCCamp), de Maria Lucia Quintes e de Maria Cristina Furian Ferreira,
professoras da PUCCamp. Aprovado o requerimento. Item 6 Requerimento nº 41/2015, de autoria do Deputado Adriano Diogo, que
requer a convocação de César Giudice Valencio, Lucas Veríssimo Ranzoni,
estudantes da Faculdade de Medicina da USP, Amanda Guedes dos Santos,
Ana Carolina Arabe Gomes da Silva, Andrey Oliveira da Cruz, Bruna
Kariny de Oliveira Pereira, Camila Carvalho Guedes, Carolina
Ustsunomiya Muniz, José Guilherme de Oliveira, Robson Luis Ribeiro
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Andrade Filho e Tamiris Amaral Castilho, estudantes da Faculdade de
Medicina da PUC de São Paulo; Gabriela Calil, Mayra Aguilera, Camila
Lacerda, Arly Vargas, Thais Alves, Leonardo Fantini, Gabriela Scatezini,
Wendy Trapani, Aline Santana Junker, Ismael Pontes, Phelipe Uchoa,
Vinicius Henrique Pinto, Lethycia Dalla, estudantes e ex-estudantes da
Faculdade de Medicina da PUC de Campinas. Aprovado o Requerimento.
Item 7 - Requerimento nº 42/2015, de autoria do Deputado Adriano Diogo,
que requer a convocação de Waldyr Jorge, Diretor da Faculdade de
Odontologia da USP e Superintendente do Hospital Universitário da USP.
Aprovado o Requerimento. Item 8 - Requerimento nº 44/ 2015, de autoria
do Deputado Adriana Diogo, que requer o auxílio das polícias civil e
militar para auxiliar os trabalhos da Comissão, fornecendo apoio técnico
para a localização de testemunhas e depoentes. Aprovado o Requerimento.
Item 9 - Requerimento nº 45/2015, de autoria do Deputado Adriano Diogo,
que requer a realização de uma audiência pública na Câmara dos
Vereadores de Campinas, para colher depoimentos e ouvir autoridades das
universidades da região. Aprovado o Requerimento. Item 10 Requerimento nº 46/ 2015, de autoria do Deputado Adriano Diogo, que
solicita ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, em caráter
transitório, de um auditor de seu quadro de servidores para contribuir na
análise técnica de contas e documentos fiscais e contábeis solicitados por
esta CPI. Aprovado o Requerimento. Item 11 - Requerimento nº 47/2015,
de autoria do Deputado Adriano Diogo, que requer informações e
documentos junto à "B2 Agência Ltda., CNPJ 0772145/0001-33, situada à
rua Brejo Alegre, 48, Brooklin Paulista, São Paulo/SP, e junto à "AMBEV
- Companhia de Bebidas das Américas: (1) Notas Fiscais de venda e
bonificação emitidas contra "Associação Atlética Acadêmica Osvaldo
Cruz" e "Centro Acadêmico Osvaldo Cruz", ambas entidades estudantis da
Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, nos anos de 2011,
1012, 2013 e 2014; (2) Notas Fiscais emitidas para a entrega de produtos
aos seguintes endereços: Rua Arthur Azevedo, 1, Jardim Paulista, São
Paulo/SP e Avenida Doutor Arnaldo, 455 - Pacaembu, São Paulo/SP, nos
anos de 2011, 2012, 2013 e 2014; (3) Contratos de exclusividade, e/ou
parceria e/ou comodato assinados com as supracitadas entidades estudantis
nos anos de 2011, 2012, 2013 e 2014. Aprovado o Requerimento. Item 12 Requerimento nº 48/2015, de autoria do Deputado Adriana Diogo, que
requer a convocação de Marcos Sudário dos Santos, ex-aluno da Faculdade
de Medicina da Pontifícia Universidade Católica de Campinas. Aprovado o
Requerimento. Item 13 - Requerimento nº 49/2015, de autoria do Deputado

Adriano Diogo, solicitando sejam convidados: Jiviane Barreto, Professora
da Faculdade de Medicina da PUC de Campinas, Matheus Pinheiro,
Professor da Faculdade de Medicina da PUC de Campinas, Welson Vieira,
estudante da PUC de Campinas, Juliana Sampaio, estudante da PUC de
Campinas, Letícia Oliveira, estudante da PUC de Campinas, Lucas
Thomaz, estudante da PUC de Campinas, Felipe Baldo, estudante da PUC
de Campinas, Fernando Delatti, estudante da PUC de Campinas, Pedro
Swinerd, estudante da PUC de Campinas e Rafaela Nunes Fonseca,
estudante da PUC de Campinas. Aprovado o Requerimento. Item 14 Requerimento nº 50/2015, de autoria do Deputado Adriana Diogo,
apresentado oralmente e cuja solicitação de inclusão na ordem do dia foi
aprovada pelos Senhores Deputados, que requer o convite a José Eduardo
Martinez, Vice-Reitor da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo
(PUC-SP). Aprovado o Requerimento. Ato contínuo, o Deputado Fernando
Capez devolveu a presidência ao Deputado Adriano Diogo, que iniciou a
oitiva dos depoentes. O Presidente convidou para tomar assento à Mesa,
inicialmente, o Dr. Leon Lobo de Souza Garcia, médico Psiquiatra e exaluno da Faculdade de Medicina da USP, que relatou experiências
ocorridas à época que cursou a faculdade. Afirmou a existência de ações
concernentes com o objeto da CPI, tal como "vestibular" para ingresso no
Show Medicina. Falou que o Show Medicina é integrado exclusivamente
por homens denominados estrelos e sapos. Às mulheres resta apenas o
grupo da costura. O Dr. Leon disse ainda que foi perseguido por denunciar
as violências praticadas no Show Medicina. Informou também que existe
uma tradição de isolar os denunciantes e não apurar as agressões.
Posteriormente, o Senhor Presidente convidou para tomar assento à mesa
os alunos Vinícius Diniz e Renan Malone Augusto, alunos do sexto ano da
Faculdade de Medicina da USP, e o médico residente em psiquiatria da
Faculdade de Medicina da USP, Arthur Danila. Os Deputados Marco
Aurélio de Souza, Adriano Diogo e a Deputada Sara Munhoz fizeram uso
da palavra para inquirir os depoentes que, prontamente, responderam as
perguntas referentes ao objeto da CPI. Os depoentes negaram a existência
de violência nos trotes, ações homofóbicas e obrigatoriedade de ingestão de
bebidas alcoólicas. Os alunos Vinícius Diniz, Renan Malone Augusto e o
Médico residente Arthur Danila afirmaram que as atividades do Show
Medicina são de caráter artístico cultural e alegaram que desconhecem os
fatos relatados anteriormente na CPI, mesmo depois da apresentação de
vídeo com depoimentos sobre os fatos por eles negados. A seguir o Senhor
Presidente convidou para tomar assento à Mesa o Senhor Antônio Augusto
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Domingos Coelho, Professor da ESALQ - Escola Superior de Agricultura
Luiz de Queiroz, que discorreu sobre seu trabalho referente a trotes na
ESALQ. Após os esclarecimentos necessários e nada mais havendo a tratar,
o Senhor Presidente encerrou a Reunião, da qual eu, Benedito Roberto
Ferreira, Analista Legislativo, lavrei a presente Ata, que assino após Sua
Excelência. O completo teor desta reunião foi gravado pelo Serviço de
Audiofonia e, após transcrição, fará parte integrante desta ata. Aprovada
em reunião
de
04/02/2015.

Os depoimentos e declarações estão na íntegra no Anexo 1 deste
Relatório.

Décima Quinta Reunião – 28.01.2015
Foram prestadas Declarações pelos convidados, cuja transcrição
está contida no Anexo 1 deste Relatório.

Décima Sexta Reunião – 29.01.2015
Foram prestadas Declarações pelos convidados, cuja transcrição
está contida no Anexo 1 deste Relatório.

Décima Sétima Reunião – 03.02.2015
Foram prestadas Declarações pelos convidados, cuja transcrição
está contida no Anexo 1 deste Relatório.

Décima Oitava Reunião – 04.02.2015
Aos quatro dias do mês de fevereiro de dois mil e quinze, às quatorze horas
e quinze minutos, no Auditório "Paulo Kobayashi" da Assembleia

Legislativa do Estado de São Paulo, realizou-se a quarta reunião da
Comissão Parlamentar de Inquérito, constituída pelo Ato n.º 56 de 2014,
com a finalidade de investigar as violações dos direitos humanos e demais
ilegalidades ocorridas no âmbito das Universidades do Estado de São Paulo
ocorridas nos chamados 'trotes', festas e no seu cotidiano acadêmico. A
reunião foi convocada e presidida pelo Senhor Deputado Adriano Diogo,
nos termos regimentais, com a finalidade de apreciar requerimentos e ouvir
depoimentos de pessoas convocadas no termos de requerimentos aprovados
durante reuniões realizadas anteriormente. Presentes os Deputados Adriano
Diogo, Marco Aurélio de Souza, Ulysses Tassinari e Carlos Gianazzi e a
Deputada Sarah Munhoz (membros efetivos). Ausentes os Deputados
Carlos Bezerra Jr, Jorge Caruso e José Bittencourt. Havendo número
regimental, o Senhor Presidente, Deputado Adriano Diogo, declarou
abertos os trabalhos e solicitou a leitura da ata da reunião anterior. Pela
ordem, a Deputada Sarah Munhoz solicitou a dispensa da leitura da ata da
reunião anterior, que foi dada por aprovada. Ato contínuo, o Senhor
Presidente solicitou a apresentação, ao público, de um vídeo, cujo conteúdo
retratava uma reportagem jornalística a respeito de um trote sofrido por
uma adolescente identificada como Natália, em que a mesma havia sofrido
queimaduras causadas por ácido lançado por alguns jovens, na cidade de
Adamantina. Posteriormente, o Senhor Presidente, por ser autor dos
requerimentos constantes da pauta, passou a presidência para a Deputada
Sarah Munhoz, que passou à deliberação. Item 1 - Requerimento nº
51/2015, de autoria do Deputado Adriano Diogo, que requer a convocação
de Marilza Vieira Cunha Rudge, vice-Reitora da UNESP, e de Ariovaldo
Cortina, professor da UNESP. Aprovado o Requerimento. Item 2 Requerimento nº 52/2015, de autoria do Deputado Adriano Diogo, que
requer a obtenção das seguintes informações e documentos junto ao Show
Medicina: cópia em vídeo das apresentações do Show Medicina nos anos
de 2010, 2011, 2012, 2013 e 2014. Aprovado o Requerimento. Item 3 Requerimento nº 53/2015, de autoria do Deputado Adriano Diogo, que
requer a obtenção das seguintes informações e documentos junto à 1ª
Delegacia de Polícia da cidade de São José do Rio Preto: cópia integral do
inquérito 450/2014, que apurou denúncias de trote violento na FAMERP
(Faculdade de Medicina de Rio Preto), o mesmo que envolveu o estudante
Luiz Fernando Alves em reportagem do Programa Fantástico. Aprovado o
Requerimento. Ato contínuo, a Deputada Sarah Munhoz devolveu a
presidência ao Deputado Adriano Diogo, que iniciou a oitiva dos
depoentes. O Presidente convidou para tomar assento à Mesa,
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sucessivamente, a Sra. Jupiara Gonçalves de Castro, Fundadora do Núcleo
de Consciência Negra da USP e funcionária da FMUSP, que discorreu
sobre o tema relacionado à ausência de estudantes negros nas universidades
estaduais paulistas; o Prof. Dr. Márcio Cardim, Diretor Geral das
Faculdades Adamantinentes Integradas, que tratou de fatos relacionados ao
trote da faculdade ocorrido no dia anterior, em que duas calouras,
abordadas por um grupo de pessoas, foram atacadas e apresentaram
queimaduras em parte dos seus corpos, ocasionadas pelo lançamento de
ácido; o Prof. Silvio Luiz de Almeida, Presidente do Instituto Luiz Gama e
professor universitário, que deu continuidade às discussões relacionadas ao
racismo nas universidades públicas paulistas; o Sr. Douglas Melchior,
professor de História da rede pública de ensino e militante político, que
tratou do tema relativo às ações afirmativas, mais especificamente as cotas
raciais, no âmbito das universidades estaduais paulistas; a Sra. Monica
Mendes Gonçalves, aluna do curso de Saúde Pública da USP, que
reapresentou denúncia de racismo sofrido na FMUSP e discutiu novamente
as cotas raciais; o Sr. Miguel Ângelo, aluno do curso de Saúde Pública da
USP e integrante do Comitê contra o Genocídio; o Sr. Danilo Cruz, aluno
da Faculdade de Direito da USP; o Sr. Raul Araujo, pesquisador da
Universidade de Liverpool; e, por fim, a Sra. Maria José Menezes, bióloga
e funcionária da USP, os quais deram prosseguimento às discussões
concernentes ao racismo historicamente perpetrado nas universidades
estaduais paulistas. Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente
encerrou a Reunião, da qual eu, Alessandra VerroneChimelli, Analista
Legislativo, lavrei a presente Ata, que assino após Sua Excelência. O
completo teor desta reunião foi gravado pelo Serviço de Audiofonia e, após
transcrição, fará parte integrante desta ata. Aprovada em reunião de
10/02/2015.

Foram prestadas Declarações pelos convidados, cuja transcrição
está contida no Anexo 1 deste Relatório.

Vigésima Reunião – 10.02.2015

Teixeira Mendes (Atual Diretor Associado da Faculdade de Ciências
Médicas da UNICAMP), Gustavo Tenório Cunha (Professor do
Departamento de Saúde Coletiva da UNICAMP, professor do internato e
da residência da Medicina UNICAMP), Gastão Wagner Souza Campos
(Coordenador da CAE e Professor do Departamento de Saúde Coletiva UNICAMP), Eloísa Helena Rubello Valler Celeri (Coordenadora da CAE e
Professora do Departamento de Psiquiatria - UNICAMP), Adiele Martins
(Psicóloga do Grapeme), Eliza Maria Tamashiro (Psiquiatria do Grapeme Grupo de Apoio Psicopedagógico ao Estudante de Medicina, Enfermagem
e Fonoaudiologia), Luís Fernando Tófoli (Professor do Departamento de
Psiquiatria Social da UNICAMP, pesquisador de violência no âmbito
estudantil), Maria Ângela Reis de Góes Monteiro Antonio (Professora do
Depto. de Pediatria da UNICAMP), Ricardo Mendes Pereira (Professor da
Pediatria na UNICAMP e Coordenador Geral da Residência Médica na
UNICAMP), Angélica Maria Bicudo Zeferino (Professora da FCM
Unicamp, membro da ABEM - Associação Brasileira de Educação
Médica), Joana Fróes Bragança Bastos (Professora do CAISM Unicamp e
coordenadora do estágio do Internato no CAISM), para prestarem
esclarecimentos no âmbito desta CPI. Aprovado o requerimento. Na
sequência, a Deputada Sarah Munhoz devolveu a presidência ao Deputado
Adriano Diogo. Ato contínuo, o Senhor Presidente registrou a ausência dos
depoentes convocados para a presente reunião: Gabriel Fernandes Ribeiro,
Diego Ubrig Munhoz, Murilo Germano Sales da Silva, Rodrigo Bolini de
Oliveira Lima, Flávio Augusto Miorim, William Tetsuo Yamagata,
Roberto Chagas dos Santos. Em seguida, o Senhor Presidente fez a leitura
de uma carta, de autoria do Senhor Rodrigo Bolini de Oliveira Lima. Nada
mais havendo a tratar, o Senhor Presidente deu por encerrada a reunião,
que foi gravada pelo Serviço de Audiofonia e a correspondente transcrição,
tão logo seja concluída, fará parte desta ata que eu, João Victor Barison de
Oliveira, Analista Legislativo, lavrei e assino após sua Excelência.
Aprovada em reunião de 25/02/2015.

Vigésima Sexta Reunião – 24.02.2015

Aos vinte e quatro dias do mês de fevereiro de dois mil e quinze, às catorze
horas, no Auditório Teotônio Vilela da Assembleia Legislativa do Estado
de São Paulo, realizou-se a Sexta Reunião da Comissão Parlamentar de
Inquérito, constituída pelo Ato n.º 56 de 2014, com a finalidade de
investigar as violações dos direitos humanos e demais ilegalidades
ocorridas no âmbito das Universidades do Estado de São Paulo ocorridas
nos chamados 'trotes', festas e no seu cotidiano acadêmico. A reunião foi
convocada e presidida pelo Senhor Deputado Adriano Diogo, nos termos
regimentais, com a finalidade de apreciar requerimentos e ouvir
depoimentos de pessoas convocadas no termos de requerimentos aprovados
durante reuniões realizadas anteriormente. Presentes a Senhora Deputada
Sarah Munhoz e os Senhores Deputados Adriano Diogo, Ulysses Tassinari,
José Bittencourt (membros efetivos) e o Senhor Deputado João Paulo Rillo
(membro substituto). Ausentes os Senhores Deputados Carlos Bezerra Jr,
Dilador Borges, Marco Aurélio de Souza, Jorge Caruso e Carlos Giannazi.
Havendo número regimental, o Senhor Presidente declarou aberta a
reunião. Dispensada da leitura, a ata da reunião anterior foi aprovada. O
Senhor Presidente, por ser autor dos requerimentos que seriam deliberados
e votados, passou a presidência para a Deputada Sarah Munhoz, que passou
à deliberação. Item 1 - Requerimento nº 59 de 2015 de autoria do Deputado
Adriano Diogo, que requer a CONVOCAÇÃO de Tiago Henrique de
Souza, Lucas Furtado, Daniel Astun Cirino, Daniel Moreira Pacca, Marcelo
Os depoimentos e declarações estão na íntegra no Anexo 1 deste Taricani, José Antonio Hersan Nadal, Rodrigo Gonzalez Bocos, Juliana
Fugikava Oba, Felipe Patocs Tavares, Vitor Yuzo Inada, estudantes e exRelatório.
estudantes da FCM (Faculdade de Ciências Médicas da UNICAMP), para
que prestem esclarecimentos no âmbito desta CPI. Aprovado o
requerimento. Item 2 - Requerimento nº 60 de 2015 de autoria do Deputado
Adriano Diogo, que requer a CONVOCAÇÃO de Daniel Porto, médico e
Décima Nona Reunião – 05.02.2015
residente em radiologia na FCM (Faculdade de Ciências Médicas da
Foram prestadas Declarações pelos convidados, cuja transcrição UNICAMP), para que prestem esclarecimentos no âmbito desta CPI.
Aprovado o requerimento. Item 3 - Requerimento nº 61 de 2015 de autoria
está contida no Anexo 1 deste Relatório.
do Deputado Adriano Diogo, que requer a CONVOCAÇÃO de Roberto

Foram prestadas Declarações pelos convidados, cuja transcrição
está contida no Anexo 1 deste Relatório.

Vigésima Primeira Reunião – 11.02.2015
Foram prestadas Declarações pelos convidados, cuja transcrição
está contida no Anexo 1 deste Relatório.

Vigésima Segunda Reunião – 12.02.2015
Foram prestadas Declarações pelos convidados, cuja transcrição
está contida no Anexo 1 deste Relatório.

Vigésima Terceira Reunião – 19.02.2015
Foram prestadas Declarações pelos convidados, cuja transcrição
está contida no Anexo 1 deste Relatório.

Vigésima Quarta Reunião – 20.02.2015
Foram prestadas Declarações pelos convidados, cuja transcrição
está contida no Anexo 1 deste Relatório.

Vigésima Quinta Reunião – 23.02.2015

Vigésima Sétima Reunião – 25.02.2015
Aos vinte e cinco dias do mês de fevereiro de dois mil e quinze, às catorze
horas, no Auditório Deputado Paulo Kobayashi da Assembleia Legislativa
do Estado de São Paulo, realizou-se a Sétima Reunião da Comissão
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Parlamentar de Inquérito, constituída pelo Ato n.º 56 de 2014, com a
finalidade de investigar as violações dos direitos humanos e demais
ilegalidades ocorridas no âmbito das Universidades do Estado de São Paulo
ocorridas nos chamados 'trotes', festas e no seu cotidiano acadêmico. A
reunião foi convocada e presidida pelo Senhor Deputado Adriano Diogo,
nos termos regimentais, com a finalidade de apreciar requerimentos e ouvir
depoimentos de pessoas convocadas no termos de requerimentos aprovados
durante reuniões realizadas anteriormente. Presentes os Deputados Adriano
Diogo, Marco Aurélio de Souza, Ulysses Tassinari e a Deputada Sarah
Munhoz (membros efetivos). Presente o Deputado Roberto Massafera
(substituto eventual). Ausentes os Deputados Carlos Bezerra Jr, Dilador
Borges, Jorge Caruso, José Bittencourt e Carlos Giannazi. Havendo
número regimental, o Senhor Presidente, Deputado Adriano Diogo,
declarou abertos os trabalhos. Dispensada da leitura, a ata da reunião
anterior foi aprovada. Ato contínuo, o Senhor Presidente, por ser autor dos
requerimentos que seriam deliberados e votados, passou a presidência para
o Deputado Marco Aurélio de Souza, que passou à deliberação. Item 1 Requerimento nº 58/2015, de autoria do Deputado Adriano Diogo, que
requer a CONVOCAÇÃO de Maria Renata Mencacci Costa para prestar
esclarecimentos no âmbito desta CPI. Aprovado o Requerimento. Item 2 Requerimento oral de autoria do Deputado Adriano Diogo, que requer a
reconvocação dos 7 depoentes anteriormente convocados e que não
compareceram, a saber, Gabriel Fernandes Ribeiro, Diego Ubrig Munhoz,
Murilo Germano Sales da Silva, Rodrigo Bolini de Oliveira Lima, Flávio
Augusto Miorim, William Tetsuo Yamagata, Roberto Chagas dos Santos.
Aprovado o Requerimento. Item 3 - Requerimento oral de autoria do
Deputado Adriano Diogo, que requer a CONVOCAÇÃO do Presidente da
Atlética da POLI-USP, do Presidente do Centro Acadêmico da POLI-USP
e do Presidente da Atlética da Enfermagem-USP. Aprovado o
Requerimento. Na sequência, o Deputado Marco Aurélio de Souza
devolveu a presidência ao Deputado Adriano Diogo, que iniciou a oitiva
dos depoentes. O Presidente convidou para tomar assento à Mesa,
sucessivamente, as Senhoras Diná de Almeida Lopes Monteiro da Cruz,
diretora da Faculdade de Enfermagem da USP, e Vilanice Alves de Araújo
Pünschel, presidente da Comissão de Graduação da Faculdade de
Enfermagem da USP, que fizeram uso da palavra para expor a situação na
faculdade de enfermagem e responder aos questionamentos dos Deputados
presentes. Feitos os esclarecimentos, o Presidente convidou para tomar
assento à Mesa o Sr. Godofredo Campos Borges, diretor da Faculdade de
Medicina da Pontifícia Universidade Católica (PUC de Sorocaba), que fez
uso da palavra e respondeu aos questionamentos dos Deputados presentes.
Na sequência, o Senhor Presidente convidou para tomar assento à mesa os
Srs. Augusto Ribeiro da Silva e André Lazzeri Cortez. Registrado o
depoimento dos três e feitos os esclarecimentos, o Senhor Presidente
CONVOCOU uma nova reunião desta Comissão Parlamentar de Inquérito
para o dia vinte e seis de fevereiro de 2015,, às 14h, no mesmo Auditório
Paulo Kobayashi, com a finalidade de aprovar o relatório parcial da CPI,
aprovar requerimentos e ouvir depoimentos de pessoas convocadas
anteriormente. Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente deu por
encerrada a reunião, que foi gravada pelo Serviço de Audiofonia e a
correspondente transcrição, tão logo seja concluída, fará parte desta ata que
eu, João Victor Barison de Oliveira, Analista Legislativo, lavrei e assino
após sua Excelência. Aprovada em reunião de 26/02/2015.
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Portanto, considero que já temos material o suficiente para ser
encaminhado ao Ministério Público e demais autoridades para dar
sequência nas investigações e adotar as medidas judiciais e administrativas
punitivas cabíveis.
A despeito de estar repassando a todos os parlamentares da CPI uma cópia
deste relatório, para que façam suas sugestões e considerações a serem
encartadas no relatório final, apresento, em síntese, as nossas
recomendações de providências a serem adotadas da forma mais urgente
possível. São elas:

1) PROMOVER A RESPONSABILIZAÇÃO CIVIL, PENAL E
ADMINISTRATIVA:

1.a) das pessoas físicas integrantes das diretorias de todos os Centros
Acadêmicos e Associações Atléticas que, de qualquer forma, seja por ação,
ou seja por omissão, promoveram atos vinculados à violação de Direitos
Humanos;
1.b) das pessoas jurídicas, corporificadas por essas entidades associativas,
mais o “Show Medicina”, empresa que organiza o evento com o mesmo
nome, entidade privada detentora de CNPJ;
1.c) das pessoas físicas e jurídicas insertas na chamada Liga das Atléticas,
entidade que reúne todas as Associações Atléticas das Faculdades de
Medicina, responsável pela organização de competições esportivas como a
INTERMED e a CALOMED – que tantos inconvenientes e prejuízos traz
às cidades onde essas competições são realizadas – tendo em vista haver
indícios de que essa Liga promove vários ilícitos, tais como a organização
de festas e competições esportivas para as quais alicia prostitutas e facilita
a venda de entorpecentes, bem como encobre vários dos ilícitos penais e
civis apontados por esta CPI;

2) REVOGAR todas as leis estaduais que declaram de utilidade pública
todos os Centros Acadêmicos e/ou Associações Atléticas de qualquer
instituição de ensino superior, pública ou privada, do Estado de São Paulo,
que não cumpram com os requisitos da lei de Utilidade Pública;

3) PEDIR ABERTURA DE INQUÉRITO CIVIL aos Ministérios
Públicos Federal e do Estado de São Paulo para a APURAÇÃO de
possíveis improbidades administrativas supostamente praticadas por
dirigentes de Universidades e Faculdades públicas que se omitiram na
apuração e punição dos casos de violação de Direitos Humanos coletados

Vigésima Oitava Reunião – 26.02.2015

por esta CPI;

APROVAÇÃO DO RELATÓRIO PARCIAL
(elaborado pelo relator, Deputado Ulysses Tassinari)

3.1) PEDIR ABERTURA DE INQUÉRITO CIVIL aos Ministérios Públicos
Federal e do Estado de São Paulo para a APURAÇÃO de possíveis
improbidades administrativas na existência de supostas fraudes nos Concursos

Na presente data apresento uma parte do meu trabalho como relator desta
CPI na forma de um relatório parcial.

e Processos Seletivos de Residência Médica, privilegiando a aprovação dos
estudantes que integram, como dirigentes, Centros Acadêmicos e Associações

Na verdade, a eventual aprovação deste relatório parcial não esgota as
atividades desta CPI, pois somente com a aprovação do relatório final é que
se dará por encerrado o trabalho da CPI. Trata-se, no entanto, de uma
antecipação dos resultados das suas investigações sobre essa escandalosa
situação dos direitos humanos nas universidades paulistas.

Atléticas;

E os resultados já demonstram que a CPI atingiu, em grande parte, a
finalidade para a qual foi constituída, qual seja, a de colher o maior número
de indícios e provas sobre as violações dos direitos humanos e demais
ilegalidades ocorridas no âmbito das universidades, nos chamados trotes,
festas e no seu cotidiano acadêmico, haja vista a qualidade dos indícios
coletados e, principalmente, a quantidade de declarações e documentos
obtidos, passando da casa dos 5.000 (cinco mil) documentos.

de TODOS os eventuais crimes relatados nos Anexos que fazem parte

4) PEDIR ABERTURA DE INQUÉRITO POLICIAL, às Polícias
Federal e Civil do Estado de São Paulo para a APURAÇÃO CRIMINAL

integrante deste Relatório Parcial;
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Universidade ou Faculdade onde se verificou a prática de tortura e demais
4.a) SOLICITAR À CORREGEDORIA DA POLÍCIA CIVIL a

ilícitos averiguados por esta CPI;

apuração da forma de tratamento irregular recebida pela estudante de
Medicina da USP/Ribeirão Preto das policiais da Delegacia de Defesa da
Mulher daquele Município, relativo ao atendimento do seu estupro no
campus da USP/Ribeirão em setembro de 2014, narrada nas declarações do
dia 20.2.2015;

9.a) SUGERIR, ainda, ao MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, a fixação
de um processo administrativo de exclusão mais célere (nos moldes dos
procedimentos “via rápida”) do aluno participante de trote a ser utilizado
por todas as instituições de ensino, públicas e privadas, prevendo formas de
ampla defesa e recurso;

5) SOLICITAR AOS MINISTÉRIOS PÚBLICOS FEDERAL e do
ESTADO DE SÃO PAULO para que venham a propor, caso o acervo de
indícios e provas de autoria e materialidade colhidas por esta CPI já sejam
suficientes no sentido de apontar crimes consumados ou tentados, as
devidas AÇÕES PENAIS PÚBLICAS;

6) REQUERER ÀS RECEITAS DO BRASIL, DO ESTADO DE SÃO
PAULO e dos respectivos Municípios onde estejam instalados Centros
Acadêmicos e/ou Associações Atléticas de qualquer instituição de ensino
superior, pública ou privada, a análise e APURAÇÃO CONTÁBIL DOS

10) ENCAMINHAR AO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO proposta para
criar e/ou alterar o sistema de avaliação das Universidades e Faculdades, de
qualquer instituição pública ou privada, onde seja detectada a ocorrência de
trotes universitários/acadêmicos, violentos, difamantes, ou não, com o fim
de punir o estabelecimento de ensino com perda de pontos em sua
avaliação, bem como para fins de cessar o financiamento público e
determinar a exclusão de todos os programas educacionais do Governo
Federal, por exemplo, o FIES;

BALANÇOS E MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA dessas entidades
associativas, com o fim de apurar eventuais ilícitos tributários, tais como
sonegação fiscal, uma vez que muitos depoimentos dos próprios diretores e
tesoureiros dessas entidades nos deram conta de que os balanços eram
obscuros, desconhecidos ou realizados em desacordo com as regras do
Direito Tributário e da Contabilidade;

11) CRIAÇÃO DE UMA OUVIDORIA ESTUDANTIL junto à
Secretaria de Estado da Justiça e Defesa da Cidadania para atender todos os
casos de abuso e assédio sexual, profissional e moral praticados em todas
as instituições de ensino do Estado de São Paulo. Ainda nesta parte, que
essa Ouvidoria seja dotada de mecanismos de acesso facilitado a todas as
camadas da população, valendo-se, para seu funcionamento, do uso da Lei

7) SOLICITAR AO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO

Estadual nº 10.177/1998, bem como seja dotada de recursos orçamentários

PAULO que instaure o competente Inquérito Civil Público para apurar

para o seu funcionamento. Por fim, sugere-se que no ato legal de criação

falha da Administração da Universidade de São Paulo, seja por sua

dessa Ouvidoria seja conferida toda atenção para o encaminhamento

Reitoria, Prefeitura da Cidade Universitária ou Diretoria da Faculdade de

imediato das denúncias que envolvam casos de abuso e assédio sexual

Medicina da USP em efetivar, administrativa e judicialmente, eventuais

ocorridos dentro das instituições de ensino do Estado de São Paulo. Para

cobranças por danos ao patrimônio público perpetradas durante festas no

tanto, ROGA-SE a disponibilização, na imprensa ou em sítio eletrônico da

campus da FMUSP e no teatro/auditório onde se realiza o “Show

Secretaria Estadual da Justiça e Defesa da Cidadania, de um canal de

Medicina”, ante as denúncias contidas nos relatos de depredação do

atendimento online onde seja garantido o sigilo das informações;

patrimônio público ocorridas durante o espetáculo “Show Medicina”;

12) ENCAMINHAMENTO do Relatório Final ao Tribunal de Justiça do
8) ENCAMINHAR AOS CONSELHOS FEDERAL E REGIONAL DE

Estado de São Paulo, no sentido de que este documento auxilie e

MEDICINA pedido para:

acompanhe as respectivas instâncias no julgamento de ações civis e

a) a abertura de SINDICÂNCIA e/ou do devido PROCESSO

criminais que versem sobre os fatos ilegais e irregulares apurados nesta

DISCIPLINAR com o fim de apurar violações do Código de Ética Médica

CPI;

e punir a participação de médicos em trotes acadêmicos, ou eventos
similares, bem como em competições esportivas organizadas por estudantes

13) ENCAMINHAR PEDIDO ao Senhor DEFENSOR PÚBLICO

de Medicina;

GERAL DO ESTADO DE SÃO PAULO no sentido de se viabilizar

b) recomendar aos médicos que se abstenham de participar de trotes

plena e célere assistência jurídica, pelos defensores públicos às vítimas de

universitários, ou eventos similares, bem como em competições esportivas

abusos e assédio, sexuais e morais, e demais violações de Direitos

organizadas por estudantes de Medicina, salvo na condição de docentes, ou,

Humanos apurados por esta CPI, encaminhando-lhe, ainda, cópia integral

para fins de serviço de atendimento médico-hospitalar;

deste Relatório;

9) ENCAMINHAR AO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO pedido para a

14) Encaminhar o relatório final ao Congresso Nacional para que ele tome

apuração administrativa de todos os fatos relatados a esta CPI, com o fim

conhecimento da situação nesta área específica;

de aplicar as devidas sanções legais, dentre elas, a intervenção na

15) Encaminhamento do relatório final à Senhora Presidente da República
e ao Senhor Governador do Estado de São Paulo com o objetivo de
informar a estas autoridades executivas as informações colhidas na CPI,
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sugerindo às mesmas determinar, respectivamente, aos Ministros de Estado

encaminhamento tem por finalidade de apurar, de forma independente e

competentes e aos Secretários de Estado, um maior empenho dessas Pastas

autônoma, as violações de Direitos Humanos praticadas nas Universidades

na resolução das demandas envolvendo as questões gravíssimas apuradas

do Estado de São Paulo e omitidas ou desconhecidas do grande público e

nesta CPI;

da comunidade internacional. Visa, ainda, provocá-la no sentido de
verificar a possibilidade de apurar eventuais/supostos crimes de tortura que

16) RECOMENDAR ÀS CÂMARAS MUNICIPAIS onde estão

foram averiguados por esta CPI no desenvolvimento dos seus trabalhos,

instaladas as Universidades e Faculdades citadas nesta CPI, para que

buscando, com isso, o reconhecimento da comunidade internacional sobre

instalem CPIs para apurar mais casos de violações de Direitos Humanos em

as graves denúncias de violações dos Direitos Humanos nas Universidades

face dos alunos e funcionários dessas instituições de ensino;

paulistas, bem como reclamar algum tipo de punição a todos os envolvidos
em mais essa tragédia brasileira e;

16.a) SUGERIR, ainda, ÀS CÂMARAS MUNICIPAIS nesses
específicos Municípios, que instalem Subcomissões de Direitos Humanos
permanentes para receber denúncias de violações de Direitos Humanos em
face dos alunos e funcionários dessas instituições de ensino e as encaminhe
a Assembleia Legislativa e aos Ministérios Públicos estadual e federal;

20) ENCAMINHAR À EGRÉGIA MESA para que a Assembleia
Legislativa do Estado de São Paulo DISPONIBILIZE, de forma
didática e por meio de hiperlink, o presente relatório parcial e o
consequente relatório final desta Comissão Parlamentar de Inquérito,
a ser consultado em plataforma própria da internet.

SUGESTÕES ESPECIAIS DESTE RELATÓRIO DA CPI:

17) RECOMENDAR AO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO, DE FORMA ESPECIAL E URGENTE, a promoção de
apuração de gravíssimos indícios de violação de Direitos Humanos e outros
ilícitos civis e penais observados na PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE

Vigésima Nona Reunião – 03.03.2015
Foram prestadas Declarações pelos convidados, cuja transcrição
está contida no Anexo 1 deste Relatório.

CATÓLICA DE CAMPINAS/SP (PUCCAMP), tendo em vista os relatos
que acompanham este Relatório, sobretudo os prestados no último dia
23.2.2015 no Plenário da Câmara Municipal de Campinas pela Professora
LÚCIA MARIA QUINTES e por alunos daquelas Universidade em
declarações prestadas nos dias 7.1.2015 e 23.2.2015, contidas no Anexo I

Trigésima Reunião – 04.03.2015
Foram prestadas Declarações pelos convidados, cuja transcrição
está contida no Anexo 1 deste Relatório.

deste Relatório;

Trigésima Primeira Reunião – 04.03.2015
18)

ENCAMINHAR

CÓPIA

DESTE

RELATÓRIO

À

SUA

SANTIDADE O PAPA FRANCISCO, SEJA DIRETAMENTE, OU

Foram prestadas Declarações pelos convidados, cuja transcrição
está contida no Anexo 1 deste Relatório.

SEJA POR INTERMÉDIO DA NUNCIATURA APOSTÓLICA
INSTALADA EM BRASÍLIA/DF, PAPA esse que tem se mostrado um
dos maiores Defensores dos Direitos Humanos dentro da estrutura e

III – Aspectos gerais sobre o tema “trotes nas universidades” e a sua

hierarquia da Igreja Católica Apostólica Romana, pelo fato desta CPI ter

relação com a violação dos Direitos Humanos.

apurado GRAVÍSSIMAS VIOLAÇÕES DE DIREITOS HUMANOS
perpetradas nas Faculdades de Medicina das duas principais Universidades
vinculadas

à

Cúria

Católica,

quais

sejam:

a

1 – Sobre os “trotes nas universidades”

PONTIFÍCIA

UNIVERSIDADE CATÓLICA DE SÃO PAULO e a PONTIFÍCIA

A respeito da definição dos trotes nas universidades, vamos nos valer de

UNIVERSIDADE

foram

um artigo escrito pelo Professor do Departamento de Economia,

abundantemente apontados e relatados horripilantes casos de tortura e uso

Administração e Sociologia da Escola Superior de Agricultura Luiz de

de álcool e drogas, bem como foram detectadas a indevida interferência de

Queiroz - Universidade de São Paulo, Antonio Ribeiro de Almeida Junior,

pessoas estranhas aos Quadros seja da Igreja Católica, ou seja das próprias

que é, na atualidade, o maior pesquisador no Brasil sobre o assunto. Pela

Universidades, na condução e administração destas;

importância, relevância e pertinência, entendemos oportuna a transcrição

CATÓLICA

DE

CAMPINAS/SP,

onde

do seu artigo intitulado “Trotes, violências e hierarquias nas

19)

ENCAMINHAR

CÓPIA

DESTE

RELATÓRIO

À

universidades”:

ORGANIZAÇÃO DO ESTADOS AMERICANOS (OEA), através da

“Introdução

Comissão

No Estado de São Paulo, o trote universitário está proibido pela Lei
Estadual 10.454 de 20/12/1999, conforme texto abaixo:

Interamericana

de

Direitos

Humanos

da

sua

Corte

Interamericana de Direitos Humanos, órgãos incumbidos de monitorar e
implementar os Direitos Humanos nos países aderentes a Convenção
Americana de Direitos Humanos, mais conhecido como “Pacto de San José
da Costa Rica”, Convenção esta de que o Brasil é signatário desde 1992. O

"Artigo 1.º - É vedada a realização de trote aos calouros de escolas,
superiores e de universidades estaduais, quando promovido sob coação,
agressão física, moral ou qualquer outra forma de constrangimento que
possa acarretar risco à saúde ou à integridade física dos alunos.
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Artigo 2.º - Compete à direção das instituições públicas de ensino superior:
I - adotar iniciativas preventivas para impedir a prática de trote aos novos
alunos, segundo disposto no artigo 1.º e respondendo a mesma por sua
omissão ou condescendência;
II - aplicar penalidades administrativas aos universitários que infringirem a
presente lei, incluindo expulsão da escola, sem prejuízo das sanções penais
e civis cabíveis."
Artigo 3º - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Palácio dos Bandeirantes, 20 de dezembro de 1999.
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evidenciar que o trote e sua violência não são fortuitos, meros acidentes,
raios em um céu azul. Ao contrário, tentarei mostrar que, como elemento
de recrutamento, seleção e treinamento de pessoas para determinados
grupos dentro da universidade e da sociedade, o trote será sempre muito
problemático.
Pretendo mostrar que a violência do trote é o elemento central e
inescapável do processo seletivo para a entrada nos grupos trotistas e do
treinamento oferecido por estes grupos. Por esta via, pretendo trazer novos
argumentos para os debates a respeito do trote e novas reflexões para a
elaboração das campanhas de combate ao trote, fazendo com que os trotes
solidários, ecológicos e culturais sejam completamente abandonados como
estratégias para reduzir os problemas causados pelo trote. Se as
universidades querem realizar atividades solidárias, ecológicas e culturais,
não devem chamá-las de trote.

Esta tendência de legislar sobre o trote não ocorre apenas no Estado de São
Paulo. No Brasil, Santa Catarina Lei Estadual 15.431/2010, Mato Grosso
do Sul Lei Estadual 2.929/2004, Rio de Janeiro Lei Estadual 6.436/2013,
proíbem o trote. Também foi aprovada na Câmara Federal Projeto de Lei
proibindo o trote no território nacional, este projeto encontra-se em
tramitação no Senado da República. Nos Estados Unidosda América, 44 A universidade deve se afastar de todo o vocabulário trotista: veterano,
Estados aprovaram leis transformando o trote em crime (PARKS; JONES; bicho, bixo, bixete, calouro, calourada, trote etc. Estas expressões só devem
aparecer acompanhadas da devida crítica. Guardemo-nos de nos expressar
HUGHEY, 2014).
por meio do vocabulário do trote. Guardemo-nos contra sua imaginação.
Mesmo assim, muitas pessoas argumentam que o trote universitário pode
ser humanizado: transformado em mera brincadeira ou em atividade de Universidade, conhecimento, hierarquias e preconceitos
integração dos novos alunos na universidade.
Nas sociedades competitivas e hierárquicas em que vivemos, ter concluído
Elas propõem coisas como o trote solidário, ecológico ou cultural. Entre um curso,universitário é fonte de muitos privilégios, por exemplo: há
essas pessoas, evidentemente, há cínicos defensores do trote que pretendem setores do mercado de trabalho que só são acessíveis aos detentores de
apenas desviar a atenção, mas há também pessoas que de fato imaginam determinados diplomas; os salários tendem a ser mais elevados para quem
que isto seja possível. Quando tem boas intenções, essas pessoas cursou o ensino superior; os cargos de maior responsabilidade e poder são,
desconhecem as dinâmicas sociais implícitas no trote e projetam suas quase sempre, reservados para os universitários; as honrarias sociais são
próprias convicções sobre a realidade, ignorando os objetivos e os motivos distribuídas com mais frequência para aqueles que possuem graduações
dos grupos trotistas, bem como o contexto social do trote universitário. universitárias.
Quem imagina poder controlar facilmente o que ocorre durante o trote está
Argumenta-se que estes privilégios derivam do conhecimento incorporado
mergulhado em uma série de avaliações equivocadas.
por estas pessoas que supostamente seria posto em prática, para o benefício
Em primeiro lugar, é preciso diferenciar as situações sociais em que o trote de toda a sociedade, por meio do comando nos processos de produção,
ocorre. Há instituições de ensino superior em que o trote não está presente. organização e trabalho.
Em outras instituições, o trote é algo episódico sem muitas raízes, sem uma
sustentação social robusta e duradoura. Nestas instituições, as relações Assim, os privilégios seriam justificáveis em função das tarefas
ocorrem entre alunos de graduação, mesmo assim podem causas graves desempenhadas pelos universitários em processos de interesse coletivo. No
problemas, feridos ou mortos. O problema é que não são estas instituições
que transformaram o trote em uma "tradição" entre os estudantes, nem são
elas as responsáveis pela continuidade das práticas trotistas. Estas
instituições e seus alunos são meros seguidores da cultura trotista, mesmo
quando são bastante inconscientes e inconsequentes. Portanto, não é para
elas que devemos voltar nossa atenção se desejamos entender o que é o
trote universitário ou se desejamos desarticular a cultura do trote.
As instituições de ensino superior onde o trote é recorrente, persistente e
violento é que precisam ser objeto de nossa atenção. Nelas, o trote não é
algo episódico e sim um processo que se repete todos os anos, no qual
muitos alunos são constrangidos e acabam feridos psicológica e ou
fisicamente. Mesmo diante de brutalidades escandalosas, não ocorrem
punições significativas e o rumo dos acontecimentos permanece inalterado.
São estas instituições e o trote que nelas ocorre que precisam ser
investigadas pela ciência e também pela polícia e pela justiça. Nelas o trote
não é uma relação entre alunos, mas uma relação entre o grupo trotista e a
comunidade universitária ou, ainda pior, uma relação entre a instituição e
os novos alunos.
São estas instituições que formulam a cultura trotista. Elas foram
consideradas instituições trotistas por Almeida Jr. e Queda (2006).

entanto, uma vez estabelecidas, estas hierarquias podem assumir dinâmicas
que pouco ou nada tem em comum com o bem geral. Elas podem reafirmar
preconceitos, separações profundas entre as pessoas e estimular práticas de
segregação e de discriminação que são muito danosas para o convívio
social.
Por exemplo, Santos (2009) afirma que, nas sociedades contemporâneas,
existem linhas abissais separando as pessoas e que certos grupos são
produzidos como inexistentes, ficando sem direitos e fora da sociedade
civil. Por isto, as universidades deveriam preparar seus estudantes como
cidadãos para uma sociedade igualitária e não para uma sociedade
discriminatória, segregada em grupos irreconciliáveis.
No Brasil, é bom lembrar, as universidades estão longe de propor uma
educação igualitária. São, ao contrário, redutos dos grupos brancos e mais
abastados.
O trote alimenta-se de e reforça muitos preconceitos. Por exemplo, no
chamado "pedágio", aquele que acaba de ingressar na universidade, e que
por isto é considerado um não sujeito, é colocado na condição do mendigo,
preconceito contra os despossuídos. Na Escola Superior de Agricultura
Luiz de Queiroz, os novos alunos são obrigados a usar um chapelão,
colocando-os na condição dos trabalhadores rurais menos qualificados. Em
algumas escolas de Geociências, como a da USP, os novos alunos são
forçados a rolar na lama, ficando nas mesmas condições de alguns
garimpeiros. Nestes últimos casos, temos evidentes preconceitos de classe,
revelados pelo ato de colocar os novos alunos nas condições dos
trabalhadores manuais correspondentes às suas profissões.

Em segundo lugar, preciso entender quais as causas da violência no trote e
se elas podem ser efetivamente combatidas pelas medidas apresentadas
pelas campanhas promovidas pelas universidades. Neste ponto, há muitos
equívocos entre aqueles que tentam analisar o trote, tais como: tratar o trote
como algo desvinculado da vida universitária e das lutas de poder internas
à universidade; desconsiderar os motivos sociais para a manutenção do
trote e dos grupos trotistas, ignorando os interesses empresariais e estatais Nos apelidos dados aos alunos, preconceitos de gênero, relativos à
aparência física da pessoa, étnicos, raciais, relativos à opção religiosa ou
na produção de pessoas insensíveis e violentas.
sexual, entre outros, manifestam-se constantemente. Assim, se a pessoa é
Em outras, palavras, quase todas as análises desprezam as dimensões negra pode ser apelidada de "Branca de Neve"; se é muito alta pode receber
políticas e sociais em que o trote se insere e os fortes interesses o apelido de "Eucalipto" ou "Nuvem"; se é obesa pode ser chamada de
"Dona Redonda" ou "Mamute"; se tem ascendência asiática pode ser
institucionais em sua manutenção.
apelidada de "Kamikase" ou "Xing-Ling"; se é mulher e fora dos padrões
Este texto é uma contribuição ao trabalho da Comissão Parlamentar de estéticos pregados pela grande mídia pode ser chamada de "Rascunho"; e
Inquérito das Violações de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa do se tem a aparência destes padrões pode ser chamada de "Violão", ou "Nas
Estado de São Paulo e propõe-se a examinar estes assuntos, procurando coxas" etc.
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Alguns apelidos, mesmo quando são infames, persistem pelo resto da vida
da pessoa. Devemos ainda mencionar a escolha do dia 13 de maio para o
fim do período de trote, como um evidente ato de racismo, pois, nesta data
terminou a escravidão dos negros no Brasil no ano de 1888 (ALMEIDA
JR; Queda, 2006; ALMEIDA JR., 2011). Estes são apenas alguns exemplos
das múltiplas manifestações de preconceitos que ocorrem no trote.
Nas canções entoadas pelos trotistas, a manifestação de todo tipo de
preconceitos é recorrente e agressiva. Entre outros problemas, há
manifestações racistas, homofóbicas, que estimulam uma masculinidade
irresponsável. Além disto, propõem um consumo excessivo de álcool e
outras drogas, incentivam comportamentos antissociais. As letras abaixo
ilustram os problemas que queremos evidenciar:

São Paulo, 125 (67) – Suplemento – 13

No Ocidente, o trote universitário sempre esteve vinculado à formação de
quadros para os imperialismos. Em outras palavras, o trote sempre forneceu
pessoas capazes de agir com crueldade e violência para serem empregadas
na colonização e na exploração imperial. Isto ainda está longe de acabar.
Não por acaso, os EUA apresentam uma acentuada presença de grupos
trotistas dentro de suas universidades(NUWER, 2001). Os trotistas também
são empregados no controle da população interna. Nos países periféricos,
por exemplo, os trotistas nativos frequentemente participaram e ainda
participam dos grupos de torturadores e estiveram envolvidos com a
implantação e manutenção de ditaduras (MATTOSO, 1985), como tem
sido revelado pelas Comissões da Verdade no Brasil.
Fases do trote universitário

"É PINGA, CERVEJA
É pinga, cerveja
Mulher e putaria
E viva essa moçada
Da ESALQ Agronomia
É pinga, cerveja
E choop no barril
As nossas bucetudas
São as melhores do Brasil"
(Manual do Bixo 2015 - ESALQ)

O trote universitário é composto de ao menos dois momentos diferentes:
Durante o início do primeiro ano na universidade, o novo aluno será
submetido ao trote e, se quiser pertencer ao grupo trotista, obedecerá às
ordens sem questionar.

Estes trotes e estas ordens visam degradar, humilhar e mesmo machucar
fisicamente o novo aluno. Um objetivo disto tudo é testar se, apesar de
discordar profundamente, o novo aluno obedece. Outro objetivo é verificar
se o novo aluno mantém o silêncio a respeito daquilo que se passa durante
o trote. Se ele se rebelar ou romper o silêncio, será ainda mais punido ou
"BORORÓ
mesmo excluído do grupo trotista. Tudo isto é um teste para verificar se,
Mandei fazer um bororó
para ingressar no grupo trotista, a pessoa está disposta a sujeitar-se aos
Pra minha amada
abusos e a se calar. Para executar bem sua função de teste, o trote precisa
O bororó tinha 18 polegadas
ser desagradável, doloroso, causar muita contrariedade e medo. Sem isto,
Ela ficava debruçada na janela
todos passariam por ele facilmente e poderiam quase que livremente
E eu botava o bororó na bunda dela
ingressar no grupo trotista. Aronson e Mills (1959) sugerem que quanto
O bororó, hei! O bororó, hei!
mais difícil a entrada no grupo, maior será o apego a ele. A contrariedade, o
O bororó da ESALQ é o maior!"
medo, a dor e o sofrimento são testes considerados efetivos para medir a
(Manual do Bixo 2015 - ESALQ)
determinação do pretendente. A violência do trote, portanto, é um
O trote e seu reforço aos preconceitos não é a preparação que a ingrediente essencial sem o qual o grupo trotista sente-se desprovido de
universidade deve oferecer aos estudantes, caso se pretenda promover instrumentos para selecionar efetivamente seus novos membros.
valores apropriados a uma sociedade igualitária. No Brasil, que tem uma
das sociedades mais desiguais com enorme concentração da propriedade O trote funciona também como uma "pedagogia" da punição, da
urbana, da propriedade da terra e da renda, este reforço dos preconceitos humilhação e da violência que pretende inscrever no novo aluno a cultura
promovido pelo trote e pela cultura trotista é dramático e desqualifica
trotista. Estas técnicas de imposição cultural funcionam punindo o novo
fortemente a formação oferecida aos estudantes universitários.
aluno que se comporta fora daquilo que é esperado pelos membros mais
velhos. Entre os ensinamentos estão as músicas do grupo trotista, as
As universidades paulistas e brasileiras deveriam ocupar-se deste assunto
manifestações de preconceito, procedimentos de discriminação e de
mas, quase sempre, não o fazem. Tristemente, elas continuam permitindo
exclusão de pessoas, a submissão incondicional à autoridade dos trotistas
que os grupos trotistas reproduzam impunemente os mais abjetos
mais velhos, a difamação dos oponentes, enfim, a obediência absoluta e o
preconceitos que, em alguns casos, deveriam ser punidos conforme
estabelecido em lei. As passeatas e outras manifestações no dia 13 de maio silêncio.
são casos evidentes em que os organizadores deveriam ser judicialmente
responsabilizados por racismo.
É bom deixar claro que estes problemas não ocorrem apenas no Estado de
São Paulo. Por exemplo, na UFMG, uma aluna de primeiro ano foi pintada
de modo ficar com a aparência de uma pessoa afrodescendente, amarrada
por uma corrente enquanto carregava uma placa com os dizeres Caloura
Chica da Silva, numa referência explícita à famosa personagem da história
brasileira.
Em lugar de promover valores que estimulem a igualdade entre as pessoas,
o trote, os grupos trotistas e as instituições universitárias trotistas
congratulam-se exatamente por serem "diferentes", quer dizer por seus
membros imaginarem-se superiores às demais pessoas. Muitas vezes,
pretendem que esta "diferença" seja derivada da "qualidade" científica e
cultural da instituição. Mas, a outra face da distinção que pretendem é,
infeliz e inequivocamente, o preconceito. Assim, o espírito predominante
nos grupos trotistas é aquele do menosprezo discriminatório contra todos os
que não se enquadram no rígido e mesmo ridículo perfil do homem branco,
universitário, falante da linguagem culta (mas também chula nos hinos),
rico e preconceituoso.
Para quem se enquadra neste perfil, o prêmio é a possibilidade de se inserir
no grupo por meio da submissão ao trote, para todos os demais, a exclusão,
o desprezo e, muitas vezes, a violência. Os alvos prediletos são aquelas
pessoas que não frequentaram a universidade, como os trabalhadores sob
suas ordens. Mas os próprios colegas estudantes e professores, que não
participam de seus preconceitos, podem tornar-se alvo de algum tipo de
ataque. Trata-se da mesma espécie de ódio, da mesma loucura, que dá
origem aos genocídios (SEMÉLIN, 2009).

O aluno que se submeteu aos trotes, obedeceu às ordens e se manteve em
silêncio, passará para um segundo momento no qual será obrigado a impor
trotes aos alunos do ano seguinte. Se ele se recusar a aplicar os trotes,
provavelmente sofrerá punições cada vez mais severas do grupo trotista. Se
persistir na recusa, há grande probabilidade de que seja excluído deste
grupo. Neste segundo momento, o aluno será obrigado a agir como
opressor, impondo atos degradantes e dolorosos à pessoas que nada lhe
fizeram. Este é um segundo teste que verifica se a pessoa, que pretende
entrar no grupo trotista, está disposta a exercer violentamente poder sobre
outras pessoas, obedecendo assim aquilo que lhe está sendo ordenado.
Testa-se assim sua capacidade para exercer o papel de opressor e de
torturador.
A partir desta breve descrição destes dois momentos do trote, podemos
concluir que se trata de um processo dirigido para a formação de opressores
e torturadores. Em um primeiro momento é exigido que o pretendente ao
grupo trotista submeta-se ao trote e depois é exigido que ele imponha o
mesmo tipo de violência que recebeu a outras pessoas. Percebemos assim
que o grupo trotista mantém uma relação singular com a violência, que é
elemento essencial para sua existência e manutenção.
Os grupos trotistas dão à violência um caráter seletivo, doutrinário e
insubstituível. Muitos chegam mesmo a atribuir um caráter educativo à
violência, vendo-a como algo fundamentalmente positivo. Este processo
também desloca a reação à violência, dirigindo-a contra novas vítimas
inocentes.
A força deste processo de doutrinação é tal que os alunos vinculados ao
trote tornam-seincapazes de reconhecer os interesses de outros grupos que
não os seus. Por exemplo, quando suas atividades são reveladas
publicamente, pessoas dão testemunhos sobre as violações de Direitos
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Humanos durante o trote etc., os membros do grupo trotista simplesmente
negam os fatos. Durante a CPI sobre Violações de Direitos Humanos nas
Faculdades Paulistas, isto ficou evidente nos testemunhos prestados pelos
dirigentes de Atléticas e Centros Acadêmicos notoriamente trotistas e
envolvidos em práticas violentas. Nenhum destes dirigentes admitiu
claramente a existência de problemas graves, tentando caracterizar os
problemas levantados pelos testemunhos como exceções e não como o
resultado previsível de suas práticas.
Em alguns momentos, tentaram jogar a responsabilidade nas vítimas,
chegando a afirmar que os testemunhos por elas prestados não tinham
fundamento. Procedimentos discursivos foram articulados para negar
sistematicamente a existência de violência durante os trotes. É difícil
determinar, em cada caso específico, onde estavam as mentiras, omissões e
distorções e isto precisaria evidentemente ser feito.
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Ao entrar na universidade, muitas vezes, o novo aluno precisa mudar de
cidade, afastando-se espacialmente de sua família e de seus outros grupos
de referência. Em muitos casos, esta é a primeira vez em que isto acontece
por um período de tempo mais prolongado. Esta é uma experiência de
liberdade em relação aos constrangimentos que estes grupos poderiam
representar. Ela é ainda uma ruptura com a proteção, apoio e informações
que eram recebidas destes grupos de referência.
O novo aluno está livre para escolher, mas, como frequentemente acontece,
esta liberdade não é apenas um benefício, podendo ser também um fardo.
Os novos alunos são pressionados a escolher rapidamente, dado que
precisam encontrar um lugar para morar, alimentar-se, dar conta das tarefas
escolares etc.

Esta falta de referências, associada ao desconhecimento do novo ambiente,
às informações deficientes ou mesmo distorcidas, à falta de experiência, à
No entanto, somente alguém tremendamente ingênuo poderia acreditar que euforia da liberdade e do sucesso no vestibular, podem levar à escolhas
estes depoentes, profundamente envolvidos em organizações pouco coerentes, impensadas, ou mesmo perigosas.
historicamente trotistas, desconheciam qualquer violência, que não as
viram ou as praticaram, que no trote tudo é voluntário, que não há coação, e Diante destas pessoas que estão experimentando euforia e falta de
todas as demais formas de negação dos fatos que foram utilizadas durante referência, o grupo trotista aparece de modo multifacetado: é um grupo que
os testemunhos. Obviamente, este não é o caso.
aparenta ter valores firmes e refletidos, pois os tenta impor de modo intenso
e radical (comportamento agressivo, machista, mas muito valorizado); tem
Trata-se de manter o voto de cumplicidade e silêncio feito ao grupo trotista, uma propensão aos valores cultivados pela mídia e ligados aos modelos de
mesmo diante dos questionamentos colocados pelos Deputados da ALESP diversão e felicidade mais estereotipados pela estruturação de classes;
em atividade na CPI. Este mesmo comportamento também se verifica cobra a submissão a determinados comportamentos; oferece parcialmente
quando vítimas do trote ou dos abusos sexuais cometidos por membros do suporte emocional e material para a resolução dos problemas imediatos da
grupo trotista tentam denunciar as violências. Nestes casos, este nova vida na universidade. Assim, apesar de sua violência e
comportamento de cumplicidade e silêncio bloqueia o trabalho de comportamentos antissociais, o grupo trotista pode parecer bastante atrativo
investigação das autoridades universitárias, da polícia e da justiça, que para o novo aluno, que imagina saber com o que está se envolvendo.
eventualmente queiram coibir o trote e ou punir os responsáveis pelas
violências, resultando no acobertamento de agressões e crimes. Além de Além disto, a participação em um grupo coeso dá a sensação de
tudo isto, é frequente que os denunciantes enfrentem também intensos empoderamento diante daqueles que são externos ao grupo. Se, por um
processos de difamação promovidos pelo grupo trotista e dirigidos contra lado, há o aviltamento, a subjugação, a violência, por outro lado, a entrada
suas pessoas e seus amigos. Este comportamento também foi evidenciado no grupo dá ao novo membro a sensação de participar de uma organização
em diversas situações expostas durante a CPI, como o caso do Show poderosa, capaz de interferir nos destinos da instituição e, portanto, nos
Medicina que ocorre na FMUSP. Nos casos mais graves, este destinos da sociedade. Esta sensação de poder não se restringe apenas aos
comportamento grupal deveria ser caracterizado como formação de objetivos coletivos do grupo trotista, mas também pode expandir-se para os
quadrilha, pois estimula e acoberta a prática de crimes individuais e objetivos individuais de seus participantes. Para obter este poder, o preço a
coletivos.

pagar é a submissão ao trote. Bauman e May (2010) ainda fazem outras
sugestões sobre os comportamentos identitários: "(...) A autoidentificação,
Estes grupos oferecem verdadeiros treinamentos em como burlar a lei e se portanto, decorre dos recursos que extraímos de nosso ambiente, não
esquivar de sanções legais.
havendo um 'núcleo' fixo em nossas identidades. Dessa forma, oposições
tornam-se ferramentas de que lançamos mão para cartografar o mundo.
Portanto, quem quiser restringir a violência do trote, sem eliminá-lo de uma
vez, estará diante da impossível tarefa de enfrentar a necessidade dos Exemplos desse processo incluem distinções entre pobreza 'merecida' e
grupos trotistas de selecionar os seus membros por meio da violência e de 'imerecida', ou entre os cidadãos 'respeitáveis' e a 'gentalha', desafiadora de
treiná-los para impor atos violentos sobre novos alunos. Evidentemente, todas as regras e caracterizada por rejeitar toda e qualquer ordem. Em cada
esta pessoa fracassará em seu objetivo, pois sua avaliação e seu método não caso, nossos traços específicos, assim como todos os investimentos
são coerentes com a realidade. Em um contexto como este, propostas de emocionais, derivam desse antagonismo mútuo. (BAUMAN; MAY, 2010,
trote solidário, cultural, ecológico etc. não afetam as atividades do grupo p. 55)
trotista que pode tranquilamente continuar com seus processos seletivos e
seus treinamentos fundados na violência. Os trotes alternativos apenas Os grupos trotistas utilizam uma forma de construção da identidade
reforçam a equivocada ideia de que eles serão capazes de conter a violência fundada na contraposição a um outro, visto como "inferior", "sub-humano",
e de que alguma atividade diferenciada, algum trote, deve ocorrer no que deve ser radicalmente negado ou mesmo destruído. Trata-se da
ingresso dos alunos na universidade.
construção de uma identidade contra o outro. Para construir suas
identidades, realçam as linhas abissais (SANTOS, 2009) que dividem a
sociedade em campos irreconciliáveis. Esta forma de construção da
A identidade contra o outro
identidade pela constituição grupal de um ou vários inimigos é bastante
A constituição dos grupos trotistas envolve dinâmicas que precisam ser comum e tem implicações profundas para a subjetividade dos indivíduos.
investigadas. Bauman e May sugerem algumas pistas:
Na universidade brasileira, os grupos trotistas estabelecem os pobres, os
negros, os ambientalistas, as mulheres, os que fazem opções fora da
"Grupos formais e informais são frequentemente constituídos pelas heterossexualidade, os que lutam por justiça social, os que clamam por uma
expectativas que lançam sobre seus integrantes. Ao fazê-lo, excluem quem reformulação global dos padrões de relacionamento, os que questionam a
eles presumem não viver segundo tais requisitos. Quando esses hiatos de ordem neoliberal ou o comportamento das grandes corporações, etc. como
compreensão se instalam entre grupos, costumam ser preenchidos por inimigos que devem ser desprezados ou mesmo destruídos. Mas, há
suposições estereotípicas.
também inimigos imediatos nas competições esportivas, nas rixas entre
escolas, nos alunos que se opõem ao trote etc.
Assim, é possível afirmar que o fato de podermos nos ajustar às condições
de atuação no interior do grupo limita nossa liberdade ao nos impedir de Os grupos trotistas buscam construir as identidades de seus membros pela
realizar experiências pobremente mapeadas e imprevistas, encontradas para negação dos valores daqueles grupos considerados inimigos. Assim,
além dos limites do grupo. Tendo sido treinados segundo os meios e desprezam o diálogo, agindo de modo arrogante e utilizando discursos
significados de nosso agrupamento, tornamo-nos assim, liberados para pseudocientíficos a respeito da realidade. Constroem sua unidade por meio
praticar nossa liberdade, sob a condição, porém de ficarmos limitados a de atos de provocação, intimidação e violência aberta contra aqueles grupos
ideias e territórios específicos." (BAUMAN; MAY, 2010, p.37)
considerados inimigos, como se tudo isto fosse "diversão". Para eles, é
"divertido" zombar das questões ambientais, feministas, raciais, sociais etc,
como se estas questões não tivessem qualquer fundamento, como se não
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houvesse qualquer sofrimento evitável associado a estes tipos de de seus valores excludentes, discriminatórios e autoritários. Por isto,
problemas.
qualquer outro grupo ou pessoa que promova questionamentos deste
autoritarismo será visto com suspeição ou aberta hostilidade.
É uma construção violenta da identidade por meio do desprezo, da
zombaria, da violência contra grupos considerados subalternos, mas cuja Um grupo desta natureza tenta intimidar todos os que pretendem utilizar a
universidade com propósitos diferentes daqueles determinados pelos
subalternidade precisa ser reposta a cada momento, a cada interação.
trotistas. Suas propostas autoritárias atingem toda a universidade e toda a
Assim, podemos afirmar que, por meio do trote, os grupos trotistas fazem comunidade e não apenas os alunos de primeiro ano.
um cultivo cuidadoso da insensibilidade, bloqueando a capacidade crítica, a
disposição para o diálogo e a consideração pelos argumentos alheios. A Muitos daqueles que defendem propostas destrutivas de sociedade
moral subjacente a esses grupos assemelha-se aquilo que de pior Maquiavel (neoliberalismo, fascismo social), de ciência (mera argumentação em prol
atribuiu aos príncipes. Estes grupos buscam estruturar uma moral de luta de interesses estatais e empresariais) e de relações com o ambiente
pelo poder na qual mentir, corromper, difamar, violentar são práticas (irresponsabilidade ambiental) sentem-se beneficiados pelos grupos
corriqueiras e aceitáveis. Querem atribuir a esta moral um status universal, trotistas e pelo trote. Não sem razão os trotistas orgulham-se por manter
relações muito estreitas com determinadas empresas e com determinados
propondo que ela esteja de acordo com a natureza humana. Portanto, fora
desta moral impiedosa e excludente, existiria apenas hipocrisia, covardia e tipos de dirigentes empresariais.
falta de autocrítica. De uma tal postura, soberba, irresponsabilidade e
Muitas empresas sentem-se beneficiadas pela formação de opressores
violência são decorrências que não surpreendem.
promovida pelos grupos trotistas. Estas empresas ficam satisfeitas em ter
No caso das escolas muito cobiçadas (Medicinas, Engenharias, Direito, em seus quadros pessoas acostumadas ao trato violento com outras pessoas,
Geociências, Escolas Militares etc.) entrar na universidade coloca os alunos vendo-as como elementos importantes em seus processos de
em disputas para definir a "hierarquia das inteligências" no país, onde não constrangimento da força de trabalho, utilização irresponsável do ambiente,
haverá mais uma medida concreta, um vestibular. Nestas hierarquias, em práticas imorais de assédio aos consumidores e outras tarefas igualmente
cada escola muitos são os perdedores, pois a derrota começa pelo segundo degradantes.
lugar. Para estas avaliações hierárquicas, outras métricas estão
estabelecidas, algumas delas passam pela projeção política, pela Dentro da universidade, estas forças de mercado encontram muitos
competição esportiva, mas também pela vulgaridade, depravação, discentes, funcionários, docentes e dirigentes para representá-las. E o trote,
intimidação, humilhação e pela violência. A disputa hierárquica é evidentemente, é muito útil, separando dos demais aqueles que aceitam
impiedosa. O famoso lema de Quincas Borba: "aos vencedores as batatas" é submeter-se aos valores impostos. Portanto, na aceitação ou rejeição ao
inspirador. Entre outras coisas, "as batatas" significam: reserva de mercado trote, manifestam-se intensas disputas políticas, visões de mundo
de trabalho para os portadores de diplomas universitários, ambientes de divergentes e concepções de sociedade. Não se trata de brincadeiras entre
trabalho mais cômodos, salários e rendimentos mais elevados, horários adolescentes, mas de gravíssimas disputas do mundo adulto das quais os
mais flexíveis, comando sobre pessoas e organizações, honrarias sociais, adolescentes são vítimas. A captura dos adolescentes por meio do trote, sua
intimidação, assédio, exclusão etc. afetam a capacidade de muitos jovens
maior acesso aos recursos públicos. São, portanto, muitos os privilégios.
de escolher seus caminhos de acordo com sua consciência. Por tudo isto,
devemos considerar os grupos trotistas como grupos políticos
Por que os grupos trotistas são formados e mantidos?
extremamente conservadores e preconceituosos que não tem pudor em
Da obrigatoriedade da obediência e do silêncio (ALMEIDA JR.; QUEDA, recorrer à violência para atingir seus objetivos. Tentam impor à sociedade
2006; ALMEIDA JR., 2011), derivam muitas coisas que precisam ser uma forma de universidade em que o pensamento não é livre, mas
descritas e analisadas.
doutrinário; e uma ciência que é um instrumento de dominação e
A obediência irrestrita, cega, irracional, produz um grupo profundamente exploração e não um instrumento para emancipar as relações sociais e
disciplinado e coeso, que agirá em uníssono, mesmo diante de uma ordem melhorar a qualidade de vida das pessoas.
sem qualquer sentido. Um tal grupo é capaz de executar muitas tarefas
consideradas importantes pelos seus líderes sem questionar seus motivos, Quando vemos um novo universitário de cabeça raspada, estamos vendo
um aspirante a soldado raso em uma hierarquia que tem generais. O
inclusive atos de tortura e violência.
comando do trote não está nos alunos mais velhos mas pode estar no
Quem não tem escrúpulos pode usar estes atos como instrumentos para se professor, no Chefe de Departamento, no Diretor, no Reitor ou no Ministro.
impor. O poder político oferecido por um grupo desta natureza é Este comando pode estar também em executivos de empresas de grande
inequívoco, pois ele promoverá aquilo que lhe for ordenado, porte nacionais ou transnacionais. Imaginar que tudo isto é uma brincadeira
entre jovens, sem qualquer maldade, demonstra apenas que estamos longe
imediatamente, de modo disciplinado e sem questionamentos.
do entendimento libertador que haverá de abolir completamente o trote,
Claro, estamos tratando de relações antidemocráticas, autoritárias, dissolvendo os grupos trotistas.
desumanas e com potenciais muito perigosos, mas efetivas quando se trata
de impor processos de dominação. Evidentemente, há muitas formas de Para aqueles que entram na universidade, o trote é uma porta para o mundo
produzir coesão grupal sem o uso da violência e da humilhação da corrupção e da violência. Uma porta para o lado obscuro, ignorante e
(SÁNCHEZ; YURREBASO, 2009; KITSANTAS; MATTHEWS, 2007; fascista do mundo adulto. Ele tem a intenção de destruir as pessoas que tem
visões de mundo mais democráticas ou de capturá-las, colocando-as a
TURMAN, 2003; KAYMAK, 2011; HORNE, 2004).
serviço de grupos que tentam controlar a universidade e a formação que ela
No entanto, a possibilidade de empregar o trote oferece um caminho fácil. oferece aos jovens. Os grupos trotistas são poderosos obstáculos à
A coesão produzida pode ser forte, mas a qualidade do grupo é construção de uma universidade verdadeiramente livre e democrática e,
frequentemente muito baixa porque, para produzir a coesão, as pessoas desta forma, um obstáculo à construção de uma sociedade livre, igualitária
precisaram deixar de questionar e se desumanizaram. O silêncio transforma e democrática.
os adeptos do trote em pessoas capazes de, sob comando, guardar segredos,
mesmo quando as informações que possuem e os atos que testemunharam "Trotes alternativos e outras imagens do marketing universitário"
contrariam valores e ideologias socialmente aceitas. Tal tipo de disposição
é essencial em processos de corrupção e de ocultação de evidências Ninguém pode abertamente ser contrário à solidariedade, ao cuidado com o
ambiente ou à promoção da cultura, que são valores difíceis de questionar.
incriminadoras correntes dentro de organizações estatais e privadas.
Assim, muitas pessoas dentro e fora da universidade e muitos dirigentes
As universidades também não estão isentas de processos dessa natureza e, universitários acreditam que os trotes violentos poderiam ser substituídos
neste caso, a participação dos trotistas é quase que "natural". Os trotistas por trotes solidários, ecológicos ou culturais. Propõem isto como se os
trotes violentos fossem algo sem sentido e que bastaria colocar uma
defendem propostas destrutivas de ciência, de relações com o ambiente e
de sociedade. Pensam as hierarquias como naturais e eternas, o ambiente alternativa para que tudo fosse resolvido.
como algo a ser transformado em mercadoria e as pessoas como objetos.
Para eles, a universidade não é um espaço de liberdade para o debate sobre Como já foi mencionado, entre estas pessoas algumas são de fato ingênuas
as questões de nosso tempo, mas um local de doutrinação e de imposição ao ponto de acreditar nisto. No entanto, outros sabem que estas práticas não
causam um recuo importante das práticas trotistas e podem até mesmo
reforçá-las. Estas afirmações que podem parecer drásticas estão
fundamentadas, no caso do Brasil, em mais de meio século de experiências
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deste tipo de "trotes alternativos", que se mostraram ineficientes para dar
fim à violência do trote. No entanto, elas desempenharam outras funções
muito importantes, mas que não guardam relação com o fim da violência
do trote ou com a dissolução dos grupos trotistas. Trata-se de cuidar da
imagem da universidade e de fazer parecer que o problema do trote está
sendo devidamente enfrentado. Portanto, estas ações tem muito mais
proximidade com o marketing das universidades do que com uma
preocupação efetiva com as influências negativas que os grupos trotistas e
o trote podem ter. Para a universidade, parece mais fácil manipular a
opinião pública do que encarar o problema do trote.
Ao curvar-se às propostas doutrinárias de ciência e de educação em lugar
de enfrentar os problemas expressos na desigualdade social do país, a
universidade faz uma opção pela continuidade do trote, pois estas coisas
não estão desvinculadas.
A responsabilidade pelos problemas pode ser atirada sobre os próprios
ingressantes que "querem o trote". A perspectiva predominante é que a
universidade não se oponha a algo que os alunos desejam, mesmo que isto
implique em graves problemas, feridos e eventualmente cadáveres. O papel
civilizatório da educação é completamente abandonado para que se dê
vazão aos "desejos". O problema é que, em nossas pesquisas, quando
perguntamos, aos ingressantes se eles consideram violência a imposição de
consumo de álcool, uma esmagadora maioria (acima de 80%) afirma que
sim.
Quando perguntamos, sobre quais práticas são aceitáveis eles listam
aquelas que aparecem na mídia, nas publicidades de cursinhos, colégios e
universidades como sendo comemoração (corte do cabelo; pintura do rosto
e do corpo; pedágio) e como violência quase tudo o que de fato acontece
durante o trote.
Assim, fica demonstrado que, em geral, os ingressantes não desejam
qualquer violência. As escusas da universidade são, na realidade, bastante
frágeis e revelam mais sobre a falta de vontade de combater o trote do que
sobre os anseios dos alunos.
Fica claro também que os novos alunos desejam a comemoração por entrar
na universidade. A pintura do rosto, o corte dos cabelos, o pedágio, enfim o
trote visível na mídia, tornam-se os símbolos desta comemoração,
escondendo os reais significados do trote e a necessária violência
envolvida.
O caso do corte dos cabelos é significativo. Ele é apresentado pela mídia,
pelos colégios, pelos cursinhos e pelas universidades, como algo
perfeitamente aceitável e mesmo divertido.
Portanto, não surpreende que muitos alunos vejam o corte dos cabelos
como algo positivo. Mesmo depois do período de trotes na ESALQ, onde
no livro Universidade, preconceitos e trote, Almeida Jr e Queda (2006)
descrevem em detalhes muitas práticas trotistas utilizadas na ESALQ e em
outras escolas. No livro Anatomia do trote universitário, Almeida Jr. (2011)
mostra quais são as práticas conhecidas pelos ingressantes e também quais
são aprovadas ou rejeitadas. realizamos estes levantamentos, mais de 70%
dos alunos aprovavam o corte dos cabelos, considerando-o "brincadeira".
No entanto, quando analisamos as notícias sobre problemas causados pelo
trote, descobrimos que o corte dos cabelos é um momento extremamente
problemático. Nele, ocorrem intimidações violentas nas quais alunos de
primeiro ano acabam confrontados com grupos armados com tesouras. Não
são raros os incidentes graves: escoriações, cortes, espancamentos e mesmo
mortes acabam acontecendo.
Em função destes fatos, é extremamente irresponsável o repetido uso de
imagens de pessoas com os cabelos cortados nas publicidades de colégios,
cursinhos, bancos e universidades. Estas imagens transformam o corte dos
cabelos em símbolo de alegria, de comemoração, quando na verdade este
ato envolve intimidação e constrangimento com arma, tendo forte potencial
violento. As publicidades precisam encontrar outros símbolos para
representar o sucesso no vestibular. Também são irresponsáveis as matérias
jornalísticas que mostram o corte dos cabelos como algo aceitável e sem
violência.
O trote ocupa assim o lugar da comemoração, da celebração. Os trotistas
apresentam-se como os donos da alegria, do bom humor e da realização
pessoal. O problema é que nem o trote é uma comemoração nem os
trotistas são pessoas assim felizes. Na realidade, uma análise cuidadosa
revela que o trote é uma forma de torturar e de subjugar e que os trotistas
são pessoas que estão convictas de que as relações opressivas e violentas
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são as únicas existentes e mesmo possíveis. Julgam-se acima das demais
pessoas por terem passado no vestibular e, talvez principalmente, por terem
suportado o trote e aderido ao grupo trotista.
Diante dos argumentos apresentados acima, é evidente que as campanhas
contra o trote atualmente em curso nas universidades paulistas e brasileiras
tem pouquíssimas chances de resultar em qualquer redução significativa
dos problemas. Estas campanhas abordam o trote como algo isolado, sem
maiores conexões sociais, que é de interesse exclusivo de alguns alunos
mais arruaceiros. O trote vai muito além disto e que ele corresponde a
potentes interesses sociais que estão se manifestando dentro da
universidade.
Portanto, qualquer universidade que deseje de fato tratar a questão do trote,
visando efetivamente seu combate, redução e abolição, deverá recusar as
estratégias até aqui vigentes nos trotes solidários, ecológicos e culturais.
Considerações Finais
A universidade deve enfrentar a difícil tarefa de educar em sentido pleno
seus alunos e não apenas para certos usos tecnológicos. A universidade
deve oferecer um espaço de liberdade de expressão e opinião,
possibilitando o exercício cotidiano da democracia e do respeito mútuo. Ela
deve afastar-se das proposições doutrinárias e empobrecedoras como as
apresentadas pelo trote.
Uma universidade que queira efetivamente combater o trote terá que visar a
cultura que ele propõe. Em outras palavras, tal universidade terá que
combater os valores que se fundam nos preconceitos, na hierarquização, na
segregação de raça, gênero e classe, na homofobia, na exclusão das
pessoas. Ela terá de enfrentar questões políticas fundamentais e fazer
opções inequívocas pela democracia e pelos valores igualitários.
Terá de se preocupar com as divisões, segregações e discriminações que
cindem a sociedade brasileira e para elas propor ideias, ideais, valores,
soluções, pesquisas, programas de transformação que visem reduzir as
desigualdades materiais e intelectuais, promovendo uma sociedade mais
igualitária, justa e solidária. Sem uma opção ampla deste tipo, a
universidade tergiversará diante do trote, dos valores dos grupos trotistas,

abrindo para eles brechas para sua permanência dentro da vida
universitária.
É interessante notar que, dentro das universidades brasileiras, os grupos de
esquerda frequentemente assumem um aberto caráter político. Porém, os
grupos trotistas geralmente não se declaram políticos, apesar de manterem
um forte atuação política sobre diversos assuntos, inclusive empregando a
violência como recurso. Talvez por isto, o trote não seja percebido como
aquilo que realmente é: uma manifestação política da extrema direita.
Nenhuma prática trotista é aceitável, pois todas elas envolvem
constrangimento, coação, estímulo a preconceitos, quando não descarada
humilhação e violência. Nas práticas trotistas, não é possível distinguir
brincadeiras de abuso e violência, pois esta interpretação varia de indivíduo
para indivíduo, como tem sido demonstrado nas pesquisas realizadas.
Mesmo quando aquele que aplica o trote acredita estar brincando, aquele
que o recebe frequentemente sente-se violentado. O argumento de que se
trata de brincadeira é inválido também porque, quase sempre e de modo
bastante evidente, as práticas trotistas envolvem grande maldade, visando
causar sofrimento e torturar.
Esta maldade e a violência costumeira tem, entre outros, o propósito de
testar os novos alunos para descobrir aqueles que aceitam as regras do
grupo trotista, calandose e obedecendo às ordens mais estapafúrdias. Em
seu livro "Homo ludens", Huizinga (2001) nos lembra que, nas
brincadeiras, os riscos são igualmente compartilhados e que, quando este
compartilhamento não ocorre, alguém se tornou brinquedo de outrem. No
caso do trote, as vítimas são sempre alunos e alunas mais novos, deixando
claro que não há compartilhamento dos riscos ou qualquer brincadeira.
A tolerância em relação ao trote afeta o enfrentamento de todas as outras
formas de violência presentes na universidade. Se há um grupo que pode
praticar violências sem ser questionado que, por isto, se sente acima da lei,
então a lei nada vale, deixando de ser a expressão das vontades coletivas.
O compromisso com o fim do trote e de sua violência é um compromisso
com uma sociedade menos preconceituosa e segregacionista. A sociedade
brasileira está deixando para trás a cultura autoritária e mesquinha que
imperou durante a ditadura militar. O trote é uma destas heranças do
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autoritarismo. A universidade precisa democratizar-se, buscar outras
formas de pensar as democracia e justiça. Se isto ocorrer, o trote definhará
como algo bárbaro e relações sociais e se engajar nas lutas por igualdade,
desumano.”

Tomás de Aquino defende o conceito de que a pessoa é uma

Posicionada a questão do trote sob os aspectos sociológicos e

semelhança com Deus geram a dignidade que é inerente ao homem,

substância individual de natureza racional, centro da criação pelo
fato de ser imagem e semelhança de Deus. Logo, o intelecto e a

como espécie.

antropológicos, passemos, adiante, a dissertar, primeiramente, sobre a

Para Kant, tudo tem um preço ou uma dignidade: aquilo que tem um

vestibular questão dos Direitos Humanos para, na sequência, elaborarmos a

preço é substituível e tem equivalente; já aquilo que não admite

relação entre os Direitos Humanos e a sua violação praticada na forma dos

equivalente, possui uma dignidade. Assim, as coisas possuem preço;

trotes universitários.

os indivíduos possuem dignidade. Nessa linha, a dignidade da pessoa

2 – Do conceito de violação dos Direitos Humanos e sua abrangência.

humana consiste que cada indivíduo é um fim em si mesmo, com
autonomia para se comportar de acordo com seu arbítrio, nunca um

Os Direitos Humanos, em verdade, formam um conjunto de princípios e regras

meio ou instrumento para a consecução de resultados, não possuindo

jurídicas e éticas desenvolvidas, sobretudo após o final da 2ª Grande Guerra, e

preço. Consequentemente, o ser humano tem o direito de ser

em especial, a partir de 1948 com a aprovação da Declaração Universal dos

respeitado pelos demais e também deve reciprocamente respeitá-los.

Direitos do Homem, destinado esse conjunto a servir como um direito de

Assim, a dignidade humana consiste na qualidade intrínseca e

proteção, em qualquer circunstância, em face de atentados contra a dignidade

distintiva de cada ser humano, que o protege contra todo tratamento

da pessoa humana, valor último do Direito e, nas palavras do Ministro LUÍS

degradante e discriminação odiosa, bem como assegura condições

ROBERTO BARROSO, o centro de todo ordenamento constitucional

materiais mínimas de sobrevivência. Consiste em atributo que todo

moderno.

indivíduo possui, inerente à sua condição humana, não importando
qualquer outra condição referente à nacionalidade, opção política,

Na lição do Professor ANDRÉ DE CARVALHO RAMOS encontramos o

orientação sexual, credo etc.

conceito de dignidade humana, conceito esse que nos servirá de premissa

Tanto nos diplomas internacionais quanto nacionais, a dignidade

maior para enquadrarmos os casos que nos foram relatados dentro da

humana é inscrita como princípio geral ou fundamental, mas não

caracterização de violação dos Direitos Humanos:

como um direito autônomo. De fato, a dignidade humana é uma
categoria jurídica que, por estar na origem de todos os direitos

“A Constituição de 1988 estabelece que um dos fundamentos do

humanos, confere-lhe conteúdo ético. Ainda, a dignidade humana dá

Estado Democrático de Direito é a dignidade da pessoa humana (art.

unidade axiológica a um sistema jurídico, fornecendo um substrato

1º, III). (...) No plano internacional, a Declaração Universal de

para que os direitos possam florescer.”

Direitos Humanos estabelece, já no seu preâmbulo, a necessidade de
proteção da dignidade humana por meio da proclamação dos direitos

Portanto, aquilo que contrarie ou contradiga o conceito de Direitos Humanos

elencados naquele diploma, estabelecendo, em seu art. 1º que todos

configura, então, sua violação, passível de punição pelos mecanismos legais.

os seres humanos nascem livres e iguais, em dignidade e direitos. Os
dois pactos internacionais (sobre direitos civis e políticos e o sobre

Essa contrariedade e essa contradição verificamos nos casos concretos

direitos sociais, econômicos e culturais) da Organização das Nações

recolhidos por esta CPI, é o que passaremos a fazer a justa correspondência a

Unidades têm idêntico reconhecimento, no preâmbulo, da dignidade

seguir.

inerente a todos os membros da família humana. A Convenção
Americana de Direitos Humanos exige o respeito à dignidade

3 – Da caracterização jurídica e legal dos casos averiguados pela CPI

inerente ao ser humano (art. 5º). Já a Convenção Europeia de

como práticas ou comportamentos violadores dos Direitos Humanos. Da

Direitos Humanos, em que pese não possuir tal menção à dignidade

prática de tortura.

humana, foi já interpretada pela Corte Europeia de Direitos
Humanos no sentido de que a dignidade e a liberdade do homem são

O objetivo de uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) é o de reunir o

a essência da própria Convenção. No plano comunitário europeu, a

maior número de indícios para caracterizar um fato determinado como um

situação não é diferente. Simbolicamente, a dignidade humana está

fato ilegal ou irregular (ou fatos ilegais ou irregulares) ocorrido dentro da

prevista no art. 1º da Carta de Direitos Fundamentais da União

órbita de competência do Estado-membro e que, por falha na atuação deste,

Europeia de 2000 (atualizada em 2007), que determina que a

tenha causado algum tipo de dano, lesão ou incômodo aos cidadãos e à

dignidade do ser humano é inviolável, devendo ser respeitada e

sociedade como um todo. No caso do Estado de São Paulo, Estado-membro

protegida.

integrante da República Federativa do Brasil, lhe é inata a defesa dos

A raiz da palavra dignidade vem de dignus, que ressalta aquilo que

Direitos Humanos por força do disposto no art. 3º, III, da Constituição

possui honra ou importância. Com São Tomás de Aquino, há o

Federal. Ou seja: todo ente integrante da República, por lógico

reconhecimento da dignidade humana, qualidade inerente a todos os

arrastamento, tem como fundamento a dignidade da pessoa humana e, por

seres humanos, que nos separa dos demais seres e objetos. São

consequência lógica, também, tem competência para apurar violações
cometidas contra a dignidade da pessoa humana.
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Além do crime de tortura, existem os possíveis crimes conexos de estupro,
A falha dessa defesa, mínima que seja, já confere ao Poder Legislativo, no
seu papel de poder fiscalizador, empreender esforços que visem a
restauração, a reparação e a repressão em face de todo o ato que atente, ou
que seja tendente a violar os Direitos Humanos.

lesão corporal, dano, injúria, organização criminosa, quadrilha ou bando e
preconceito racial (Lei Federal nº 7.716/1989), dentre outros, passíveis de
investigação pelas Polícias Federal e Civil e pelos Ministérios Públicos
Federal e Estadual. Muitos desses crimes conexos não estão prescritos e
poderão ser objeto de apuração pelas autoridades constituídas.

Dentro dessa ótica constitucional, é evidente que a defesa da dignidade da
pessoa humana não é uma tarefa centrada na União, ou, nos Estados, nos
órgãos judiciários e do Ministério Público. Não. Trata-se de tarefa a ser
empreendida por todos os Poderes e Instituições republicanas, de qualquer

No entanto, o que nos chama mais a atenção é para a plausível
caracterização do crime de tortura, que é o mais evidente tipo penal
violador do princípio da dignidade da pessoa humana.

esfera federativa, salientando-se, dentre estas, as funções da Assembleia
Legislativa como órgão fiscalizador, servindo-se, para tanto, dos poderes
de investigação próprios das autoridades judiciais (artigo 13, § 2º, da
Constituição do Estado de São Paulo c.c. o art. 58, § 3º da Constituição
Federal).

Tortura é um comportamento abjeto, deplorável, imoral e antijurídico que
um ser humano comete em detrimento de seu semelhante. Apesar de
envolver violência física, psíquica e moral e de ter sido (e infelizmente,
continua a sê-lo) prática comum pelas autoridades brasileiras detentoras de
algum tipo de poder, do mais rotineiro ao mais alto de todos (do carcereiro

Nessas circunstâncias,a Assembleia Legislativa instalou a presente
Comissão Parlamentar de Inquérito com a missão de levantar, coletar,

ao Presidente da República), a tortura atravessou todo o Século XX sem
receber uma específica tipificação penal.

averiguar, investigar possíveis violações em face da dignidade, da honra e
da proteção física e moral dos estudantes do ensino superior,especialmente
violações contra a liberdade sexual de estudantes no ocorridas no campus
da Universidade de São Paulo, pouco importando se foram cometidas
dentro de uma área cedida à Associação Atlética dos Estudantes da
Faculdade Medicina para o entretenimento do corpo discente.
Com efeito, aprofundou-se o contexto das violações dos direitos humanos e
exsurgiram, com irresistível gravidade, entre outros casos, denúncias de
violações contra a liberdade sexual de estudantes em decorrência da relação
acadêmico/estudantil e é justamente o contexto da relação estudantil entre

Para o Professor ANDRÉ DE CARVALHO RAMOS, a tortura viola
objetivamente “o direito à integridade física”, que “consiste na
intangibilidade física do ser humano, que merece proteção contra
tratamento degradante, desumano ou tortura. Já o direito à integridade
psíquica ou moral implica a vedação do tratamento desonroso ou que cause
sofrimento psíquico desnecessário ou odioso (...) Implicitamente, o direito
à integridade física e moral decorre do art. 5º, III [CF/88], que protege o ser
humano contra a tortura, tratamento degradante e desumano.” (in Curso de
Direitos Humanos,14ª edição, Saraiva, p.504)

alunos, funcionários, corpo discente e órgãos diretivos que são focadas as
investigações, pouco importando se foram cometidas nos campi ou fora
dele, como em Associações Atléticas de Estudantes ou em festas
organizadas por Centros Acadêmicos.

identificados pelas informações e declarações prestadas por estudantes do
Curso de Medicina da Universidade de São Paulo.

crescendo espantoso, relatos e informações dando-nos conta de outros tipos
contra

os

Direitos

Humanos,

de graça ou anistia a prática da tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes
e drogas afins, o terrorismo e os definidos como crimes hediondos, por eles
respondendo os mandantes, os executores e os que, podendo evitá-los, se

No entanto, no decorrer dos trabalhos da CPI foram chegando, num

violações

tortura a crime como sendo uma das garantias individuais e coletivas (art.
5º, inciso XLIII - a lei considerará crimes inafiançáveis e insuscetíveis

Os crimes sexuais, em suas formas consumada e tentada, realmente foram

de

Realmente, somente após o advento da Constituição de 1988, que elevou a

consubstanciadas,

principalmente, em torturas físicas e psíquicas, além de outras práticas

omitirem.) é que o legislador pátrio editou uma Lei tipificando a tortura
como crime, conferindo-lhe o objeto e a conduta típica, os sujeitos ativo e
passivo e descrevendo a sanção penal com a quantificação da pena.
Estamos falando da Lei Federal nº 4.544, de 7 de abril de 1997.

aviltantes, tais como assédio moral, abuso de poder, discriminação racial,
econômica, social e sexual, lesões corporais, injúrias, enfim, as mais
odiosas e absurdas atrocidades cometidas por um ser humano em face de

Essa Lei, em seu art. 1º descreve e tipifica as condutas e os sujeitos (ativo e
passivo) encontráveis no crime de tortura. Nos casos denunciados a esta

outro, a ponto de chegarmos a dar crédito ao pensamento do filósofo

CPI revela-se que o inciso II do art. 1º foi (e é) reiteradamente praticado

francês MICHEL FOUCAULT de que, em verdade, os agressores não se

por estudantes universitários em detrimento de outros estudantes, sobretudo

tratam de seres humanos normais, mas de anormais, ou monstros,

os ingressantes, tradicionalmente denominados de calouros, a despeito de,

monstros cotidianos, fazendo coro, ainda, com as afirmações da filósofa

na Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo os estudantes dos

HANNAH ARENDT: pessoas que banalizaram o mal.

últimos anos considerarem calouros aqueles que estão em séries, ou anos,
que os antecedem.

Esses comportamentos absurdos não são comportamentos apenas imorais,
ou amorais, ou antissociais. Não. São crimes! E crimes de tortura,
tipificado esse delito na Lei Federal nº 9.455, de 7 de abril de 1997.
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Pois bem, e o que diz esse art. 1º, inciso II, da Lei nº 9.544/1997? Diz o

Por, dentro dessa sua linha de pensamento, e já servindo sua preleção como

seguinte1:

moldura jurídica e legal para o enquadramento das denúncias recebidas por
esta CPI, leciona ANDRÉ DE CARVALHO RAMOS, mas já analisando a
Lei Federal nº 4.544/97, que essa lei “define tortura como sendo
“Art. 1º- Constitui crime de tortura:
I - constranger alguém com emprego de violência ou grave ameaça,
causando-lhe sofrimento físico ou mental:
a) com o fim de obter informação, declaração ou confissão da vítima ou de
terceira pessoa;
b) para provocar ação ou omissão de natureza criminosa;
c) em razão de discriminação racial ou religiosa;
II - submeter alguém, sob sua guarda, poder ou autoridade, com
emprego de violência ou grave ameaça, a intenso sofrimento físico ou
mental, como forma de aplicar castigo pessoal ou medida de caráter
preventivo.
Pena - reclusão, de dois a oito anos.” (g.n.)

constranger alguém com emprego de violência ou grave ameaça, causandolhe sofrimento físico ou mental a) com o fim de obter informação,
declaração ou confissão da vítima ou em terceira pessoa; b) para provocar
ação ou omissão de natureza criminosa; c) em razão de discriminação racial
ou religiosa. Ainda há o subtipo de tortura que consiste em submeter
alguém, sob sua guarda, poder ou autoridade, com emprego de violência ou
grave a ameaça, a intenso sofrimento físico ou mental, como forma de
aplicar castigo pessoal ou medida de caráter preventivo. (...) Comparando o
disposto nos diplomas internacionais ratificados pelo Brasil e a Lei n.
9.544/97, nota-se que a lei brasileira é a mais próxima do diploma
interamericano, pois é mais geral que a Convenção da ONU, que considera

O Supremo Tribunal Federal empenhou-se em ser um dos baluartes contra
a prática da tortura, e veio a formar sólido e instrutivo repertório de
decisões que nos ajudam a enquadrar as informações obtidas por esta CPI
dentro do tipo penal denominado tortura. Para a jurisprudência do Supremo
Tribunal Federal, “o delito de tortura, por comportar formas múltiplas de
execução, caracteriza-se pela inflição de tormentos e suplícios que
exasperam, na dimensão física, moral ou psíquica em que se projetam os

essencial ser a tortura cometida por agente público ou com sua
aquiescência. Assim, para a Lei brasileira, a tortura exige: 1) sofrimento
físico ou mental causado a alguém; 2) emprego de violência ou grave
ameaça; 3) para obter informação, declaração ou confissão da vítima ou de
terceira pessoa; 4) ou para provocar ação ou omissão de natureza
criminosa; 5) ou, então, em razão de discriminação racial ou religiosa.”
(inCurso de Direitos Humanos,14ª edição, Saraiva, p.504)

Nosso sentimento é de que o inciso II restou violado em TODOS os relatos dos denunciantes.

Nos tópicos seguintes, iremos descrever algumas dessas práticas que

Entretanto, ficará ao encargo das autoridades policiais, ministeriais e judiciárias averiguarem se também

demonstram a consumação do crime de tortura, extraídas essas descrições

1

não está caracterizada a tortura sob os dizeres do inciso I.

seus efeitos, o sofrimento da vítima por atos de desnecessária, abusiva e
inaceitável crueldade.” (HC 70.389, Rel. p/ o Acórdão Ministro CELSO

das declarações prestadas pelos informantes, longa e ricamente contidas no
Anexo I.

DE MELLO, DJU 10.8.2001)
Todas as práticas relacionadas nas declarações dos informantes e depoentes

Dizer que o que os “veteranos” praticam em face dos “calouros” não é
tortura, mas simples “molecagem”, “brincadeira”, “festa” é negar a própria
Constituição e jogar a lei e as decisões do STF no lixo; é tapar com a
peneira casos atrozes de explícita violação contra a dignidade da pessoa

agredidos

e

humilhados

podem

ser

descritas

como

atrocidades

monstruosas, chegando algumas ao mesmo patamar dos campos de
concentração nazistas ou dos centros de torturadores que vicejaram e
infelizmente ainda vicejam mundo afora.

humana; é preferir eternizar e glorificar a dor e a desonra como méritos
laudatórios e acadêmicos em oposição à Ciência e ao Saber, que libertam o
Homem da escuridão da ignorância e das trevas da violência
institucionalizada.

Por sua vez, a Convenção Interamericana para Prevenir e Punir a Tortura,
de 9 de dezembro de 1989, da qual o Brasil é signatário, passando a possuir
efeitos internos através do Decreto nº 98.386/89, prescreve ser a tortura
“todo ato pelo qual são inflingidos intencionalmente a uma pessoa penas ou
sofrimentos físicos ou mentais, com fins de investigação criminal, como
meio de intimidação, como castigo pessoal, como medida preventiva, como
pena ou com qualquer outro fim.” Para o Professor ANDRÉ DE
CARVALHO RAMOS, “tal convenção cria uma figura equiparada de
tortura, ao dispor que também é tortura a aplicação, sobre uma pessoa, de
métodos tendentes a anular a personalidade da vítima, ou a diminuir a sua
capacidade física ou mental, embora não causem dor física ou angústia
psíquica (art. 2º).” (in Curso de Direitos Humanos, p. 506).

E é isso que nos angustia: Auschewitz não fechou. No último dia 27 de
janeiro do corrente ano, comemorou-se o aniversário de 70 anos de
libertação, pelas tropas soviéticas, de Auschwitz, campo de concentração e
de extermínio montado pelos nazistas para promover a “solução final”, ou
seja, a execução de milhões de judeus, além da eliminação de outras etnias,
opositores ao regime do Terceiro Reich e de homossexuais.

Auschewitz pode ter sido fisicamente fechado, mas disseminou uma cultura
de morte e de ódio que vigora de forma escancarada em nossos dias.
Muitas das práticas vislumbradas nos relatos de trotes são típicas práticas
de tortura nazistas. Portanto, reprimir esses trotes é ajudar a fechar os
“Auschewitzs cotidianos” comandados por anormais disfarçados de
estudantes, alguns profissionais médicos e dirigentes de entidades de
instituições universitárias!

É triste e desolador observarque os territórios (campus) de uma
Universidade, onde deveria brotar a semente da esperança e o brilho de um
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novo amanhã, foram reduzidos, em alguns casos, a verdadeiros “campos de públicas estavam vinculadas para fins do exercício do poder administrativo
concentração” que, se não podem ser equiparados às nazistas práticas de tutela. Estamos imputando falha a TODOS os órgãos do Estado
genocidas, podem ser comparadas nas práticas de intimidação, humilhação incumbidos de velar pela segurança e pela repressão e sanção legal em face
e degradação da pessoa dos estudantes.
desses trotes violentos. Portanto, detém parcela de culpa, pelo menos se
olharmos para o recente passado, o Ministério Público estadual, o Poder

É mais triste e desolador, ainda, e muito espantoso, que todas essas práticas Judiciário estadual e, principalmente, as universidades públicas estaduais
criminosas e abusivas foram cometidas dentro do ambiente universitário, que lamentavelmente se omitiram diante de dezenas de casos de tortura
sob as vistas das Reitorias e respectivas Diretorias das Faculdades que, uma praticados dentro dos Centros Acadêmicos e das Associações Atléticas, por
vez chamadas a se manifestar perante esta CPI, vazaram o discurso de sua vez localizados dentro do território da Fazenda Pública onde os campis
sempre, em forma de indisfarçável clichê: que tomaram conhecimento dos estão instalados.
casos e abriram os respectivos procedimentos apuratórios e sindicâncias,
que não sabiam de nada antes, que adotarão medidas preventivas e de A pouca atenção das Reitorias fez criar e consolidar um sentimento de
punição, que criarão núcleos e ouvidorias de direitos humanos etc. etc. etc. impunidade dentro dos Centros Acadêmicos e das Associações Atléticas,
Tudo discurso vão! Isso porque, esses crimes e esses abusos vêem sendo levando os dirigentes dessas entidades a formarem verdadeira organização
perpetrados às suas vistas – e por que não, com velado estímulo e criminosa, ou quadrilha para agir ou se omitir na questão dos trotes em face
condescendência – o que as pode tornar, nos exatos termos do § 2º do art. dos alunos ingressantes. Esse sentimento de impunidade é tão evidente que
1º da Lei nº 9.455/97, coniventes com esses crimes de tortura: “§ 2º Aquele as mensagens e postagens veiculadas em Redes Sociais na internet
que se omite em face dessas condutas, quando tinha o dever de evitá-las ou permitem vislumbrar um sentimento, no mínimo infantil e anormal, de
apurá-las, incorre na pena de detenção de um a quatro anos.”
superioridade, deboche, condenação, perseguição, humilhação, injúria,
difamação e indisfarçável preconceito desses dirigentes e dos seus asseclas

Portanto, chega às raias da fanfarronice, da insensatez e do deboche para em face de todas as denúncias que começaram a ganhar corpo
como ser humano, com todo o respeito, as declarações dos Reitores da principalmente no final de 2014 com as denúncias de alunas da Faculdade
Universidade de São Paulo, o qual admitiu que sindicâncias arquivadas de Medicina da USP feitas diante da Comissão de Direitos Humanos da
serão reabertas, e mais ainda, do Vice-Reitor e Diretor da Faculdade de Assembleia Legislativa que haviam sofrido estupro no campus. AcrescenteMedicina da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, cujo campus se que não foram apenas os estudantes de Medicina e dirigentes das suas
está localizado no Município de Sorocaba/SP que alegou que desconhecia entidades representativas: médicos-residentes, ou seja, profissionais JÁ
as bestiais e atrozes práticas consumadas pelos veteranos das Faculdade de FORMADOS, também participaram dessa rede de zombaria e destilação de
Medicina em detrimento dos calouros, precisando da coragem do estudante preconceito, principalmente de gênero e de procedência regional, tal como
Rodolfo Damiano e de outros estudantes, cujos nomes ora omitimos por ficou evidenciado, por exemplo, pela postagem na Rede Social
segurança pessoal desses informantes, mas que constam do Anexo I, para FACEBOOK que fez o Sr. PAULO COMARIN, cuja cópia do print
relatar casos bizarros e absurdos de tortura e degradação cometidos contra encontra-se no Anexo II. Diga-se, inclusive, que em suas declarações
os estudantes ingressantes na Faculdade de Medicina de Sorocaba. Aliás, prestadas diante de Deputados desta CPI no dia 03.02.2015 (Anexo I), o Sr.
quem é de lá sabe muito bem que os trotes da Faculdade de Medicina PAULO COMARIN confessou que postou mensagem de caráter
daquela cidade são inconcebíveis, e notícias chegam dizendo que, nas preconceituoso contra a estudante PHAMELA (uma das denunciantes do
décadas de 1970 e 1980, uma boa parte do tráfico de drogas naquele estupro) e chegou até a pedir desculpas... Pasmem: esse Sr. PAULO
Município, incluindo, na época, o caríssimo tráfico de heroína e cocaína, COMARIN, quando fez a postagem delituosa, já estava formado e fazendo
seria para abastecer os estudantes da Faculdade de Medicina. Isso, sob o Residência Médica na Especialidade de Anestesiologia...
beneplácito das autoridades policiais locais que, contaminadas pela rede de Falharam, também, o Ministério da Educação (MEC) e os Conselhos de
influências entrelaçadas na alta sociedade daquela cidade, impedia-se a Classe, sobretudo os Conselhos Federal e Regional de Medicina ao se
repressão mais contundente ao tráfico de drogas. Estranho, porque reza a omitirem diante das denúncias de que muitos dos recém profissionais
lenda de que o movimento noturno do aeroporto de Sorocaba naquelas ingressantes na FUNDAMENTAL carreira médica haviam participado de
décadas, antes de haver uma efetiva supervisão das autoridades do DAESP trotes violentos sob a modalidade de tortura. Diga-se: participaram
(Departamento Aeroviário do Estado de São Paulo) era desproporcional à enquanto estudantes e CONTINUARAM a participar depois de formados
sua normal utilização...

médicos, vilipendiando uniforme branco tão necessário para a promoção da
vida, violando indubitavelmente o Sagrado Código de Ética Médica,

Antes de ingressarmos nos fatos, uma última constatação: o Estado falhou, especialmente os Capítulos I e V, in verbis:
mais por omissão, na prevenção e repressão aos violentos trotes
acadêmicos e as decorrentes práticas abusivas e criminosas deles “É exigido de todo profissional médico:
decorrentes. Não estamos imputando culpabilidade somente ao Poder XVII – As relações do médico com os demais profissionais devem basearExecutivo, que pode ter parcela de culpa a ser debitada na pouca ação dos se no respeito mútuo, na liberdade e na independência de cada um,
órgãos policiais na repressão ao trote violento, ou na pouca atenção buscando sempre o interesse e o bem-estar do paciente.
dedicada pelas sucessivas Secretarias de Estado à qual as universidades
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XVIII – O médico terá, para com os colegas, respeito, consideração e

sadia recepção aos ingressantes, impondo-lhes obrigação dita “solidária”

solidariedade, sem se eximir de denunciar atos que contrariem os

inclusive até com aqueles que não querem participar de trote algum, como

postulados éticos.

doação de alimentos ou doação de sangue. Esse tipo de “trote solidário” e

DE TAL MODO LHE É VEDADO:

quem os impõem violam expressamente o art. 5º, inciso II, da Constituição

Art. 23 – TRATAR O SER HUMANO SEM CIVILIDADE OU

Federal: “Ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa

CONSIDERAÇÃO,

DESRESPEITAR

SUA

DIGNIDADE

OU

senão em virtude de lei.”

DISCRIMINÁ-LO DE QUALQUER FORMA OU SOB QUALQUER
As Recomendações visam dar um basta a comportamentos bestiais,

PRETEXTO.

bizarros, atrozes e degradantes do princípio da dignidade da pessoa

Art. 25 – DEIXAR DE DENUNCIAR PRÁTICA DE TORTURA OU DE
PROCEDIMENTOS DEGRADANTES, DESUMANOS OU CRUÉIS,

humana, seja com a edição de leis estaduais, seja com a recomendação de
ações e atividades por parte das autoridades pública, federais e estaduais.

PRATICÁ-LAS, BEM COMO SER CONIVENTE COM QUEM AS
REALIZE OU FORNECER MEIOS, INSTRUMENTOS, SUBSTÂNCIAS

Quiçá, um dia, esse tipo de comportamento anormal e monstruoso seja

OU CONHECIMENTOS QUE AS FACILITEM.

lembrado apenas como fatos tristes de nossa História. Viremos a página do

Art. 26 – DEIXAR DE RESPEITAR A VONTADE DE QUALQUER

horror universitário a que são submetidos os ingressantes no ensino

PESSOA, CONSIDERADA CAPAZ FÍSICA E MENTALMENTE,

superior e comecemos a reescrever uma nova História, desta vez, bela,

DEVENDO

fraternal e redentora de todos os vícios que ainda permeiam, como ervas

APENAS

CIENTIFÍCA-LA

DAS

PROVÁVEIS

daninhas, os campos do Saber e da Ciência.

COMPLICAÇÕES DE SUAS AÇÕES.
Art. 30 – USAR DA PROFISSÃO PARA CORROMPER COSTUMES,
COMETER OU FAVORECER CRIME.”

IV - Tópicos Relevantes Averiguados pela CPI.

Enfim, todos aqueles que deveriam zelar pelo ensino superior, de todas as
Ciências,

especialmente

das

Médicas,

FALHARAM.

Falhou,

O objetivo de uma CPI é reunir o maior número de indícios para caracterizar

principalmente o Estado, em sua acepção lata, do dever que lhe é imposto

um fato determinado ilegal ou irregular (ou dotados de uma série de

de proteger a dignidade humana, a liberdade e a vida, pois, segundo nos

irregulares) ocorrido dentro da órbita de competência do Estado-membro e

ensina o Professor ANDRÉ DE CARVALHO RAMOS “existem dois

que, ou por falha na atuação deste, ou, no caso de violação dos Direitos

deveres impostos ao Estado para proteger a dignidade humana. O dever de

Humanos, tenha causado algum tipo de lesão, dano moral, sofrimento, desonra,

respeito que consiste na imposição de limites à ação estatal, ou seja, é a

prejuízo econômico, ou qualquer tipo de incômodo aos cidadãos. No caso, a

dignidade um limite para a ação dos poderes públicos. Há também o dever

CPI investigou supostas violações, ilegalidades e irregularidades praticadas nas

de garantia, que consiste no conjunto de ações de promoção da dignidade

Universidades no âmbito territorial do Estado de São Paulo que porventura

humana por meio do fornecimento de condições materiais para seu

tenham violado, ou, no mínimo, atentado, de alguma forma, contra os Direitos

florescimento.” (in Curso de Direitos Humanos,14ª edição, Saraiva, p.75)

Humanos, seja dos estudantes universitários, dos usuários dos serviços
prestados

E quando o Estado falha, deverá ser punido, ou corrigido.

por

essas

Universidades

à

comunidade,

ou

contra

servidores/empregados dessas Universidades. A partir dessa investigação,
vários tópicos revelaram-se importantes e merecedores das autoridades
públicas, não só do Estado de São Paulo, como, também, do Governo Federal.

Em termos de punição, entendemos que aqueles que estavam diretamente

A seguir, procuramos detalhar, com alguns exemplos extraídos das declarações

envolvidos na prevenção e repressão dos trotes nas universidades públicas,

dos depoentes e informantes, quais são os mais relevantes tópicos detectados

como Reitores, Pró-Reitores, Diretores e demais dirigentes universitários

por esta CPI, na visão do seu Relator:

deverão ser devidamente investigados, no mínimo, pela omissão diante de
tantas denúncias e pouca ação, nos exatos termos do § 2º do art. 1º da Lei

Repita-se: os casos abaixo descritos NÃO são os únicos, mas exemplos das

nº 9.455/97: “§ 2º Aquele que se omite em face dessas condutas, quando

muitas denúncias coletadas pelo poder de investigação desta CPI. A riqueza

tinha o dever de evitá-las ou apurá-las, incorre na pena de detenção de um a

de detalhes desses casos e dos demais, encontram-se nas declarações e

quatro anos.”

informações encartadas no Anexo I deste Relatório Parcial e que dele
fazem parte.

Anote-se a imprescritibilidade do crime de tortura.
1 – Das práticas denominadas “trotes” e a suposta prática de crime,

Quanto à correção de rumos e comportamentos, este é o momento, até
mesmo já tendo-o passado de todos os limites. Porém, é tempo de
recomeçar e prevenir para o futuro. E esta Comissão Parlamentar de
Inquérito, a par dos Requerimentos Finais, também faz várias
Recomendações visando – e esse é o nosso propósito - erradicar todo e
qualquer tipo de trote universitário, até aqueles denominados “solidários”,
mas que em verdade escondem e/ou subvertem o sentido da calorosa e

especialmente o de tortura.

Apresentada a premissa maior no item III, subitem 2, no sentido de conceituar
o crime que denota uma das mais graves violações dos Direitos Humanos, qual
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seja, o crime de tortura, cumpre-nos agora caracterizar, dentro dessa definição

O SR. INFORMANTE - Esternada, deputado, é um soco na região do esterno, acima

jurídica e legal, os fatos confidenciados a esta CPI e que sem dúvida nenhuma

da boca do estômago.”

se enquadram no tipo penal da Lei Federal nº 9.455/97. Exemplificamos com

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - Qual era o nome da chácara e em
que município era?

os seguintes casos:

O SR. INFORMANTE - A chácara, no caso, é a chácara do Vina, fica em Barão
Geraldo, no município de Campinas. Fica perto da sede do Santander. Não sei se

1.1- Informações prestadas por 5 (cinco) alunos da Faculdade de Medicina
da Pontifícia Universidade Católica de Campinas (PUCCAMP), em

alguém conhece onde fica a sede do Santander em Campinas. Fica bem em frente.
O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - É uma chácara locada, né.

7.1.2015 (declarações na íntegra constantes no Anexo I) – Relatos de

O SR. INFORMANTE - É uma chácara que você loca. Pelo que entendo, eles locam

tortura: (OS NOMES SÃO MANTIDOS EM SIGILO PARA A

essa chácara já faz muito tempo e a um preço mais acessível para eles fazerem a festa

PRESERVAÇÃO DA SEGURANÇA DOS INFORMANTES. OS NOMES

lá.”

COMPLETOS

SERÃO

O SR. INFORMANTE - Os trotes institucionalizados na chácara de que estava

MINISTÉRIO

falando, além desse de simular sexo oral com uma banana, era fazer com que os

CONSTARÃO

ENCAMINHADOS

DO

ANEXO

CONFIDENCIALMENTE

I
AO

E

PÚBLICO)

meninos - um ano antes da gente - tivessem de mergulhar numa piscina de urina e fezes
e as meninas tivessem de ‘apenas’ caminhar dentro dela. Outros trotes, como o soco no

“INFORMANTE - (...)Assim que a Atlética sai, todos os alunos apaixonados pelo
que viram ali, eu passo pela diretora, sorrio para ela, ela pega na minha mão e fala:
“Filho, pelo amor de Deus, não vá para nenhuma chácara que for convidado hoje.”
Fui tentar descobrir o que era essa chácara. Aí a gente descobriu que isso que eles
chamavam de chácara era uma primeira festa que havia, institucionalizada não pela
faculdade, obviamente, mas pela moral dos estudantes: era a festa do trote da Pontifícia

esterno, estes não eram documentados e postados. O que a Atlética possui, inclusive a
gente mandou isso para a Casa, são hinos que fazem ode a estupro...”
O SR. INFORMANTE - Acho que deixei claro que nessa festa acontece todo tipo de
atrocidades possíveis. As pessoas passavam lá madrugadas sendo barbarizadas.
Outro caso curioso: um menino, acho que dois anos antes da entrada da turma 49 - ele
ainda está na faculdade, não sei o nome dele - tinha passado por uma cirurgia na coluna.

de Campinas. E o que era isso? Era uma festa que se seguia às vezes depois daquelas

Como todos os outros, sem saber bem o que estava fazendo, ele foi a essa chácara. Um

brincadeiras como a do pedágio, em que os estudantes pedem dinheiro no semáforo e

veterano dele sai correndo e chuta as costas dele. Isso depois de um pós-operatório de

tal. Até aí era uma brincadeira. Logo depois, ou mesmo que não tivesse essa brincadeira

uma cirurgia na coluna.”

inicial, os estudantes eram meio que cooptados para essa chácara. Uma chácara que

(...)

ficava na ‘casa do chapéu’, longe para caramba, não necessariamente na chácara do

O SR. INFORMANTE - O último tenho certeza que sim. Nesse evento, uma das

Vina. Geralmente em Campinas, Valinhos ou alguma cidade bem próxima à faculdade,

pessoas que mais me relatou histórias e abusos, uma pessoa que com certeza teria muito

Vinhedo, Hortolândia. Nessa chácara aconteciam as atrocidades que começaram a

a relatar à Casa, foi Juliana Rodas.

relatar pra gente.

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - Ela foi na Intermed.

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - Como você foi para lá? Você tinha

O SR. INFORMANTE - Ela é totalmente contrária a esse sistema. Mas ela participa de

carro próprio, foi com o seu carro?

uma série de eventos, festas, então ela vê muita coisa, ela sofre muita coisa. O trote que

O SR. INFORMANTE - A festa da chácara aconteceu. Para o nosso ano não teve. Foi

ela recebeu na...

o primeiro ano que não teve, só que a gente recebeu os relatos do que acontecia nessa

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - Foi em Santa Rita esse?

chácara das pessoas que foram. Uma das pessoas que recebeu a gente no Diretório

O SR. INFORMANTE - Não, deputado, ela sofreu trote no ônibus ainda. Os trotes

Acadêmico é Mayra Aguilera. Ela relatou que no trote dela, na época dela, assim como

aconteceram em boa parte dentro do ônibus. Foi um veterano. O apelido dele é Castor.

todos os outros alunos, eles eram obrigados a ajoelhar numa arena de terra. O trote a que

Eu não tenho certeza do nome dele, posso pesquisar e falo depois, deputado. Esse cara

ela foi submetida foi um dos mais fracos dentro da estrutura deles. Ela recebia uma

tem o hábito...

banana e era obrigada a simular sexo oral com aquilo, dado por um veterano com algum

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - Ele está estudando ainda?

problema psíquico.

O SR. INFORMANTE - Não. O Castor hoje é doutor, ele é formado. Ele tinha o

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - Quem falou isso?

hábito, tem, na verdade, porque mesmo formado ele ainda participa desses eventos e

O SR. INFORMANTE - A própria Mayra Aguilera, a pessoa que me relatou isso.

gosta de se autoafirmar judiando das pessoas. O que ele gosta de fazer é colocar o seu

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - Era uma veterana.

órgão genital para fora para as mulheres e forçá-las a ficar olhando e às vezes urinar

O SR. INFORMANTE - Uma veterana minha do então Diretório Acadêmico, que

nelas ou sugerir algum ato sexual.

depois foi... enfim, depois a gente continua a história do Diretório Acadêmico,

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - O Castor já se formou.

deputado.

O SR. INFORMANTE - Sim.

Esta foi a primeira história que ouvi dentro da Puccamp a respeito de algo que eu

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - É apelido Castor. Qual o nome do

achava meio contrário a Direitos Humanos numa instância mínima possível.

Castor?

Na sequência ouvi o relato de outra colega: Fernanda Callegari. A Fernanda Callegari

- Fala longe do microfone.

disse que no trote dela ela tinha recebido de um rapaz, cuja alcunha é Boner - eu não

O SR. INFORMANTE - Ali está (ininteligível) dos médicos que sugiro vocês não

lembro o nome dele, faz parte de um dos clichês das histórias da Puccamp como dos

passarem perto. O clássico também da Puccamp, eu falo clássico, mas pelo amor de

mais violentos... as pessoas lá têm trotes característicos. Conforme a pessoa vai fazendo

Deus me perdoem, com toda ironia do mundo, porque acho que é nojento ter uma

história lá dentro como um aluno que no mundo aqui fora a gente chama de violento, ele

pessoa que goza de respeito dentro da faculdade... é um pediatra, Dr. Marcos alguma

ganha um trote característico. Tem um tal de Cebola que o trote dele é morder na cabeça

coisa, conhecido pela alcunha de Xoxota. O Dr. Marcos é um dos maiores ídolos da

das pessoas, tirando um pouco de sangue. Esse Boner era um rapaz que gostava de dar

Associação Acadêmica Atlética Samuel Pessoa, Atlética da Pontifícia. Em 2007, numa

esternada. Para quem não sabe, esternada é um soco desferido na região do esterno. Um

briga entre as torcidas rivais da Pontifícia e da Unicamp, o Dr. Marcos tacou um tijolo

rapaz mais ou menos do meu porte físico, desferindo uma esternada numa menina mais

baiano na torcida da Unicamp, que veio a acertar no osso zigomático de uma menina,

magra, bem menor que ele.

coitada, linda por sinal. Felizmente a menina não ficou com grandes sequelas. Mas,

(...)
O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - Como?

amigos, ele acertou um tijolo na cara da menina, quebrou a cara da menina literalmente.
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O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - Ela era estudante de Medicina da

gente teve que ficar procurando bola, levando mordida. Quando a gente voltou e o jogo

Unicamp?

terminou, isso porque estava rolando umas situações bem chatas; o pessoal estava

O SR. INFORMANTE - Sim, era estudante de Medicina da Unicamp. Hoje ela é

forçando a ficar sem camiseta, porque os bixos foram sem a camiseta da Puccamp. Eu

médica.”

fui, porque um cara me emprestou, ele me avisou antes. Eu acabei indo, mas quem não

(...)

estava, teve que ficar sem camiseta servindo cerveja para todo mundo, trabalhando para

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - Vamos voltar ao negócio do

arrecadar dinheiro para a Atlética. Quando acabou o jogo, o que aconteceu? Eles

Cautela. Aí o seu colega da sua turma, 49, foi ameaçado pelo Cautela.

separaram as meninas e os meninos. A Aline inclusive estava lá; ela vai contar a versão

O SR. INFORMANTE - Foi, mas foi algo pontual, ficou nisso. Era muito ridículo.

dela do que aconteceu. Colocaram as meninas num canto e chamaram nós, meninos,

Logo a gente começou a perceber a estrutura que existia e começamos a sair.

para ficar na terra, num lugar separado. Terra batida. Aí que eles começaram a ajuntar a

Obviamente não fomos ao terceiro ensaio. No segundo a gente quase arranjou uma

gente e falaram para a gente ficar num círculo, numa roda. Daí a gente ficou num

briga. Estávamos em menor número. Nesse mesmo dia - aí eu jogo depois em sequência

círculo e aí eles começaram a agredir a gente. Falaram: “Ajoelha!” Daí todo mundo teve

para a sua história, Vi - o que aconteceu ao término da bateria para mim foi o grande

que ajoelhar. Daí eles fizeram a gente pegar terra e ficar esfregando na cabeça e na cara

sinal que contou como funcionam as coisas na Puccamp. Os veteranos terminam de

um do outro; na nossa e do...

ensinar a tocar os negócios, as meninas saem e eles falam para todos os meninos ‘bixos’

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - Eles quem?

- na época, isso por volta de março, eram os integrantes da turma 48 e 49 que estavam

O SR. INFORMANTE - Os veteranos e membros da família.

presentes - a ficarem num canto. Colocaram os ‘bixos’ nesse canto e cercaram em maior

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - Mas os veteranos têm nome?

número ou igual número por veteranos. Nesse canto, os veteranos estavam fazendo a

O SR. INFORMANTE - Eu lembro o nome de alguns, que inclusive eu já denunciei...

propaganda deles, por assim dizer, a respeito de um evento esportivo da Atlética que iria

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - Pode ser apelido, não tem

acontecer, um jogo amistoso de futebol com a faculdade de Medicina de Taubaté.

problema.

Nessapropaganda deles havia uma atitude extremamente coercitiva: todos os ‘bixos’

O SR. INFORMANTE - Paquito, Cazuza, Frodo, que é Pedro Suinerdi. Mas quem

deveriam ficar olhando para o chão ouvindo eles gritarem o quão inútil éramos, o quão

estava organizando de fato o trote era o Paquito. Ele é que estava coordenando, falando

desprezíveis éramos e o quanto deveríamos amar aquela oportunidade de ser convidado

o que cada pessoa fazia.

para um evento tão interessante como aquele, ao qual a gente era obrigado a ir. Aí vem

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - Ele era da Atlética?

o ponto. Naquele momento, eles colocaram a gente no canto, mandaram olhar para

O SR. INFORMANTE - Ele é sextanista. Ele não faz parte da Atlética, porque a

baixo e começaram a gritar com a gente. Um outro veterano um pouco mais velho da

Atlética é administração do esporte. Ele faz parte da família, que é o conjunto de todos

turma anterior, mas ainda veterano, só estava há seis meses, toma um tapa na orelha e

os esportistas. Nesse mesmo trote, antes de começar essa parte do círculo, a gente teve

fala “deixa de ser gordo, você está muito longe, junta com o pessoal, aperta aí, fica mais

que conversar com nossos veteranos, porque o discurso lá, as práticas são extremamente

perto” e colocou todo mundo nessa postura de coerção: um que olhava para cima, eles

opressoras, agressivas. O discurso deles tende a ser mais bonitinho. Então é assim:

gritavam “olha para o chão, você não tem direito a olhar no meu olho, você é ‘bixo’.

“Não, a gente faz vocês virem aqui porque vocês estão entrando na casa, vocês não

Nessa estrutura extremamente coercitiva eles começam a tentar convencer a gente a ir a

conhecem as coisas. Então a gente força vocês para vocês conhecerem, para vocês

esse jogo amistoso. Um outro lá falava “Mas tem de ir?” Nossa! O mundo acabava, tipo

terem o mesmo amor que a gente tem para poder contribuir também”. O que eles

“você é louco de falar assim com um veterano, quem você acha que é, você tem de ir, é

querem, na verdade, na prática, é gente para trabalhar, para jogar, para ganhar o esporte

um prazer, você vai torcer pela sua faculdade, é isso que você faz aqui dentro, você veio

para eles, para ganhar medalha na Intermed. Não querem que a gente vire amigo, vire

pra fazer isso.” Por meia hora tentaram convencer a gente do quanto isso seria

família, nada. Mas o discurso é esse. E lá algumas pessoas da família, alguns residentes

interessante. Nessa meia hora, um monte de mandadas de olhar para o chão, uns tapas

- alguns devem estar na PUC, alguns não estão - vinham falar com a gente, nós bixos.

na cabeça de quem era mais insubordinado a eles. Este o contexto em que a gente foi

Eles chegavam e falavam: “Olha, você sabe como é a profissão de medicina, né?” Ele

carinhosamente convidado para o amistoso de futebol em março de 2014 entre o time de

vem com aquele olhinho meio abaixado, assim. “Você sabe como é a profissão de

futebol da Atlética da Puccamp e a Atlética de Taubaté.

medicina.”

(...)

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - O quê?

O SR. INFORMANTE - Vai para o hospital e aí é que o pessoal tem medo de sofrer

O SR. INFORMANTE - As pessoas que vinham falar, os veteranos, os residentes, na

represálias, inclusive porque eles falam isso. Estou esperando o INFORMANTE

verdade, formados, fazendo residência na Unicamp, Puccamp. Eles vinham e falavam:

terminar o relato dele, daí vou fazer o meu, começando...

“Pô, vocês sabem como é que é profissão de medicina. Ela é meio difícil, né? Você

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - Pode começar. O INFORMANTE,

precisa de uns contatos. Tem muito desse QI na medicina, você precisa de gente atrás de

se der moleza, fica até às 6 horas falando. Isso porque ele veio aqui muito econômico.

você. E você vai precisar de mim, velho, porque quando se chega no hospital eu que

O SR. INFORMANTE - O trote que eu levei. O dia em que o INFORMANTE relatou

vou cuidar de você, eu que vou te ajudar lá, e se você não é da família, se eu não te

que o nosso amigo, Nestor, foi ameaçado e ele teve que sair de lá de maneira mais

conheço, você vai ter mais trabalho. Eu posso até querer te atrapalhar”. Isso ouvi de

restringida, quando eles juntaram a gente no canto eles falaram que ia ter esse jogo, um

médicos formados, já tinham feito o juramento deles, e eu tive que ouvir deles falando

amistoso entre Medicina Taubaté e Medicina da Puccamp, em Campinas, na ADPM.

que eles teriam deixado eu me ferrar com o paciente, arriscar a vida de um paciente,

Eles falaram: “Todo mundo vai, beleza?” Aí todo mundo: “Ah, ...” Eles: “Quem é que

porque eu não quis praticar vôlei às 11 horas da noite de domingo. Porque eu não queria

não pode ir?” Aí as pessoas que levantaram a mão eles perguntaram individualmente,

levar um tapa na cara para fazer parte de um bagulho que eles chamam de família. Mas

forçando a pessoa a dar uma razão para daí eles contra-argumentarem e no final falar

em todo caso, eles estavam ameaçando. Essa ameaça, imagino que muita gente que não

assim: “Você vai”. Daí quando o pessoal falou: “Realmente não posso, minha avó, sei lá

seja do ramo da medicina, mesmo da Saúde, mas realmente é um ambiente muito difícil.

o quê...” Eles: “Todo mundo, eu quero saber quem vai”. Começaram a berrar. Daí

Você precisa ter contatos, você precisa ter gente atrás, e uma ameaça dessas é

começou a agressão: “Quem vai?” Daí todo mundo teve que levantar a mão. Daí no

extremamente efetiva, especialmente para aluno do primeiro ano que acabou de entrar.

final das 17 pessoas - lembro que eram 17, porque é um número que eles ficaram

Passar pela cabeça de um aluno do primeiro ano que ele pode estudar seis anos para

repetindo e berrando com a gente, porque era para ter ido as 17 pessoas - fui só eu e

depois não conseguir mais nada porque ele não fez os contatos certos é uma ideia muito

mais cinco trouxas. A gente chegou lá, a gente teve que ficar cuidando; enquanto estava

poderosa, que leva muita gente a eles. E é parte do conjunto de ideias que eles vão

tendo jogo a gente tinha que cuidar das coisas. A gente fazia manutenção. Era noite; a

fazendo a gente introjetar.

ADPM é uma estrutura fechada, como se fosse um mini estadiozinho e lá dentro tem

Então estava o residente falando, daí juntaram a gente na roda. E aí começou o trote

uma quadra e a arquibancada. E fora é tudo grama, tudo mato, e no meio da noite. Aí a

mais agressivo. Eles fizeram a gente passar terra na cabeça um do outro, daí chegou
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uma parte que a gente teve que tirar as camisetas, ficar só de shorts, bermuda e tênis, e

quadros que estamos citando. Então vou fazer uma introdução e qualquer coisa o

foi aí que eles fizeram a gente se pintar das cores da Faculdade. A gente teve que passar

deputado Adriano Diogo vai me interrompendo.

tinta azul e verde em todo o tórax. Da cintura para cima eu estava azul e verde, inclusive

Quando você entra na Faculdade de Medicina tem uma instituição chamada Show

quando eu cheguei em casa meu pai teve que ajudar a me limpar, tirar a tinta das costas,

Medicina, que é uma fraternidade. Você não sabe muito sobre ela, porque é um segredo.

porque não dava. Todo o meu tronco estava verde e azul. Eles fizeram a gente passar

É um segredo que todo mundo sabe, mas é um mistério.

tinta, a gente tinha que passar tinta um no outro. Daí eles começaram a jogar cerveja na

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - O que é uma fraternidade?

gente. Primeiro eles jogam o líquido, cerveja gelada; daí começam a jogar as latinhas

O SR. ALAN BRUNO DE OLIVEIRA - Fraternidade é um grupo de homens que têm

vazias.

práticas que as pessoas não conhecem. Elas são secretas. No caso do Show, a gente sabe

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - Como é que é, como é que é?

que é um mês de ensaio para uma apresentação anual e ninguém sabe o que acontece

O SR. INFORMANTE - Eles jogam primeiro a cerveja, que está frio pra caramba,

nesse um mês. As pessoas só veem a apresentação no final. E durante esse mês, 45 dias,

você está sem camiseta, então vamos jogar cerveja gelada na pessoa. Então eles jogam a

na verdade, a Faculdade de Medicina cede anfiteatros e o grande teatrão da Faculdade

cerveja gelada. Daí eles jogam a latinha vazia. E daí tem uns espíritos de porco que

para as pessoas ensaiarem e usarem o espaço para confraternizar etc.

jogam a latinha cheia.

A SRA. SARAH MUNHOZ - PCdoB - Durante o uso desse espaço, há a questão de

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - Quem joga o que, em quem?

álcool, drogas, alguma coisa que faz parte disso? É comum, ou não?

O SR. INFORMANTE - Tem gente lá que joga cerveja, joga latinha vazia e tem

O SR. ALAN BRUNO DE OLIVEIRA - Como eu disse, vamos até citar alguns trotes

alguns espíritos de porco...

que envolvem álcool, mas as pessoas entre o Show consomem livremente cerveja...

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - Os veteranos...

A SRA. SARAH MUNHOZ - PCdoB - Maconha?

O SR. INFORMANTE - Os veteranos da família que tacam a latinha cheia no bixo.

O SR. ALAN BRUNO DE OLIVEIRA - Dentro do espaço da Faculdade não, nos

O SR. INFORMANTE - Inclusive nas meninas.

anfiteatros não. Acho que não porque deixaria cheiro e seria complicado para o próprio

O SR. INFORMANTE - Não, não. As meninas estavam todas separadas nesse

grupo. Tem alarme de incêndio e tudo mais.

momento. As meninas bixetes. Tem os bixos, que são os homens, e a bixete. As bixetes

Na última audiência o Adriano perguntou se as pessoas usam drogas etc. Já vi pessoas

ficam separadas, mas tinham várias meninas lá observando. Veteranas. Depois de passar

do Show usando drogas, assim como já vi pessoas de outras instituições usando, mas

tinta, eles começaram a jogar cerveja. Daí eles estavam indignados porque a gente

sistematicamente, o que se faz de forma estruturada, que é distribuído e muitas vezes

entrou na Faculdade sem conhecer os hinos. A gente não sabia “O Eixo”, que é o hino

usado em trote é o álcool.

máximo deles.”

A SRA. SARAH MUNHOZ - PCdoB - A minha preocupação é que durante os ensaios

(...)

possa haver um uso descabido de alguma coisa e que isso já durante o show possa

O SR. INFORMANTE - Eu consigo declamar metade dos hinos deles, porque eu fui

colocar sob o risco de trote ou de maus tratos alguma pessoa. Só isso.

forçado a aprender enquanto estavam jogando a cerveja, ameaçando, batendo na gente.

O SR. ALAN BRUNO DE OLIVEIRA - Não. Basicamente, de forma estruturada e

Ou você aprendia o hino, ou você apanhava mais. Eu tive que aprender sete hinos numa

sistematicamente, o álcool é a única droga que é largamente utilizada.

noite, em meia hora, porque eles ficavam berrando: “Fala o hino, repete depois de

A SRA. SARAH MUNHOZ - PCdoB - A única droga lícita.

mim”. Daí você repetia. Daí você errava e eles faziam você começar de novo. E daí

O SR. ALAN BRUNO DE OLIVEIRA - É. As pessoas usam em geral, não é usado de

jogava cerveja, dava tapa, falava “Não, não, você tem que saber o hino. Você tem que

uma forma opressora. As pessoas bebem livremente. Geralmente elas bebem muito, mas

saber a história da sua Faculdade, a história da sua família.” E faziam a gente aprender o

a maior parte das vezes, em muitos casos, como vou citar aqui, é usado para dar um

hino. Então eu aprendi “O Caralho”, que eles metem em todo lugar nesse hino; tive que

trote em uma pessoa. Fazem ela beber, passar mal.

aprender “O Eixo”; tive que aprender “Minha vida na Puccamp”, que é um outro hino

Quando ele fez essa pergunta, fiquei pensando depois. Na verdade, existem outras duas

deles X. Eles forçaram a gente a introjetar essas ideias. Faz parte do trote, né? O trote

drogas que foram usadas de forma sistemática, que eu vi. Porque os ensaios geralmente

não serve só para você humilhar o cara. É pra você colocar ele nessa estrutura de modo

vão até tarde e as pessoas têm que ficar acordadas. Se elas dormem... Eu, como calouro,

submisso. Então você aprende, já sabendo todos os hinos, mudando o apelido. Em todo

que tinha que chegar às 20 horas e ficar até às quatro da manhã limpando, se eu

caso, jogaram cerveja, pintaram a gente e aí começaram a bater na gente. Eles

dormisse, qualquer veterano poderia me mariolar, que é como eles chamavam. Se eu

separaram a gente e começaram a dar tapa na cara. Mas eles são inteligentes. Então para

dormisse durante os ensaios, alguém poderia passar o pênis na minha cara. É uma

fazer o bixo se sentir menos mal para levar um tapa na cara, primeiro eles obrigam você

prática. Então, como você tem que ficar acordado muito tempo, houve um episódio em

a dar um tapa neles. Eles chegam e dizem assim: “Dá um tapa na minha cara.” Daí você

que eu vi diretores distribuindo ritalina, que é um remédio com prescrição para

fala: “Claro que não, né? Eu vou dar um tapa no meu veterano?” “Não, dá um tapa na

transtornos, enfim...

minha cara, bixo.” “Não, isso deve ser uma pegadinha. Acha que eu vou dar um tapa em

A SRA. SARAH MUNHOZ - PCdoB - Explique, porque tem muita gente que não

você?” “Dá um tapa, porra!” Você vai lá e dá um tapa nele. No momento em que você

sabe.

deu o tapa, ele já vira outro na sua cara.

O SR. FELIPE SCALISA OLIVEIRA - É um medicamento para déficit de atenção.

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - Isso aconteceu com você?

O SR. ALAN BRUNO DE OLIVEIRA - Que tem a ver com concentração, mas as

O SR. INFORMANTE - Então, para ser honesto - eu sou honesto -, eu não levei tapa

pessoas ficam acordadas quando tomam. E Viagra. Houve uma vez que a diretoria

na cara. Tudo o que aconteceu naquele trote eu levei. Só a parte do tapa na cara, por

distribuiu Viagra antes de ir para um SS, que é para uma noitada de prostituição. Essa

alguma razão não me deram tapa na cara.”

também foi uma droga usada.
A SRA. SARAH MUNHOZ - PCdoB - Adriano, quanto mais a gente ouve, mais a

------------------------------------------------------------------------

gente se sente quadrada. A impressão que eu tenho é que o mundo em que eu nasci não
é o mundo onde estou vivendo.

1.2- Informações prestadas por 5 (cinco) alunos da Faculdade de Medicina

O SR. ALAN BRUNO DE OLIVEIRA - O Show Medicina tem 70 anos.

da Universidade de São Paulo (USP), em 13.1.2015 (declarações na íntegra

A SRA. SARAH MUNHOZ - PCdoB - Tudo bem. Eu tenho 60.

constantes no Anexo I) – Relatos de tortura:

O SR. ALAN BRUNO DE OLIVEIRA - Basicamente é isso. Existe esse grupo que
abre vagas para você entrar. Ele tem um vestibular próprio. Não é qualquer um que

O SR. ALAN BRUNO DE OLIVEIRA - Acho que muita gente não entende o que é o

entra. É uma elite. Eles divulgam assim: “Venha fazer parte da elite desta Faculdade”.

Show. As pessoas estão ouvindo aqui alguns relatos de que é um grupo teatral, uma

Eles divulgam um dia e você tem que ler alguns livros e assistir a alguns filmes para ir

fraternidade, mas muita gente não entende o contexto geral e o que torna possível esses

prestar um vestibular, que é um vestibular para homens. Esse é um grupo de homens. Se
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você é mulher é quer entrar no Show, você vai ser da costura, que tem um método de

baseado numa hierarquia dos diretores e dos veteranos - em geral os sextos anos -, que

seleção à parte.

têm o poder de te dar trote a qualquer momento, a qualquer momento que você chegar.

Nesse dia você vai geralmente com um grupo e eles falam que você tem que ensaiar

Muitas vezes, vêm sapos, que são médicos formados já e que eram do show. E o cara

uma apresentação teatral para eles te avaliarem. Você chega, em geral eles reservaram

tem autoridade sobre você. Se ele mandar você ficar pelado, você tem que ficar pelado.

um anfiteatro da Faculdade. Nesse anfiteatro você faz uma prova e é uma grande piada

E é assim que funciona. Qualquer um que é mais novo tem que ficar pelado. Muitas

com você, na verdade. Eles já rasgam sua prova, humilham você e o fazem beber, fazem

vezes isso aconteceu. Isso acontece a título de brincadeira. As pessoas não fazem

as pessoas ficarem bem alcoolizadas. Geralmente fazem algumas piadas homofóbicas,

simplesmente com uma vontade sadista de ver sofrimento do outro. Mas é essa

racistas. Alguma coisa assim: “Alguém aqui é judeu? Quem aqui é negro? Quem aqui é

brincadeira nessa lógica de veteranismo que possibilita alguns trotes muito

cotista?”. Fazem piadas assim e te levam para o teatrão para você fazer a apresentação

problemáticos. Eu, por exemplo, passei por todo tipo de trote imaginável no show

para o grupo maior do Show.

medicina. Já me mandaram ficar pelado, já jogaram bebida em mim, já me obrigaram a

O teatrão é um grande anfiteatro que você entra e está tudo escuro. Você está com o

carregar uma fruta com a bunda, já me fizeram subir numa mesa e simular posições

holofote em você e vai apresentar o seu quadro. Não sei quem já teve a experiência de

sexuais nu com outro colega, por aí, foram bastantes coisas. Já fui obrigado a passar

estar em um anfiteatro assim, com um holofote, mas você não vê o outro lado. Você não

gelo no meu pinto. Tipo, já aconteceram todos os trotes possíveis. Houve um trote mais

vê quem está aplicando aquele trote em você. E durante esse dia você é meio

sério pelo qual eu passei que foi quando eu entrei no coral e para entrar no coral você

ridicularizado, jogam bebida em você, fazem você ficar pelado.

tinha que passar por isso de beber até o seu limite.

No meu vestibular, eu me lembro de estar com um grupo de calouros. Estava todo

Então me colocaram em uma cadeira, pegaram várias garrafas de bebida - uma bebida

mundo pelado, meio assustado, sem saber o que estava acontecendo, porque você não

preparada com destilado bem forte - e eu bebi até não lembrar mais de nada. Parece que

vê quem está fazendo isso. Nesse dia houve até um episódio em que de repente entrou

depois que eu perdi a capacidade de beber sozinho, orientaram outra pessoa a me ajudar

uma coisa que eles chamam de Mãe, é até instituído isso. A Mãe que entra e faz um

a beber. Nesse dia tiraram meus óculos, porque acharam que eu poderia quebrar os

estuprinho, uma brincadeira de estupro com um calouro. Ele não é estuprado ali, mas há

óculos, ou que eu devia quebrar mesmo, não sei, não lembro de nada que aconteceu.

uma brincadeira de jogar um calouro no chão e simular um estupro com ele.

Tudo o que se passou depois foi relato. Aí, nesse dia eu tropecei, caí de cara no chão e

Fica todo mundo nu, sem saber o que está acontecendo, alcoolizado, e todo mundo

quebrei um molar.

jogando bebida em você, até um momento em que depois de uma hora de isso
acontecendo, de algumas humilhações, começa uma contagem, 10, 9 ... , começa a
piscar a luz, fica uma coisa meio assustadora, os calouros se aproximam, ficam um
pouco assustados, e daí um acende as luzes e você entrou no Show Medicina. Parabéns.
Você tomou o trote e agora você faz parte da instituição.
No caso, nesse dia, o menino que tomou esse trote do estuprinho, que foi jogado no
chão, ele estava chorando na hora e depois ele ficou feliz porque ele entrou no Show
Medicina. “Pronto. Consegui passar por isso”. E é isso. Daí em diante esse grupo está
no Show, mas é uma categoria diferente. São os calouros, que são basicamente
responsáveis pela limpeza do Show. Então todo dia os anfiteatros ficam sujos de bebida,
comida no chão, qualquer coisa que aconteça, os calouros só vão embora quando
terminam de limpar.
Os calouros, desde que entram, fazem o trabalho inicial da contrarregra. Existem alguns
materiais que são coletados não sei onde, tipo umas madeiras com uns pregos e você
tem que tirar, separar essas madeiras dos pregos para usar esse material depois para
construir a nova contrarregra. Os calouros têm que chegar às oito horas da noite, não
podem atrasar. É bem disciplinado. Se você atrasar você pode ser punido a qualquer
momento. Muitas vezes você é punido em ter que chegar mais cedo no outro dia. Você
toma trotes específicos de ficar pelado, jogar bebida, esse tipo de humilhação. E você
vai seguindo esse ritmo. Você não pode dormir, é aquele esquema do sono. Se a pessoa
dormir ela pode ser mariolada a qualquer momento, ou tomar algum trote.

A SRA. SARAH MUNHOZ - PCdoB - Isso você lembra?
O SR. ALAN BRUNO DE OLIVEIRA - O molar eu descobri quando eu acordei. Eu
acordei no hospital sem um dente. Eu fiquei chocado um pouco, porque eu gostava
muito desse molar.
A SRA. SARAH MUNHOZ - PCdoB - “Tinha nascido comigo”, né?
O SR. ALAN BRUNO DE OLIVEIRA - De todos, ele era o meu favorito. E daí eu
perdi o molar, cortei a cara, tomei três pontos aqui e bati a cabeça. No momento em que
eu bati, ficou uma poça de sangue e tal. Eles deram um jeito de limpar, me deram um

banho, que eu já estava vomitado a esse ponto, eu acho que estava vomitado nessa hora.
Eles me deram um banho e me levaram para a ortopedia para suturarem minha cara.
Eles me levaram para a ortopedia do HC que é logo do lado do hospital porque é uma
prática do show. Sempre que alguém se machuca ou um calouro está mal, eles ligam
para algum médico formado que era do show - um sapo, como eles chamam - e esse
médico vai dar um jeito de atender sem fazer alarde do caso.
Então eles me levaram para a ortopedia porque tinha um sapo. E daí ele tentou suturar a
minha cara. Eu estava alcoolizado e apagado, então ele imaginou que ele podia suturar
sem anestesiar.
Só que quando ele começou a suturar, eu acordei. Eu não lembro, mas relatam que eu
acordei. Você estava nesse momento, Caio?
O SR. CAIO ZAMPRONHA - Eu não estava.
O SR. ALAN BRUNO DE OLIVEIRA - E daí parece que eu reagi. E daí esse médico
me deu um mata-leão para me apagar novamente. Daí ele se recusou a me costurar
depois disso. Me levaram para o Instituto Central, que é um outro setor do HC, e lá um

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - Pode ser o quê?
O SR. ALAN BRUNO DE OLIVEIRA - Mariolada. É aquele negócio que eu falei. A
pessoa que dorme, cochilou... As pessoas geralmente estão cansadas, porque isso é em
mês de aula normal. Você tem que ficar todo dia das 20 horas às 4 da manhã, mas tem
aula no dia seguinte às 8 horas. Então você tem a vida normal. E às vezes as pessoas
cochilam, porque elas estão muito cansadas, e alguém pode passar o pênis na cara delas.
Basicamente é isso. Essa vai sendo a vida do calouro sempre dentro de um código de
hierarquia, de veteranismo, uma lógica de comando dos diretores e dos veteranos.
A SRA. SARAH MUNHOZ - PCdoB - Essa palhaçada dura quanto tempo?
O SR. ALAN BRUNO DE OLIVEIRA - Cerca de 45 dias.”
(...)
O SR. ALAN BRUNO DE OLIVEIRA - Então, eu estava mencionando um pouco de

colega do quinto ano suturou minha cara.
A SRA. SARAH MUNHOZ - PCdoB - Normalmente não faz prontuário disso, né?
O SR. ALAN BRUNO DE OLIVEIRA - Tem prontuário. Só que o que aconteceu foi
o seguinte: eu bati a cabeça quando eu caí. Isso é uma coisa perigosa.
O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - Já que isso é uma coisa muito
grave, você lembra o dia que isso aconteceu?
O SR. ALAN BRUNO DE OLIVEIRA - Deve estar no prontuário a data, posso
verificar isso.
O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - Prontuário do quê?
A SRA. SARAH MUNHOZ - PCdoB - Prontuário médico.
O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - Você vai ter acesso a esse
prontuário?

como funcionam as práticas de trote e de o que o calouro tem que fazer quando ele

O SR. ALAN BRUNO DE OLIVEIRA - Eu tenho esse prontuário.

chega no show. Mas, assim, resumindo: os trotes acontecem em rituais específicos. Por

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - Ah, você tem.

exemplo, no dia do vestibular, que é o dia que você chega para ser admitido no show.
Mas ele pode acontecer a qualquer momento. Existe um código disciplinar, que é
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O SR. ALAN BRUNO DE OLIVEIRA - Daí, basicamente, eu fui para o IC, que é o

O SR. CAIO ZAMPRONHA - No começo era realmente meio engraçado, mas depois

Instituto Central. Lá, um dos sapos era neurocirurgião, felizmente. Daí ele considerou

vira show de horror.

que se eu caí e bati a cabeça, talvez fosse razoável que eu fizesse uma tomografia. E eu

A SRA. SARAH MUNHOZ - PCdoB - Porque entendo que a tortura para mim é tudo

fiz. Acusou um hematoma subaracnóide, que é um pequeno derrame entre as meninges.

aquilo que faço mediante coação. Se eu não quero beber, o cara faz eu continuar

A gente tem capas fibrosas em torno do sistema nervoso.

bebendo, eu perdi a noção e o cara faz eu beber?

A SRA. SARAH MUNHOZ - PCdoB - Cria um coágulo na cabeça, pronto.

O SR. CAIO ZAMPRONHA - Mas o que aconteceu com Alan foi que tinham tirado

O SR. ALAN BRUNO DE OLIVEIRA - Talvez para as pessoas entenderem o que

os óculos dele. Ele estava muito bêbado, estava falando umas besteiras porque estava

significa um hematoma subaracnóide.

bêbado e a gente estava achando engraçado. Era isso que estava acontecendo. Uma hora

A SRA. SARAH MUNHOZ - PCdoB - A gente entende: fez um coágulo dentro do

ele levantou para pegar os óculos dele. Eu tentei segurá-lo para ele não levantar, mas o

crânio. Isso a gente entende.

Alan é meio forçudo. Ele se levantou, caiu e bateu a cabeça. Nem vi onde bateu a

O SR. ALAN BRUNO DE OLIVEIRA - Daí apontou que ele ficou um pouco

cabeça direito. Foi o que aconteceu. A gente deu um banho nele. Levaram ele para o

assustado. Ele precisava ver se esse hematoma iria absorver ou se ele iria aumentar. Se

hospital. Eu já não o acompanhei a partir dessa parte e fui encontrar com ele algumas

ele aumentasse, era uma coisa bastante perigosa. Daí ele fez uma tomo depois de 40

horas depois porque já estava acordado, meio confuso, mas ele estava bem.

minutos. Absorveu, então ficou tudo bem. Então, basicamente foi um traumatismo

A SRA. SARAH MUNHOZ - PCdoB - Quantas horas depois você encontrou ele

cranioencefálico bem sucedido. Eu estou legal, estou aqui hoje para contar o que

acordado e confuso?

aconteceu. Mas foi isso.

O SR. CAIO ZAMPRONHA - Isso deve ter acontecido a umas três da manhã. Eu fui

E o mais impressionante é que isso aconteceu nesse dia. Acordei com alguns pontos na

encontrar ele a umas seis e meia a sete.

cara, sem um dente, um pouco ensanguentado e tonto. E daí, dois dias depois, esse trote

A SRA. SARAH MUNHOZ - PCdoB - Isso significa que ele tomou mais de dez litros

foi repetido com outra pessoa e o aluno perdeu quatro dentes, o outro menino.

de álcool?

Que foi, inclusive, o mesmo menino que tomou aquele trote em que chorou, no primeiro

O SR. CAIO ZAMPRONHA - Não, não, não. Acho que não. Se ele tivesse tomado...

dia, junto comigo. Que chorou porque havia sofrido um mini estuprinho e depois tinha

A SRA. SARAH MUNHOZ - PCdoB - Vinte garrafas?

ficado feliz de estar no show e tal. Inclusive, hoje ele defende bastante o show. Mas

O SR. ALAN BRUNO DE OLIVEIRA - Não. Eu não consigo mensurar o quanto de

nesse dia ele perdeu...

álcool ele tomou.

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - (ininteligível).

A SRA. SARAH MUNHOZ - PCdoB - Não. Eu que estou dando um chute aqui pelo

O SR. ALAN BRUNO DE OLIVEIRA - Sim, claro. E é isso, assim. Outras pessoas

teor alcoólico da cerveja de 7.8.

tomam esse trote. Só para entender um pouco como funciona a violência no show. As

O SR. ALAN BRUNO DE OLIVEIRA - Ah, não é cerveja. Era um destilado bastante

pessoas que estavam me fazendo beber não queriam - eu duvido, sinceramente, que

potente. O ponto é esse, não importa o teor da bebida que estiver bebendo. A ideia de

alguém quisesse que eu tivesse um traumatismo cranioencefálico, que eu caísse e

beber era até passar mal. A pessoa vai apagar e eu vi esse caso. Estou falando do meu

deixasse uma poça de sangue no chão, que depois algum calouro iria limpar. A intenção

caso que terminou bastante mal e de um caso de outro menino que perdeu quatro dentes

não era essa. Mas é um grau de inconsequência de brincadeira nessa lógica de biopoder

porque ele foi amarrado numa cadeira, depois ele caiu com os braços amarrados e bateu

e de dominação sobre o outro que chega nesse grau, assim, de em um dia a pessoa cair,

a cara.

bater a cabeça, quebrar um dente, tomar três pontos, ir para o hospital, e dois dias depois

A SRA. SARAH MUNHOZ - PCdoB - Por que ele estava amarrado?

ir um outro cara e perder quatro dentes. Daí o show vai lá e paga os dentes do cara.

O SR. CAIO ZAMPRONHA - Para ele não se levantar e se machucar, como acabou

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - Que é o ex-presidente do centro

aconteceu. Foi uma ideia... Então é isso.

acadêmico. Você pode falar isso?

A SRA. SARAH MUNHOZ - PCdoB - Doutor, olha só, senta amarra o cara para ele

O SR. ALAN BRUNO DE OLIVEIRA - Isso, é ele.

não se levantar e faz ele beber. Não dá para entender que não seja algo torturante. “

A SRA. SARAH MUNHOZ - PCdoB - Dr. Adriano, isso pode ser qualificado como

(...)
A SRA. SARAH MUNHOZ - PCdoB - Agora, dentro disso, ainda colocaram uma

tortura? Tem algum advogado aqui?
O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - Tem vários. Advogados, tem.
A SRA. SARAH MUNHOZ - PCdoB - Isso, em algum momento, a partir do momento
em que ele perde a noção do que ele está fazendo por ele mesmo, ele pode ser
considerado torturado ou não? Por favor.
O SR. - Em nível de tortura, tem que discutir a situação, se a pessoa está subjugada, se a
pessoa não tem poder de se liberar. Agora, lesão corporal gravíssima, com a perda de
um membro ou defeito grave e gravíssimo, isso está configurado. A questão da tortura,
aí tem que ver mais fatos mesmo.
A SRA. SARAH MUNHOZ - PCdoB - A minha pergunta está no seguinte, doutor. E
se eu falar alguma palavra inidônea ou incorreta, você, por favor, me corrige. Ele disse:
“Me puseram sentado num lugar com diversas garrafas de bebida. Fizeram com que eu

palavra que gostaria que eles explicassem: sequestro. Que história é essa? Alguém usou
essa palavra.
O SR. CAIO ZAMPRONHA - No depoimento do Mauro, ia falar sobre o sequestro.
A SRA. SARAH MUNHOZ - PCdoB - Mauro, o que pinta nisso? Porque se juntar
sequestro acho que o senhor fecha bem a ...
O SR. - Só para concluir, quero dizer que vai depender... Aqui eu estou falando em
tese de como está configurado na lei. Vai depender muito da apuração.
A SRA. SARAH MUNHOZ - PCdoB - Tudo que estamos aqui conversando, que hoje
estou perguntando é em tese. Analisada cada condição e cada situação, tem seus
atenuante e seus agravantes.
O SR. - Sim.

bebesse até o momento em que eu perdi a consciência do que eu fazia.”
Aí, ele confirmou que a partir desse momento alguém o ajudou a continuar consumindo
álcool, que ele vomitou e não se lembra e que tudo o que aconteceu com ele depois foi
em decorrência do ato de alguém para que ele andasse e caísse – óbvio, estava em
torpor.
O SR. CAIO ZAMPRONHA - Na verdade, eu passei por isso também e acho que me
lembro um pouco mais porque eu bebi menos. Eu era encarregado de cuidar do Alan
porque todo mundo que estava no coral já tinha passado por isso. Então, cada dia um
dos calouros ia sentar na frente e ia beber até passar mal e desmaiar.
A SRA. SARAH MUNHOZ - PCdoB - Espera aí, passar mal e desmaiar?

A SRA. SARAH MUNHOZ - PCdoB - Às vezes, o crime de tortura é muito mais
atenuante do que a lesão corporal que vai dar um agravante maior. Por exemplo, se ele
tivesse ficado com alguma sequela. Com certeza ele ficou porque perdeu um dente.
O SR. - É lesão corporal gravíssima, que tem a lesão permanente.
A SRA. SARAH MUNHOZ - PCdoB - Gravíssima. O outro perdeu quatro dentes.
Muito obrigada.
Agora a questão do sequestro. Explique-me isso porque eu ouvi essa palavra.
O SR. MAURO XAVIER NETO - O meu nome é Mauro. Eu passei pouquíssimo
tempo e o que eu quero falar é justamente sobre esse trote que a gente recebeu quando
era calouro.
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O que é o sequestro? Por exemplo, os calouros estão andando lá e os veteranos mais

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - Você contou para seus pais tudo

velhos divididos e ficam ensaiando coral, ensaiando algumas coisas lá e eventualmente

isso que aconteceu?

eles podem sequestrar os calouros que estão passando.

O SR. MAURO XAVIER NETO - Não.

A SRA. SARAH MUNHOZ - PCdoB - É a Sara que está falando. Por favor, explique.

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - Nunca contou?

Por favor, diga o que é sequestrar entre aspas.

O SR. MAURO XAVIER NETO - Contei na terapia. Contei para terapeuta.

O SR. MAURO XAVIER NETO - Isso é um sequestro que eles estão te pegando

A SRA. SARAH MUNHOZ - PCdoB - Outro terapeuta.

contra sua vontade para te dar um trote. É quase isso. Eles pegam com força.

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - Os professores lá da escola sabem

A SRA. SARAH MUNHOZ - PCdoB - Com violência.

que aconteceu isso?

O SR. MAURO XAVIER NETO - É, com violência sim, contra sua vontade.

O SR. MAURO XAVIER NETO - Alguns eu acredito que sabem como funciona o

A SRA. SARAH MUNHOZ - PCdoB - Machuca ou não? Dói ou não? Ou: “Venha

show. Acho que hoje em dia eles devem saber, mas, na época, não tenho ideia.

benzinho? Vem para cá, benzinho, que eu vou te sequestrar?”

A SRA. SARAH MUNHOZ - PCdoB - Mas eles te prenderam dentro do teatro?

O SR. MAURO XAVIER NETO - Não. É com o uso de força. Depois, eles levaram a

O SR. MAURO XAVIER NETO - Sim. Continuando. Daí, os que sofreram um trote

gente para um chat da faculdade que eles estavam usando para ensaiar. Eles param o

mais forte eram de humilhação do tipo agressão só para te levar lá naquele lugar. A

que estão fazendo para dar um trote nas pessoas nesse momento.

humilhação era para todos os calouros que devem tirar a roupa. Eu caí, inclusive.

A SRA. SARAH MUNHOZ - PCdoB - Que fizeram com você?

Eu e o Caio fomos deixados olhando, porque acho que estávamos nos comportando

O SR. MAURO XAVIER NETO - Nesse dia a gente viu que não sofreu tanto o trote

bem, enfim. Os outros três ficaram na mesa e tinham que simular posições sexuais.

físico. Nesse dia eles me sequestraram, o Caio e mais três calouros naquele momento.

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - Era tanto constrangimento pelo

A SRA. SARAH MUNHOZ - PCdoB - Isso é aleatório?

fato de eles estarem nus, constrangimento por ser uma prática sexual e homossexual

O SR. MAURO XAVIER NETO - A princípio é aleatório, mas ...

também.

O SR. ALAN BRUNO DE OLIVEIRA - Desculpa, o sequestro da pessoa?

Então tem todo esse outro lado do constrangimento também.

A SRA. SARAH MUNHOZ - PCdoB - Isso.

A SRA. SARAH MUNHOZ - PCdoB - Pergunto: vocês dois sentados, os três em

O SR. ALAN BRUNO DE OLIVEIRA - Ele pode ser tanto aleatório para diversão

situação de subjugo? Quantos mais estavam lá para assistir a isso? Qualquer número só

momentânea. Era alguém que estava bobeando ali. Mas o trote é também uma forma de

para saber se tinha ou não.

rigidez disciplinar. Uma forma de que se pode punir alguém que atrasou. Pode escolher

O SR. MAURO XAVIER NETO - Vinte, trinta?

a dedo alguém que te irrita, alguém que discorda um pouco da instituição. Como eu

O SR. CAIO ZAMPRONHA - Vinte pessoas. A metade do show.

disse, a partir do primeiro ano, quando eu fiz alguma crítica ao show ...

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - Foi no show isso?

A SRA. SARAH MUNHOZ - PCdoB - Pode ser por brincadeira, mas pode ser carta

O SR. MAURO XAVIER NETO - Durante um ensaio.

marcada.

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - Era durante o dia?

O SR. ALAN BRUNO DE OLIVEIRA - No segundo ano do show, eu tinha feito

O SR. MAURO XAVIER NETO - Não. Foi durante a noite. O show é sempre à noite.

algumas críticas. A gente vai entrar intensamente nisso, mas é uma divisão importante e

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - A escola estava esvaziada? A que

sexual do trabalho do show. Eu tinha feito uma crítica a isso por fora, publicamente, e

horas mais ou menos da noite?

isso me rendeu alguns trotes específicos.

O SR. CAIO ZAMPRONHA - Isso foi depois da meia-noite.

A SRA. SARAH MUNHOZ - PCdoB - Por exemplo?

A SRA. SARAH MUNHOZ - PCdoB - Adriano, todos os cem calouros precisavam

O SR. ALAN BRUNO DE OLIVEIRA - Eu fui sequestrado com muita frequência no

ficar por 45 dias, das 20 às quatro da manhã, em trabalhos necessários para esse show.

começo do show por alguns. Primeiramente foram os sapos. Os sapos basicamente não

Segundas, terças, quartas, quintas; sábados e domingos o dia inteiro.

me fizeram ficar nu e jogaram cerveja em mim. Mas fui sequestrado uma vez pelo balé

O SR. ALAN BRUNO DE OLIVEIRA - Perfeito. Tinha que chegar às oito horas e

porque tenho uma tatuagem que é símbolo da igualdade em relação a gêneros e existe

não pode atrasar. Mas não era exatamente as quatro, houve dias em que a gente saia

um trote de brincadeira que era uma latinha de cerveja rasgada que fica aranhando a

mais tarde ou mais cedo. Mas em geral, os últimos a sair eram os calouros porque eles

minha tatuagem e me banharam com a cerveja fria. Mas isso aconteceu com mais

ficavam até o final, tinham que esperar atividade dos outros e fazer a limpeza. Tem que

frequência a partir do momento em que eu estava na instituição.

entregar os anfiteatros porque no dia seguinte, às oito da manhã, tem aula nesses

A SRA. SARAH MUNHOZ - PCdoB - Mas a tatuagem era sua e de própria vontade?

anfiteatros. Em geral eles têm latas de cerveja porque no calor têm que limpar isso para

O SR. ALAN BRUNO DE OLIVEIRA - Isso. A tatuagem é uma coisa minha.

entregar o anfiteatro para a faculdade. Então, os calouros ficam até tarde. Muitas vezes

A SRA. SARAH MUNHOZ - PCdoB - Eles agrediam uma parte do seu corpo, em

fiquei até cinco da manhã.

específico a sua tatuagem?

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - Aqui tem tanta regra que pode

O SR. ALAN BRUNO DE OLIVEIRA - Isso. Mas o que estou querendo dizer é que o

gravar, não pode gravar, pode falar. Hoje tem web aqui ou não? Está transmitindo ou só

trote tanto é aleatório que, como você falou, pode acontecer a qualquer um.

gravando? Só gravando? Hoje pode transmitir, não pode? Eles não têm restrição que

Em geral todos os calouros estão nos trotes. Mas ele pode ser usado de forma

transmita. Pode gravar e transmitir?

disciplinar. Em geral ele é usado de forma disciplinar.

Deixe me recompor aqui. Repete isso, Sara, porque é tão importante e fico ouvindo

A SRA. SARAH MUNHOZ - PCdoB - Por favor, continue o seu relato.

tanta coisa que tem hora que paro de ouvir. Então, quer dizer, é quase um regime de

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - Quantos anos você tinha?

internato...

O SR. ALAN BRUNO DE OLIVEIRA - Vinte.

A SRA. SARAH MUNHOZ - PCdoB - Era o seguinte. Olha só, doutora em assunto.

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - Em que ano foi isso?

Primeiro ano, calouro. A partir de final de agosto até o começo de outubro, ele é

O SR. ALAN BRUNO DE OLIVEIRA - Foi em 2013. Eu tinha 21.

obrigado a impreterivelmente, às segundas, terças, quartas, quintas, sábado o dia inteiro

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - Você faz aniversário quando?

e domingo o dia inteiro, participar da preparação do show, cada um na sua qualificação.

O SR. ALAN BRUNO DE OLIVEIRA - Neste mês.

Eles têm horário rígido para entrar e não necessariamente tão rígido para sair. Porém, a

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - E você foi sequestrado quando?

maleabilidade vai da uma da manhã até as seis ou sete, desde que a sala de aula fique

O SR. MAURO XAVIER NETO - Isso foi em 2012. Estávamos no primeiro ano.

pronta para receber os alunos às oito horas da manhã.

A SRA. SARAH MUNHOZ - PCdoB - Você tinha quantos anos?
O SR. MAURO XAVIER NETO - Eu tinha 19.
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No caso de sangue, muito provavelmente alguém ficou mais tempo para limpar. Um

consegue identificar quem está chegando. Inclusive, a máscara serve para ocultar a

dos membros da mesa relata que já ficou das oito da noite às cinco da manhã para poder

identidade de quem comete alguma violação e havia práticas em todos os anos de jogar

entregar nas mesmas condições. Está correto?

lança-perfume na água da piscina.”

A minha pergunta agora é para a Andressa. Andressa, como é a questão das mulheres

(...)
O SR. FELIPE SCALISA OLIVEIRA - As pessoas são jogadas na piscina ou

porque até agora ficou muito nítido do homem. Quero saber, com detalhes, os mais
sórdidos, em relação às mulheres.
A SRA. ANDRESSA DE OLIVEIRA GALLO - Eu não participei muito tempo da
costura. Participei por duas semanas e esse trote, no sentido de rito de passagem de um
lugar para outro da instituição, eu não presenciei nenhum. É porque considero trote
qualquer tipo de prática que coloca o calouro numa situação vulnerável por algum
motivo para esse calouro e tenha um veterano que se coloque em cima dele. No caso das
mulheres, isso é muito mais tênue. Por exemplo, fiquei duas semanas na costura e esse
trote, que eu chamo de trote, não é simplesmente por eu ser caloura, por ser mulher.
No caso, tinha um membro do show que impedia a passagem da gente livremente para
os corredores. Um deles, inclusive, ficava me assediando sexualmente, me puxava pelo
braço, me forçava a beijá-lo. Esse tipo de trote, pelo menos. Acho que é o começo de
violência, no mínimo. Impedia a livre passagem.
A SRA. SARAH MUNHOZ - PCdoB - O assédio sexual existia?
SRA. ANDRESSA DE OLIVEIRA GALLO - Sim. Inclusive, tem um caso relatado
de estupro que aconteceu em um dos ensaios do show.
A SRA. SARAH MUNHOZ - PCdoB - Em que ano? Dá para levantar?
A SRA. ANDRESSA DE OLIVEIRA GALLO - Não sei.
A SRA. SARAH MUNHOZ - PCdoB - Tem boletim de ocorrência?
A SRA ANDRESSA DE OLIVEIRA GALLO - Não sei.
A SRA. SARAH MUNHOZ - PCdoB - Como você ficou sabendo desse caso?
A SRA ANDRESSA DE OLIVEIRA GALLO - Eles falam.”
(...)
O SR. FELIPE SCALISA OLIVEIRA - Quero falar mais no sentido de computar o

pressionadas a cair na piscina. Esse trote é feito no sítio hoje em dia. Antes era feito
dentro da Atlética e o Edson morreu. Então, parou de se fazer na Atlética e começou a
ser feito no sítio, nesse evento que surgiu a partir de 2000, que se chama churrasco da
diretoria para os calouros e os veteranos, que é o churrasco da invasão porque a prática
é invadir e praticar o trote.
Era corriqueiro e uma prática sistemática ver esse momento de jogar o princípio ativo na
água da piscina. Normalmente, são menores que as piscinas semiolímpicas, como a da
Atlética, para causar formigamento em todos os calouros que estão banhados na piscina.
Eles lançam, mas só que teve muitos acidentes e eles começaram a falar para parar de
jogar. Só que essa pessoa que jogou lança-perfume - eu estava nesse trote também - é
um reconhecido escroto. Todo mundo sabe quem ele é. Na época, ele era bastante
violento e não queria parar com a prática. Então ele foi lá e jogou. Tentaram defendê-lo
que era um acidente, dizendo: “Ah, foi um acidente. Não denuncie”. Convenceram o
Alan e o Fábio a não denunciar. Ficaram lá os internos tentando socorrer, mas tipo
precisa de alguns medicamentos para conter a inflamação, a queimadura e não tinha
nada disso. Eles ficaram lavando com água o que pode até piorar a queimadura.
A SRA. SARAH MUNHOZ - PCdoB - Só um minutinho. Você disse formigamento.
Eu conheci que dava queimadura de primeiro grau.
O SR. FELIPE SCALISA OLIVEIRA - Quando cai diretamente na pele, dá
queimadura de primeiro grau. Quando está diluído na água, causa formigamento.
A SRA. SARAH MUNHOZ - PCdoB - Futuramente a reação inflamatória que
provavelmente vai causando uma descamação. Correto?
O SR. FELIPE SCALISA OLIVEIRA - Sim. Pode acontecer. No caso do Alan, caiu

que o Dr. Ulysses coloca desse humor, dessa brincadeira. Ainda existe a tentativa para

diretamente no rosto dele.

isso até hoje. Esses grupos se esforçam para fazer isso. Por exemplo, o churrasco da

A SRA. SARAH MUNHOZ - PCdoB - Mas foi proposital?

invasão onde rolam trote, as pessoas vão no sentido de brincar, de surpreender o

O SR. FELIPE SCALISA OLIVEIRA - Não sei se a pessoa mirou no rosto dele. Mas

calouro. Em geral os homens da faculdade acham que estão fazendo um papel legal. A

jogaram na água da piscina e eu tenho a convicção de que foi proposital. Sobre ter caído

maior parte das pessoas não está disposta a violentar outras. Mas essas coisas

no rosto, aí não posso defender isso. É possível que tenha sido ...

acontecem. Dei muita sorte em passar por essa faculdade e passar em todos os trotes

A SRA. SARAH MUNHOZ - PCdoB - Qual foi a sua sensação?

possíveis. Fui num churrasco de invasão e não sabia que ele ia ser invadido. Achava que

O SR. ALAN BRUNO DE OLIVEIRA - Eu não vi a pessoa jogar em mim. Até hoje

era só para a diretoria mesmo. Eu estava lá e uma hora fui jogado numa piscina. Era

não tenho certeza quem foi porque não foi falado. Eu perguntei, mas as pessoas

uma piscina rasa, não era de quatro metros como a piscina em que o Edson foi afogado.

tentaram proteger.

Eu estava lá e jogaram um perfume no meu olho e de outras pessoas sem querer.

O SR. - A Emi sabe quem foi.

Aparentemente foi um acidente ou alguém jogou para que todos ficassem malucos com

O SR. ALAN BRUNO DE OLIVEIRA - A questão é que tentei dizer. Suponho mais

o solvente no ar . O fato é que queimou a minha cara e a de outro menino, Fábio, que é

uma vez que, assim como as pessoas que me viram bater a cabeça e em outros casos, as

também da minha turma, e ficou vários dias com queimadura. Ficou escuro em volta do

pessoas não imaginaram que iria ter uma queimadura no meu olho. Elas não estão

seu olho. Eu, antes de abrir os olhos, fui arrastando até o banheiro e fiquei lavando com

prevendo que eu ia perder o epitélio da minha mucosa. A intenção, a priori, não era

a água mesmo da pia. No outro dia, fui para oftalmologia no Hospital das Clínicas e eu

essa. O trote, como eu já disse, já aconteceu em outros episódios. O que suponho até

estava sem o epitélio na mucosa do olho. Dei sorte porque eu me ferrei um pouquinho.

hoje não é nem o formigamento. Suponho que era para deixar todo mundo maluco

As pessoas não planejaram aquele evento para jogarem lança-perfume no olho.

diluindo na água o lança-perfume.

O SR. - Eu discordo um pouco desse seu comentário.

A SRA. SARAH MUNHOZ - PCdoB - Querido, todo mundo já passou por anatomia,

A SRA. SARAH MUNHOZ - PCdoB - Nessa invasão não fica disponível lá? Já houve

farmacologia e fisiologia básica. Tem conhecimento suficiente para matar e para viver.

alguns relatos dos universitários aqui, onde o pessoal diz o seguinte: “Quando tem essa

O SR. ALAN BRUNO DE OLIVEIRA - O ponto que eu coloco é o seguinte: os caras

churrascada lá tem essas coisas? Já fica disponível o álcool, a maconha e o lança-

que jogaram na piscina são completamente inconsequentes. Uma piscina cheia de

perfume?”

calouros e não tinha espaço. A pessoa não caia na água, mas em cima de outras pessoas.

O SR. FELIPE SCALISA OLIVEIRA - Não. A questão é que houve nos anos

Eles estavam jogando lança-perfume de forma inconsequente e não é à toa que caiu na

anteriores outros casos em que jogaram o lança-perfume na água da piscina com o

minha cara e na de outro menino. Fiquei bem ainda. Queimei os meus dois olhos. Não

intuito de causar formigamento. O Diógenes, que é um médico formado, trabalha no

consegui abrir os olhos no dia. O outro ficou com a queimadura por fora.

núcleo de promoção tecnológico de humanização do Hospital das Clínicas e foi membro

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT- Deixe perguntar de uma forma

do Conselho de Bioética da faculdade quando estava no quinto ou sexto ano, ia terminar

mais atrasada. É um sítio fora de São Paulo o que vocês chamam de invasão e passam o

o projeto de pesquisa sobre humanização no Hospital das Clínicas. Tem vários relatos

dia inteiro lá? Quando vocês estão no limite da exaustão, chega o pessoal de São Paulo

de como no churrasco da invasão em outros anos era prática comum jogar lança-

com roupa de hospital, com máscara e volta todo mundo para piscina. Homem, mulher,

perfume na água da piscina em que os calouros estavam. Na verdade, os calouros são

todo mundo entra na piscina. É uma piscininha rasa, perigosa que não dá para

impelidos à piscina. Eles são jogados ou pressionados a pular na piscina e normalmente

mergulhar, tem que andar e aí põem todos os calouros dentro da piscina. Aí, os caras

todos pulam porque têm medo de ser jogado. É realmente assustador a invasão. Os

chegam com o que vocês chamam delicadamente de lança-perfume. Essa substância já

veteranos aparecem vestidos com roupas cirúrgicas e com máscaras. Então, não se
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está diluída na água da piscina e ainda jogam um pouco mais. Eles trazem isso num

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - Ah, vocês vão no ônibus da

tubinho de ensaio? Qual é o volume? Quero entender como é que um cara pega uma

faculdade. Eles fretam um ônibus? É assim?

piscina rasa, enche de gente, enche de ... Vocês nunca falam se é clorofórmio, se é cola,

O SR. - Fretam um ônibus.

o que eles jogam dentro dessa piscina. Vocês são médicos, não custava falar isso para a

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - Aí, todo mundo vai dentro sem

gente. E, aí, ainda jogam diretamente no rosto de vocês. Outra coisa, em que município

querer saber se é município tal.

foi feita, porque para um cara chegar num sítio, no interior, deve ter um guia, um

O SR. - Sem saber para onde está indo.

roteiro, um folder para saber se a estrada está a um quilômetro tal, sítio tal, quem aluga

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT- Sem querer saber se é município

esse sítio. O que vale é essa espontaneidade do relato. Mas dá alguma narração para a

tal.

gente. Sei que talvez vão nos processar por estar fazendo a denúncia. Essa a lógica, não

O SR. CAIO ZAMPRONHA - Às vezes passam onde é. Se a mãe de alguém quiser

é? Os caras virem para cima, contratarem superadvogados, mas vamos fazer a nossa

saber onde é, não sei o quê, “fala com a gente que a gente passa”.

parte aqui.

Também queria colocar uma coisa: eu não fui no meu primeiro ano, fui no meu segundo

Como é que é? Todo ano no mesmo sítio, com o mesmo dono ou sítio diferente? Conte

ano porque queria saber como é que é também. Eu me lembro que, antes do momento

um pouco mais esse fatual que é insuportável. Sei que vocês ficam irritados porque

da invasão, o presidente do Atlético então - e isso foi em 2013 - subiu em cima de um

estão aqui chorando, emocionados e a gente fica perguntando qual a estrada, o dia que

carro e falou: “Gente, vamos fazer um negócio que seja legal para os calouros. Vamos

foi, etc. Sei que parece uma pergunta ridícula, mas façam uma narração para a gente,

maneirar, ser cuidadoso”. Enquanto isso o pessoal ficava mandando ele calar a boca,

por favor.

fazendo um certo escárnio.

O SR. ALAN BRUNO DE OLIVEIRA - Basicamente é assim: normalmente tem esse

Então, há uma tentativa de tentar racionalizar isso, deixar menos violento, mas, ao

churrasco para os calouros que chegam e não conhecem que é chamado de churrasco da

mesmo tempo, há uma reação de jogar qualquer coisa na piscina.

diretoria, onde supostamente a diretoria chega nas salas e avisa os calouros que vai ter

A SRA. SARAH MUNHOZ - PCdoB - Mas isso não pode ser combinado?

um dia de churrasco para a gente se conhecer. É só a diretoria e vocês, calouros. Existe

O SR. CAIO ZAMPRONHA - Acho que não é exatamente combinado, porque eu fiz

um código na faculdade pela autoridade que a Atlética tem de ninguém contar. Nenhum

parte da Atlética por muito pouco tempo. Eu treinei por dois meses. Eu ia só para o meu

veterano é autorizado a contar para os calouros que eles estão sendo enganados. A

treino e ia embora. Então, não posso falar com propriedade de como era organizada a

priori, geralmente vaza. Por exemplo, têm pessoas que já sabiam disso e não foram, mas

estrutura da Atlética, mas, pelo que sei, pelo que ouço, a diretoria oficial da Atlética ela

alguns não sabiam mesmo. A ideia era surpreender os calouros. Eles são enganados e

não é a instância mais alta de deliberação lá. Então tem os conselhos de cada... Sei lá.

vão por se sentirem seguros por ser só com a diretoria. Se você chega lá numa chácara,

Enfim, quem manda são as pessoas mais velhas. Não há diretoria de fato. Pelo que

que anualmente eles pegam no mesmo lugar, tem de fato o churrasco às 4 horas da

entendi, eram pessoas mais velhas que estavam tirando sarro dele enquanto ele falava

tarde com a sua turma, com a diretoria da Atlética, passa-se o dia tranquilo. À noite,

para manter um pouco mais a linha.”

vêm todos os veteranos da faculdade para fazer a festa, para enganar os calouros e

(...)
O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT- Você esteve lá em 2014. Foi lá em

surpreender: “Olha, estamos chegando aqui e vai ser uma grande festa...”
O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - Com aquelas roupas verdes que
eles usam.
O SR. ALAN BRUNO DE OLIVEIRA - O primeiro veterano que vi usava uma
máscara de pano. Chegou com uma roupa de centro cirúrgico e com a máscara. Chegou
todo mundo e não entendia qual era a situação. Nesse momento, os calouros são jogados
na piscina e teve a fala do presidente do Atlético.

Santa Rita?
A SRA. ANDRESSA DE OLIVEIRA GALLO - Isso. Eu estava um dia à noite no
alojamento. São vários quartos separados por ano. Fui voltar para o meu quarto no
momento em que estava tendo uma espécie de festa lá dentro do alojamento, no espaço
comum. Quase ninguém estava nos quartos e pelos boatos que o pessoal estava
espalhando é que seria talvez o dia do pascu oficial, que seria dado em todo mundo, e
que os mais velhos gostariam de dar. Fui voltar para o meu alojamento pegar a minha

Não acho que eles tenham jogado antes, a gente estava na piscina durante o dia. O

escova de dentes. Quando entrei lá, do lado do meu colchão, que era o colchão do meu

lança-perfume eles jogaram na hora, e, inclusive, aconteceu esse acidente de jogarem na

amigo, colchão de casal, estava um colega meu deitado de bunda para cima, de bruços,

minha cara. Eles foram jogando na hora. Muita gente relatou depois a coceira, a

e um conjunto de vários meninos da Atlética bem altos, em geral, fortes - conhecidos

queimadura na pele porque estava na piscina. Muita gente também não sentiu isso, mas

meus, inclusive -, com a pasta de dentes na mão e declamando algumas coisas do tipo:

foi sendo jogado ...

“Ah, é isso aí. Você mereceu. Agora você vai aprender” e o menino sem falar nada

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT- Que nem se estivesse adicionando

estava bem constrangido. Eu não vi a cena em si do pascu, mas presenciei esse final

cloro...

mesmo.

O SR. ALAN BRUNO DE OLIVEIRA - Exato. Cloro é uma substância corrosiva à

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT- Tem pascu para meninas?

mucosa, à pele se for jogada em altas concentrações. Acho que o lança-perfume jogado

A SRA. ANDRESSA DE OLIVEIRA GALLO - Falaram que tinha antigamente, mas

naquela concentração seria capaz de causar uma queimadura de primeiro grau.

que foi abolido. Nunca ouvi mais falar nos últimos anos. Tinha algumas modalidades

De fato, muitas pessoas se incomodaram porque tiveram alergia. Jogaram na minha cara

que praticavam isso, mas atualmente não mais.”

e perdi o epitélio do meu olho. Não consegui abrir na hora, acordei cheio de remelas,
escorrendo pus no olho porque tive queimadura na mucosa. O que acontece é isso.
O lança-perfume em geral tem várias receitas e diversas proporções. Ele é uma droga, é

1.3- Informações prestadas por Luiz Fernando Alves, aluno da Faculdade

ilegal. Então, não tem exatamente uma receita pronta, mas em geral é o clorofórmio e o

de Medicina de Rio Preto /São Paulo, em 13.1.2015 (declarações na íntegra

éter em proporções iguais e uma essência que vira um perfume. Isso foi usado de forma

constantes no Anexo I) – Relatos de tortura:

criminal. Se joga na piscina, ele evapora e as pessoas ficam inebriadas.
O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - Entendi. Em que município?
O SR. ALAN BRUNO DE OLIVEIRA - Eu não me recordo.

O SR. PRESIDENTE -ADRIANO DIOGO - PT - Luiz Fernando Alves, ex-

O SR. - Eles fazem em locais não muito longe da Grande São Paulo, mas eles mudam

estudante, comece a contar sua história, depois vamos fazendo as perguntas.

sempre porque a chácara que fez uma vez nunca aceita de novo.

O SR. LUIZ FERNANDO ALVES - Minha história começa com...

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - Você já foi lá? Você já foi uma

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - Qual é o seu nome, em que cidade

vez em um? Qual o município que você foi?
O SR. - Não me lembro. É que eles não falam endereço. A gente só pega um ônibus.

você nasceu, sua vida pessoal. Sei que você está em São Paulo hoje, está prestando um
novo vestibular em virtude da sua atitude corajosa de ter enfrentado essa situação. Você
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está tentando recomeçar sua vida e nós entramos em contato com você, com sua família,

financiamento, quanto você pagava por mês, quanto você pagou de matrícula, qual foi o

com seu advogado e eles concordaram que você viesse depor aqui, hoje.

transtorno, qual foi o prejuízo, além de você perder ano. Em que ano aconteceu isso?

Você pediu uma exceção de vir depor pela manhã, porque à tarde precisa ter um pouco

Conte direitinho, com calma.

de paz para fazer o vestibular e nós queremos fazer da melhor forma possível para que

O SR. LUIZ FERNANDO ALVES - A faculdade era pública. Esse foi um dos

você não se prejudique.

motivos por eu ter escolhido ela.

Então, queria que você contasse um pouco a sua história pessoal. Você é um menino

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - Fundação municipal?

nascido em Minas Gerais e chegou até Rio Preto. Fez escola pública ou particular?

O SR. LUIZ FERNANDO ALVES - Não, estadual. Do Governo do Estado, pelo

Quem é você? Sua idade e toda essa trajetória.

vestibular da Unicamp. A porta de entrada era a mesma da Unicamp. Eu fiz justamente

Com a palavra o Luiz.

por isso. Meu objetivo era fazer uma faculdade pública e de qualidade, principalmente.

O SR. LUIZ FERNANDO ALVES - Meu nome é Luiz Fernando Alves, tenho 22 anos

As estaduais de São Paulo são as melhores, em nível de qualidade, do Brasil. Por isso eu

e sou natural de Belo Horizonte. Sempre quis fazer medicina, principalmente depois que

objetivei lá. Inclusive, a minha nota teria dado para passar na Unicamp, só que a

meu pai faleceu, quando percebi que um dos motivos da morte dele foi a precariedade

Unicamp estava em segunda opção, por conta do custo de vida, então eu preferi ir para

da Saúde e a falta de confiança dos médicos em atender as pessoas. Houve muita falta

Rio Preto no momento.

de cuidado e ele passou por uma situação muito desagradável que corroborou com a

Fui a Rio Preto. Já no primeiro dia em que eu cheguei, no início de março ou final de

morte dele.

fevereiro mais ou menos, encontrei o sobe escada de joelho, essas coisas. De início,

Então, pensei “acho que posso acrescentar a essa área”. Decidi fazer pré-vestibular para

você pensa: “Isso é trote de primeiro dia, tranquilo.”. Aí raspam a sua cabeça e, de

tentar faculdade de Medicina. Fiz quatro anos de cursinho.

início, você vai acreditando. “Isso é brincadeira, isso vai passar”. Só que dá uma

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - Onde você fez cursinho?

semana, está na mesma coisa, todo dia você vai para o sinal duas vezes. Eu ia para o

O SR. LUIZ FERNANDO ALVES - Fiz em Belo Horizonte. Chama Bernoulli,

sinal de meio-dia dia a duas da tarde, sem comer e ficava naquele sol de Rio Preto

colégio onde também estudei no ensino médio. Fiz ensino médio e cursinho nesse lugar.

pedindo dinheiro. Isso era todo dia, não era um dia não. O mês todo. Eu fiquei

Aí resolvi tentar Medicina e continuei tentando. De início não obtive sucesso, até que

aproximadamente mais de um mês na Famerp. Durante todo esse tempo eu ia todo dia

consegui passar na Faculdade de Medicina de Rio Preto. Meu objetivo era tentar apenas

para o sinal, do meio-dia às duas e depois na parte da tarde, das seis às sete e meia da

faculdades públicas, porque a condição da minha família não é tão favorável a ponto de

noite. Todo dia pedindo dinheiro. Para que o dinheiro? Para eles beberem ao final do

conseguir pagar os absurdos preços de faculdades de medicina particulares atualmente.

dia. Se você não fosse eles iam a sua casa para te buscar. Não tinha como, não tinha

Passando em Rio Preto, queimei tudo que eu tinha de material e pensei “agora tranquilo,

solução. De início eu estava achando que isso ia parar. Depois disso, já pedia dinheiro

vou estudar medicina e continuar minha vida”. Mas, quando você chega lá, percebe que

para eles na rua e no final do dia ainda você apanhava deles. Não tinha como tentar

não é a paz que você pensou. Que o profissional, que deveria ser o mais educado

revidar, porque os outros seguravam você. Você podia ser a pessoa mais forte do mundo

possível, é a pessoa mais arrogante. Não só os alunos, mas, principalmente, professores

que não tinha como você evitar.

e a direção da faculdade. Existe praticamente uma ideologia neonazista na faculdade,

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - (falas sobrepostas) Centro

seguindo padrões do regime militar durante o século XXI. Então, chego lá e encontro, já

Acadêmico, Diretório Acadêmico ou Atlética?

de início, trote, ficar de joelho, apanhar, tudo possível, como se fosse uma ditadura

O SR. LUIZ FERNANDO ALVES - Isso variava. Cada dia o trote era motivado por

mesmo, só que dentro de uma faculdade de medicina, em que o povo devia ser mais

uma coisa. Ou era motivado pelo DA, ou era motivado pela Atlética, ou era por grupos

humano.

de alunos mesmo de alguma fraternidade da faculdade. Tudo em frente à faculdade, não

Aí, se você tenta reclamar com a direção, com o Dr. Dulcimar ou com qualquer outro

tem como a direção falar que não estava vendo. O trote acontecia em frente a um

componente da direção da faculdade, eles simplesmente falam: “Iremos anotar as

shopping, todo dia, as coisas de sinal. Os professores viam da faculdade? Viam.

reclamações, a sua reclamação não é a única que está acontecendo e iremos

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - Em que ano foi isso?

providenciar mudanças no assunto”. Não mudam nada, só enganam. Para eles, o que

O SR. LUIZ FERNANDO ALVES - Foi no ano passado, início do ano passado. Eu só

está acontecendo é normal, porque eles são formados na faculdade, conviveram com

fiquei um mês na Famerp, entrei ano passado. Todo dia acontecia.

aquilo e, talvez, tenham participado dessa ideologia também. Então para eles é tudo

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - Em que shopping?

natural.

O SR. LUIZ FERNANDO ALVES - Um shopping que tem na avenida principal da

Só que qualquer pessoa que vem do mundo normal percebe que aquilo que eles fazem

Famerp de Rio Preto, Shopping Rio Preto eu acho que se chama. Todo dia acontecia

não tem ética nenhuma. É uma prática nazista. A direção não te ajuda em nada, começa

coisa do tipo, dentro da faculdade mesmo. Nós éramos tacados no chão, éramos

com mentiras. De início, não tomaram nada, só quando eu fiz reclamação na polícia,

xingados, chutados, cuspidos dentro da faculdade. O diretor passava e olhava, o diretor

que vazou para a mídia, que eles resolveram me ligar, resolveram fazer todas as

de aluno passava e olhava só. Para eles era normal, quem mandava na faculdade era

medidas. Só quando eles viram que o nome deles ia para a mídia que eles resolveram

aluno, a direção não manda nada em Rio Preto, a direção não tinha pulso firme nenhum.

fazer alguma coisa, porque antes era tudo por baixo dos panos. Eles pegavam,

Os alunos têm poder lá. A direção era só um meio dos alunos controlar a faculdade,

escutavam e deixavam acontecer.

porque os alunos controlavam a direção. Acabou que deu tudo o que aconteceu, uma

Isso já acontecia há anos, não foi o meu ano exclusivo em que isso aconteceu. Os alunos

direção que não tem controle, uns alunos com práticas loucas - não é todo mundo, tem

da turma compactuam com isso, eles têm medo. Todo mundo fica em silêncio e eles o

gente lá que é tranquila -, mas os alunos mais psicopatas de lá conseguem controlar o

avisam. Fala alguma coisa e reclama que nós vamos lá e toda a sua turma vai desmentir,

resto da faculdade.

você vai ficar como mentiroso e marcado para toda a vida na faculdade.

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - Tem nomes?

De início, você pensa: “Eu vou reclamar e prejudicar seis anos da minha vida ou vou

O SR. LUIZ FERNANDO ALVES - Nomes, não. Especificamente, não. Também não

ficar calado, que isso vai passar?”. A maioria prefere ficar calado. Eu pensei: “Para mim

ia citar. Eu não me lembro, mas também não ao citar porque acho que não tem

isso não é vida. Prefiro voltar para minha casa, a minha nota do Enem daria para passar

segurança nenhuma e não vejo necessidade de citar nomes. Os únicos nomes que eu cito

no meio do ano em outra faculdade. Volto para minha casa, no meio do ano coloco a

são da direção, porque a direção da faculdade... Inclusive, a minha mãe e o meu irmão

nota de novo, passo e me livro disso, porque ninguém merece isso.”.

chegaram a fazer duas ligações para a faculdade, sendo atendidos por uma secretária

Aí foi quando começou. Fiz minha denúncia na polícia, minha denúncia vazou para a

que eu acho que se chamava Quênia - na época, chegamos até a gravar as ligações -, que

mídia e deu todo o desenrolar da história.

informou que “o que está acontecendo com ele é normal na faculdade, já temos 40

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - Conta exatamente o que aconteceu

alunos ameaçados de morte, aproximadamente, aqui”. Ela falou com a maior

com você, o que você contou, quais as consequências, se você tinha Fies, se tinha

naturalidade.
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O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - Quem falou isso?

acaba fazendo isso. Como você vai revidar no meio de um monte de gente, uma

O SR. LUIZ FERNANDO ALVES - A secretária da faculdade, que se chamava

faculdade inteira? Vai levantar e sair batendo em todo mundo? Você perde até a razão.

Quênia, eu acho. A ligação foi passada até para a polícia, a gravação. Ela: “É normal,

Se eu tivesse levantado a mão para alguém, era perigoso eu sair como culpado da

temos uma lista”...

história, em vez de sair como vítima. E tentaram me colocar como culpado. Eles

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - Tem essa gravação?

começam a inventar um tanto de mentiras sobre...

O SR. LUIZ FERNANDO ALVES - Tenho, está com a polícia de Rio Preto, o

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - Onde aconteceu isso?

delegado de lá, cheguei a enviar tudo para ele.

O SR. LUIZ FERNANDO ALVES - Foi em um sítio, do lado do shopping de São

De início, quando eu tomei a decisão de denunciar, eu comecei a gravar ligação,

José do Rio Preto. Há um shopping em São José do Rio Preto, e foi em um sítio na

comecei a tirar fotos do WhatsApp, de tudo, porque eu sabia que os alunos iam me

vizinhança, à distância de uns 300 metros da faculdade. Então a faculdade tinha

desmentir, que era isso que tinham me avisado. “Se você denunciar, todos vão

conhecimento, passava nas salas avisando dessa festa, que é uma festa tradicional que

desmentir”. O que eu falo? Eles não vão me desmentir, porque eu vou tirar foto, vou

acontece desde a fundação da faculdade. Não é uma coisa exclusiva deste ano.

gravar tudo. Como vão desmentir um trem que está aprovado? Quando eles começavam

(...)

a me negar eu pegava justamente o nome de quem me negou e mandava mensagem

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - Volta à cerimônia que ocorre lá.

escrita do que ele havia falado para a mídia, meio batendo de frente com o argumento

Sei que é difícil...

da pessoa. E foi assim que fui continuando. A faculdade não tinha como negar o que

O SR. LUIZ FERNANDO ALVES - No primeiro dia de cerimônia, eu fui achando

estava acontecendo, porque eu gravei as conversas deles falando que havia realmente

que nada iria acontecer com o povo da minha sala. Chegando lá, estavam acontecendo

várias pessoas ameaçadas de morte que reclamavam, e nada.

as coisas dos trotes, mas achei que uma hora ia parar, que eles iam tomar consciência,

Chegou a um ponto em que virou um lugar de ameaça, “cala a boca ou você morre”. Era

que era só de início. Mas não, passaram duas horas, três horas de festa, o portão

isso o que acontecia lá, e a gente não sabia a que ponto poderia chegar. Eu não podia

fechado, não havia como sair, você todo molhado de cerveja, rasgavam sua roupa...

confiar de ficar em um lugar desses, preferi ir embora, e foi a melhor decisão que tomei

Depois, quanto mais eles iam bebendo, mais iam ficando transtornados e iam fazendo

na minha vida. Não me arrependo de nada do que eu fiz.

mais coisas. Quanto mais bebiam, mas perdiam a noção. Eles não tinham sentido do que

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - (Faz pergunta longe do

estavam fazendo com a gente. Estávamos machucados, e eles continuavam. Chegou

microfone.)

uma hora em que eles pegaram todos os homens da minha turma e colocaram pelados

O SR. LUIZ FERNANDO ALVES - Para mim, os principais responsáveis por isso

em cima do palco. Não deixavam você descer de cima do palco, arrancaram a roupa de

com certeza são os diretores da faculdade. Toda a direção administrativa e pedagógica

todo mundo, como se fosse uma coisa normal.

da Famerp deixou que isso chegasse a esse ponto. Se houvesse algum pulso firme, se

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - Inclusive das meninas?

aplicassem alguma punição para os alunos, não aconteceria nada. Sabe qual foi a

O SR. LUIZ FERNANDO ALVES - Não, das meninas não. As meninas não

punição aplicada ao meu caso? Um dia de suspensão, com um monte de ameaças de

participaram dessa parte de tirar a roupa. Elas só estavam no ambiente. Tirando a parte

morte, um monte de gente apanhando, gente no hospital machucada. Eu mostrei meus

de tirar a roupa, as meninas sofreram os mesmos trotes que os homens. Foram urinadas

machucados, fiz corpo de delito, e foi um dia só de suspensão. Fizeram um mistério

por outras pessoas, apanharam, levaram tapa na cara. Houve gente que foi queimada

todo para anunciar um dia.

com cigarro, foram muito sem noção.

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - Quantos alunos foram suspensos?

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - E não havia imprensa neste dia?

O SR. LUIZ FERNANDO ALVES - Aproximadamente sete alunos, eu não tenho

O SR. LUIZ FERNANDO ALVES - Não.

certeza. Foi comprovado que esses sete fizeram várias coisas, não especificamente

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - Não fizeram aquelas fotos

comigo, pois outras pessoas da sala depois denunciaram também. A Polícia fez

escondidas?

investigações particulares, e cada um fez sua denúncia. Identificaram aproximadamente

O SR. LUIZ FERNANDO ALVES - Não. Era proibido entrar com celular. Como seu

sete, e a faculdade falou: “Iremos punir os sete porque está comprovado que eles

celular iria ficar molhado, eles já avisavam para não levar o celular. Também, se

tiveram alguma forma de participação nesses trotes”.

levasse, com o tanto de banho de cerveja que você tomava, o celular iria estragar. Você

A punição foi de um dia. Um dia é até bom, você fica em casa, descansando, e não

era obrigado a ficar de joelho. O ritual era assim: toda a minha turma de joelhos, em

perde matéria. Que punição é essa? A faculdade é ridícula, a direção é ridícula, tudo que

fila, como se fosse um ritual nazista mesmo. Você ajoelhado, de cabeça baixa, e as

eles fazem é ridículo. Para mim, eles colaboram com a prática nazista em uma faculdade

turmas entrando e batendo, cada um com duas garrafas de cerveja tacando na cabeça de

de medicina no interior de São Paulo. Para mim eles são os principais responsáveis.

todo mundo, um ritual. Até chegar o último ano, que era o pior.

Nem culpo os alunos, culpo eles.

O segundo ano nem participava, a função desse grupo era auxiliar quem passasse mal. O

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - Sei que é muito difícil falar sobre

terceiro, o quarto, o quinto e principalmente o sexto ano participavam, além dos

isso, mas qual foi a prática que mais te agrediu, que mais tehumilhou?O SR. LUIZ

residentes. O pior é que havia médicos formados lá no meio, que batiam na gente, nos

FERNANDO ALVES - A prática? Há uma festa que eles chamam de “Festa do Bixo”,

ameaçavam de morte, uma situação que você não consegue entender. Professor também

são três dias de confraternização. De início, eles avisam que você é obrigado a ir,

estava no meio disso, havia professor da faculdade lá na festa.

porque, se não for, eles vão buscá-lo na sua casa. Então você pensa que é melhor ir com

No primeiro dia, eu consegui ir embora para casa, mas aí me ameaçaram de morte e me

o povo todo da sua sala do que depois ser pego sozinho na rua. Então você vai com o

obrigaram a voltar no outro dia. Ligaram duas vezes para a minha casa falando: “Ou

povo da sua sala, achando que no máximo vai acontecer um banho de lama, de tinta.

você aparece aqui nesta festa ou a gente vai atrás de você e faz alguma coisa com você,

Quando você chega lá, é tacado de joelhos em um chão de cimento e começa a levar

porque a gente sabe onde você mora, a gente tem seu endereço”. Então eu pensei: “Vou

chute nas costas, na barriga. Começam a jogar litros de cerveja gelada na sua cabeça de

nisso, tentar resolver essa situação, não tem como esse povo ser tão maníaco. É um

madrugada, muitos litros de cerveja, até que você começa a tremer de hipotermia.

povo estudado, não é marginal. Vou lá e vou resolver essa coisa verbalmente, tentar

Quando eles veem que você está passando mal, tendendo para a hipotermia ou para o

ficar tranquilo”.

desmaio, simplesmente fazem uma roda em torno de você e urinam em cima de você.

De início, eu pensei: “Não vou largar a faculdade por causa de um povo assim, eles não

Mulheres urinam em cima de homens e de outras mulheres, homens urinam em cima de

são bandidos”. Mas você chega lá e a situação piora. Aí é que eles começaram a bater

homens e mulheres.

mesmo, me tacaram no chão desde o início. Bateram em mim, quebraram garrafa perto

Fazem isso publicamente, é uma prática comum para eles. Não só eu delatei como

de mim, cortei meu joelho e minha mão, tudo proposital, me fizeram andar pela festa

outras pessoas também afirmaram que passaram pela mesma prática. Só que o medo

toda de joelho.
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No primeiro dia eu não concordei com as coisas, disse que aquilo não era pra mim e fui

Com uma duração de três meses e que os meninos têm que raspar o cabelo zero, não

embora. Então começaram a inventar um monte de mentiras, disseram que, se eu

pode deixar crescer cabelo nenhum. Não pode usar aliança, colar. Tem que usar uma

denunciasse algo, inventariam um monte de barbaridades a meu respeito, que eu agredi

mesma camiseta extra “g”, muito grande, todo mundo igual, homem e mulher, a mesma

pessoas, que eu estava drogado. Eu tive que fazer exame de sangue para provar que eu

camiseta. É um kit que você não é obrigado a comprar, mas no final todos compram. É

não usava drogas, porque eles começaram a espalhar isso.

um kit que a Atlética vende, que custa duzentos e poucos reais, eu não sei quanto está

Eles foram ao jornal da cidade. O jornal me ligou dizendo que eles estavam lá tentando

custando hoje em dia, a informação precisa. Mas é um preço muito abusivo. Tem gente

publicar uma matéria dizendo que eu era usuário de cocaína. Então eu tive que fazer um

que não tem muita condição de comprar, mas mesmo assim compra para se inserir no

exame para mostrar que eu não usava drogas. Eles estavam tentando implantar isso, que

grupo, para se inserir naquela situação. Usar essa camiseta “gg”, calça jeans, tênis

eu era usuário de drogas, que estava alucinado e inventando tudo. Chegou a esse ponto.

fechado. Ninguém vai para a faculdade de sandália, ninguém pode ir. Menina não pode
usar sandália, não pode usar brinco, não pode usar colar; se estiver de maquiagem, eles

Quando vi que estava nessa situação, pensei: “Acabou para mim. Isso não é um lugar

mandam ir para o banheiro para lavar o rosto para tirar a maquiagem, que não pode usar

para eu voltar, não é aqui que eu quero viver”. Depois que eu denunciei, continuaram as

maquiagem nos corredores da universidade. Não podia usar o elevador de dentro da

ameaças de morte. Por um tempo eles ainda continuaram me ameaçando, ligaram para a

universidade. Era uma coisa proibida. Chegou até ao cúmulo de ter um menino cuja

minha casa e para o meu celular me ameaçando. Só quando a coisa foi para a mídia em

perna estava engessada e mesmo assim subindo a escada da universidade porque não

uma escala mais alta, mais nacional, é que eles viram que não era brincadeira e tentaram

podia subir de elevador, porque ele era primeiranista. Tem que pedir autorização para os

maneirar um pouco. Eles se reuniram nas redes sociais e ficaram me atacando em tudo

veteranos da universidade para subir de elevador. Que isso eu achei uma coisa, no

que é lugar.”

mínimo, subversiva de valores, dentro da universidade, principalmente de medicina, que

(...)

era para ter uma valorização da saúde. Justamente, o que eu via lá era totalmente o

“O SR. NATANAEL BOLDO - Luiz, você disse que foram identificadas pessoas que

contrário. O Centro Acadêmico tem um prédio dentro do campus da universidade, que é

têm atuação na cidade ou na região, que fazem residência ou que já são médicos na

lá o refeitório dos alunos e os alunos do primeiro ano não podiam entrar lá para comer.

cidade. É isso?

Então, tudo isso que eu vi, eu vi uma realidade que eu não esperava encontrar quando eu

O SR. LUIZ FERNANDO ALVES - Sim. Mas não por parte minha, por parte de

entrasse numa faculdade de medicina. Isso que eu estou dizendo chega a ser até talvez

outros alunos, a investigação paralela à minha. Teve a minha investigação, do que eu

menor do que a grandiosidade de um estupro, das outras denúncias que estão ocorrendo

falei, e teve a investigação dos outros 80 alunos da sala. Nessa investigação individual

aqui neste plenário. Mas era uma coisa que me assustou e me chocou bastante. O que me

de cada um dos 80 alunos foi identificado o nome de várias outras pessoas e feito uma

chocou mais é que todos, todo ano, todos - com exceção de um ou dois, que eram

apuração interna, tanto pela faculdade quanto pela Polícia, sobre se esses alunos que

casados, e já tinham filhos e não queriam participar -, mas todos participavam disso que

tiveram os nomes citados estariam realmente envolvidos com trote. E foi comprovado

eu chamei depois de trote mínimo. Que esse é o trote mínimo dentro da faculdade, que

que eles estavam envolvidos com diversas práticas.

eu chamei, né? Esse é um que 99 por cento participa.

O SR. NATANAEL BOLDO - E além da denúncia no âmbito da Polícia foi feita

Porque, vamos dizer assim, eu participei desse trote mínimo, que é o dia a dia da

alguma denúncia junto ao Conselho Regional de Medicina?

universidade. Que, para não ser agredido - porque é agredido verbalmente, é agredido

O SR. LUIZ FERNANDO ALVES - Não. Não foi feita nenhuma denúncia. Por parte

moralmente, quem não deseja participar. Então é uma coisa que você acaba se

minha não. Eu fiz denúncia à Polícia e fiz denúncia ao Ministério Público. E não só eu.

subvertendo e participando.

Tem várias denúncias no Ministério Público também.”

Então, fiquei esses três meses com o cabelo raspado, com a camiseta extra “g”, com tudo

1.4- Informações prestadas por Rodolfo Furlan Damiano, aluno da
Faculdade de Medicina da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo,
campus Sorocaba/SP, em 14.1.2015 (declarações na íntegra constantes no

isso. Bom, foram três meses assim: eu diria para vocês que eu perdi um ano da minha
faculdade em que eu poderia contribuir intelectualmente, poderia contribuir na
construção da universidade com um pouco do que eu trouxe de bagagem. Eu tinha 18
anos, era jovem, mas eu tinha um pouquinho de bagagem. Queria contribuir e aprender

Anexo I) – Relatos de tortura(ATENÇÃO: ESTAS DECLARAÇÕES SÃO

muito. Mas me afastava dos órgãos representativos da universidade, me afastava das

AS MAIS CHOCANTES, AS MAIS IMPACTANTES)

ligas acadêmicas, dos encontros científicos, basicamente, porque eu não me sentia
confortável. Vamos dizer que eu perdi, assim, um ano da universidade. Foi um ano que,

“O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - Rodolfo. É Rodolfo Furlan
Damiano, estudante da PUC. Rodolfo, eu queria que você se identificasse, contasse um
pouco da sua história pessoal, da sua história familiar, antes de você entrar na PUC
Sorocaba, onde você estudou, se você é natural de Sorocaba mesmo, se você fez escola
pública, onde você está e o que você está fazendo aí hoje. Aí, a gente entra nas
perguntas, está bom?
O SR. RODOLFO FURLAN DAMIANO - Obrigado. A partir do momento em que eu
entrei na faculdade, como eu disse, eu comecei a encarar alguma realidade, alguns
problemas, com os quais eu não estava familiarizado e que eu não esperava encontrar.
Porque todo mundo quando entra numa faculdade de medicina ou em qualquer outra

para mim, acabou sendo perdido.
Chegou no final do ano, eu vi que alguma coisa eu tinha que fazer. Que eu tinha que
mudar, que transformar, alguma coisa; que daquele jeito não dava para fazer, não dava
para ficar e que não é possível que as pessoas não conseguissem enxergar isso. Aí eu
andei pesquisando algumas coisas e tal e decidi por tentar criar um grupo que chamava
Grupo de Apoio ao Calouro, GAC, dentro da universidade, que era um grupo para
receber aquele primeiranista. A gente recebendo ele e ele sente-se acolhido, fosse uma
outra vertente, além do trote, para que ele não se subvertesse àquele poder, àquela
realidade que o trote impunha. Isso foi no final do ano retrasado. Eu estava no final do

faculdade espera encontrar um ambiente, assim, além de um ambiente gostoso de

segundo ano quando a gente decidiu pela criação desse grupo. Eu fui à universidade. Eu

conviver, um ambiente profícuo para você desenvolver sua capacidade máxima, mental e

fui responsável pela recepção dos calouros, primeiranistas, do ano passado. É do ano

social, também, com seus amigos. Todo mundo espera isso.E quando eu entrei na

retrasado, já. Eu estou perdendo as datas, já. Agora é 2015, né? Está certo. Eu estou

faculdade, a realidade era totalmente diferente, a recepção era totalmente diferente e a

falando agora de 2012... 2015, 2014, terceiro ano... 2013! No final de 2013, eu fui

realidade que eu vi era uma realidade muito, assim, vamos dizer, cruel com as pessoas

responsável pela recepção dos primeiranistas. A faculdade me deu liberdade para ser

que entravam. Por exemplo, lá na faculdade de medicina onde eu estudo, o trote tem uma

responsável. Chamava “trote solidário”. Eu tirei esse nome basicamente porque, para

duração de três meses, com término no dia da libertação dos escravos. Simbólico, não é?

mim, o trote, ele já está implícito a relação de poder. Então, vamos dizer: “Calouro, vai
lá doar sangue, que é bom. Calouro, vai ajudar aquelas pessoas, que é bom.” Mas, no
fundo, a própria pessoa que está mandando não faz. Então, quer dizer, se é bom, todo
mundo deveria fazer. Se é bom, todo mundo tem que participar junto disso. Então foi
isso que a gente mudou. Mudou o nome para começar a mudar o conceito. E nessa
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mudança, eu propus para a universidade a criação desse grupo, que começou. A

O SR. ANTÔNIO RIBEIRO DE ALMEIDA JÚNIOR - Então, acredito que essa CPI

faculdade me emprestou a psicóloga institucional, que nos ajudou muito, a Dra. Roseli.

deva mesmo investigar. Acho que é uma escola que precisaria ter um termo de

Realmente, ela foi um braço direito nosso. Ela apoiou muito a ideia. Apesar de a

ajustamento de conduta, ou outros procedimentos, para que a direção da universidade

universidade não apoiar muito, ela acabou me dando um pouco de liberdade para fazer

realmente leve a sério o seu trabalho e não faça isso que o Rodolfo está relatando, quer

isso. A gente fundou o grupo lá dentro da universidade, o grupo de apoio ao calouro, que

dizer, atribuindo aos alunos a responsabilidade por averiguar situações de trote.

depois, com a aproximação do Antônio, ele virou Grupo de Apoio ao Primeiranista. Esse

A PUC de Sorocaba, é bom lembrar, no livro do Glauco Mattoso, aponta uma morte de

grupo começou fazendo reuniões semanais dentro da universidade em 2014, perdão, em

um menino que foi jogado dentro de um barril com cal virgem. Então, esse menino

2013. Reuniões semanais em 2013. Isso em 2013. Reuniões semanais em 2013.

morreu, segundo o relato do Glauco Mattoso. Houve um menino que foi queimado, que

(...)

jogaram álcool nele etc, e queimaram. Nesse caso, desse menino queimado, até onde eu

Nós construímos um documento de cem páginas contando tudo o que acontecia dentro

sei ocorreram algumas expulsões, a PUC de Sorocaba expulsou alguns alunos. Mas

da universidade. Tudo, em relação ao trote, em relação a tudo. Porque eu,

mesmo assim essa cultura do trote, essa cultura absolutamente violenta persiste dentro da

particularmente, não participei de tudo. Eu não sabia de tudo. Não teria como eu saber

universidade.

porque eu não quis participar. Eu não fui nas repúblicas e não participei de tudo.

Então, é isso que me chega como pesquisador. Acredito que os diretores, enfim, as

Mas, dentro desse documento, os alunos que participaram na construção desse

pessoas responsáveis por essa unidade deveriam ser chamadas à CPI para explicar o que

documento foram alunos que participaram do trote mais profundamente, foram alunos

acontece. Esse documento, que eu acredito que a CPI recebeu, é um documento que eu

que estava mais profundamente no trote e saíram porque não se sentiram bem

tenho. O documento que eu tenho, a versão que eu tenho, tem algumas fotos. Tem uma

participando do trote e foram buscar o apoio no Grupo de Apoio ao Primeiranista.

foto que me chocou particularmente: era a de um menino com um protetor usado para

Então, essa lista que você está aí, ela surgiu do documento que nós fizemos em 2013,

cachorro, para que o cachorro não fique se mordendo quando tem algum curativo ou

encaminhamos à reitoria, à vice-reitoria, à direção da faculdade e à coordenação do curso

alguma coisa assim, e esse menino estava dentro da sala de aula assistindo aula com esse

de medicina. Encaminhamos esse documento esperando uma resposta - isso foi em 2013
- esperando uma resposta sobre isso, um parecer da universidade, que até hoje não nos
chegou. Até hoje, ninguém da universidade nos respondeu sobre esse documento, que é
um documento de cem páginas com uma introdução teórica sobre o assunto, que nós
tivemos colaboração do Antônio Ribeiro de Almeida Júnior, professor da Esalq.
Agradecemos muito ele.
E juntamente com todas essas nossas denúncias, com uma explicação profunda do que
acontece lá na universidade... porque a gente queria uma resposta e até hoje essa resposta
não veio. Então, o que você está aí é justamente isso. Eu só queria introduzir essa
relação. Agora, o que acontece dentro da universidade eu divido entre dois pontos: o
trote máximo e o trote mínimo. O trote mínimo é aquele trote, é aquilo que você entra na

universidade e você é, vamos dizer, implicitamente obrigado a realizar por estar dentro
da universidade, que é o que eu expliquei em relação ao cabelo, por três meses, em
relação à camiseta extra large. Num calor de 40, 38 graus em Sorocaba usar a mesma
camiseta por três meses, que custa muito caro. Uma calça jeans, sapato fechado. Mulher
com sapato fechado, calça jeans, com a mesma camiseta, sem brinco, sem anel, sem
pulseira, tudo isso.
Agora, quem vai nas repúblicas e participa dos treinos esportivos da universidade na
Atlética é submetido a esse tipo de trote, esse mesmo que você disse, que são os mais
complexos. Que chegaram à gente as denúncias e por isso eles estavam dentro desse
documento, que é: comer fezes, ser agredido e tudo o mais que você disse: comer
vômito, urinar na cara e tudo o mais que você disse, que foram as denúncias das pessoas
que estavam dentro dessas reuniões da constituição desse documento que nos passaram e
nos colocaram essas informações.”
(...)
Em 2014 eu já estava aqui no meio do ano, mas passei a coordenação do grupo. Eles
continuaram as reuniões. Aconteceram diversos outros obstáculos, outras dificuldades. O
movimento trotista da universidade mudou um pouco o tom do discurso. Quem
participava do Grupo de Apoio ao Primeiranista não poderia ir nas festas da
universidade. Se fossem nas festas da universidade eram agredidos, jogavam cerveja na
cara das pessoas que iam. Já teve agressão de homem a mulheres que participavam do
GAP. Então, as pessoas que participam do Grupo de Apoio ao Primeiranista da
faculdade começaram a ser perseguidas, humilhadas. Então, o grupo começou a perder
um pouco de força, porque ninguém quer ser humilhado e perseguido, com certeza.
(...)
Dentro desse movimento trotista, essa característica, para mim, é a característica mais
cruel e principal do trote. Porque ele consegue omitir, subverter - porque ele muda
completamente a realidade, transforma a realidade que acontece numa realidade
completamente esquizóide, esquizofrênica - e é capaz de vangloriar o agressor em
detrimento da vítima. Isso é muito cruel. Isso é, realmente, uma das coisas mais cruéis
que a gente pode ter, né?
(...)

objeto no pescoço. Quer dizer, com a conivência absoluta do docente que estava presente
em sala de aula e assim por diante. Quer dizer, são situações que eu acredito
absolutamente intoleráveis, absolutamente abjetas, que ocorrem dentro dessa faculdade.
(...)
O SR. RICARDO KOBAYASHI - Na verdade, são duas questões. Mas eu só vou dar
uma contextualizada rápida nela, assim. Porque a realidade que você está narrando para a
gente não é igual, mas é muito similar à da PUC Campinas, tem coisas muito parecidas
na realidade de vocês. Eu escutei você falar e eu concordo quando você diz a respeito,
que o agressor acaba sendo idolatrado. Então, por exemplo, na PUC de Campinas - isso
quem está falando sou eu, Ricardo Kobayashi, portanto, se alguém quiser processar,
processe a mim -, tem um cara que atirou um tijolo em uma menina em 2007, de apelido

Xoxota, e ele é reverenciado hoje lá dentro. Não exatamente por isso, mas também por
isso. Fizeram até uma música em homenagem etc e tal, que é exatamente no contexto
que você está falando. Era uma figura emblemática. Se não me engano, você me corrija
se eu estiver errado, na PUC Sorocaba tem um cara de apelido Pior. Eu não sei quem é.
Assim como o Xoxota, eu não sei o nome dele, parece que na PUC Sorocaba tem um
rapaz que o apelido dele é Pior, que é muito emblemático dessas figuras violentas que
passam impunes o tempo inteiro.
Então, uma primeira pergunta é essa: se você conhece a história desse rapaz, desse Pior.
E a segunda é: nesse contato que eu estou tendo aqui na CPI e já anteriormente, em
relação às faculdades de medicina, os focos de violência vêm de vários pontos. Mas tem
um em que ele é constante: as Atléticas. Não sei se teria uma análise para isso. Porque
sempre nas Atléticas estão envolvidas irregularidades de gestão de dinheiro. E essa
questão dessa violência muito grande, essa prática. Curiosamente, os alunos que são
chamados atletiqueiros, que frequentam, que competem, quando você olha na ponta, no
final da carreira, eles se dão bem nas provas de residência, eles se dão bem, de uma
forma geral, na continuidade da vida deles acadêmica e profissional.
São essas duas questões. Obrigado, Rodolfo.
O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - E o Dr. Benetton quer te fazer uma
pergunta.
Bom, então responde a do Kobayashi e aí o Dr. Benetton faz a pergunta. Rodolfo,
responde, por favor.
O SR. RODOLFO FURLAN DAMIANO - Claro. Bom, vou tentar ser o mais sintético
possível. Em relação à (ininteligível) da Pucamp, realmente as faculdades de medicina
do estado de São Paulo, em geral, são bem similares em relação ao trote. Elas até se
conversam. E dentro das competições esportivas, como a Intermed, acontecem coisas
muito similares, muito graves e que, realmente, vamos dizer, eu nem chamo de
competição esportiva, porque não é uma competição esportiva. E lá dentro acontecem
coisas muito graves, que a gente recebe denúncia. Devem ser investigadas, mesmo, essas
questões que acontecem lá dentro, organizadas pela Atlética. Realmente, a Atlética se diz
imparcial, que ela não apoia o trote. Dentro da faculdade ela também diz isso, mas a
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realidade é que a Atlética, dentro da universidade, todas as pessoas que participam do

Então você tem conhecimento se médicos, autonomamente, ou clínicas, ou hospitais

trote são da Atlética.

particulares de Sorocaba, financiam essas atividades, auxiliam, estimulam, essas

Nem todas as pessoas da Atlética participam desse trote mais grave, mas a maioria

atividades pouco condizentes com a ética médica lá em Sorocaba?

delas... quer dizer, desculpa... participa, porque aqueles que não praticam são omissos,

O SR. RODOLFO FURLAN DAMIANO - O que acontece é bem mais complexo.

não falam, se escondem e acabam perpetuando toda essa cadeia, essa rede. Elas são,

Porque o financiamento é o financiamento, vamos dizer, esportivo. Dentro desse

como o Antônio mesmo costuma dizer, o soldado raso dentro de uma cadeia que tem

financiamento esportivo que a Atlética se propõe a fazer entram as festas para gerar

general. Aquelas pessoas que não falam, que participam de tudo e não se colocam, não

renda para, vamos dizer, a manutenção dos esportes. Dentro dessas festas acontece todo

saem, são soldados rasos porque elas participam não falando, participam dentro desse

esse abuso que a gente está colocando aqui. Eu fico me perguntando se os médicos...

contexto, dessa sistematização do trote.

bom, provavelmente eles saibam. O financiamento é um financiamento, vamos dizer,

Então, realmente, a Atlética é uma instituição trotista que permeia a universidade. Sobre

implicitamente para o esporte, mas usado para as festas. Mas eu cheguei a ter acesso a

o Pior - que é o apelido do menino -, conheço, conheço muito bem. Tive reuniões com

alguma relação da fonte de renda da Atlética. Porque uma das discussões nossas era a

ele, dentro da universidade, e com os professores. Ele já é médico, se formou acho que

proibição da obrigatoriedade do uso da camiseta que vem no kit do calouro, que custa

no final do ano passado. Conheço, sei das histórias dele. Eu não sei o que convém eu

250 reais. Porque a gente achava que a faculdade deveria proibir isso e a faculdade ficou

falar, não sei o que não convém eu falar...

pensando sobre se iria fazer isso ou não. A Atlética mostrou um balancete deles. Nesse

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - Primeiro, o nome dele. Fala o

balancete, a maior renda que eles têm, a maior renda que eles tinham, era com a venda

nome.

do kit do primeiranista. Se fosse proibido, eles não teriam essa renda e não poderiam ir

O SR. RODOLFO FURLAN DAMIANO - Eu não sei o nome dele.

para a competição esportiva, para o Intermed. Então, a faculdade não proibiu, não quis

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - Bom, então conta as histórias do

proibir, justamente, provavelmente, por causa disso, por essa fonte de renda vir na venda

Pior. Ele já é médico, né?

do kit.

O SR. RODOLFO FURLAN DAMIANO - Já é médico.

Do calouro, dá para perceber que eles não têm noção nenhuma de mercado e nem de

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - Ele trabalha lá em Sorocaba?

novas ideias para geração de riqueza. Porque a maior fonte de geração de renda deles são

O SR. RODOLFO FURLAN DAMIANO - Não sei, não sei, não conheço. Depois que

doações de ex-médicos. Eles têm esse tipo de renda. Venda, porque a maior fonte de

ele se formou, não tenho nem ideia. Ele se formou no ano passado e eu não quero,

renda deles é venda dos kits, pedágio, que eles ganham dinheiro com pedágio, venda de

sinceramente, não me interessa também depois que ele se formou.

rifa, que os primeiranistas são obrigados a vender rifa para os veteranos. Se não vendem,

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - Está bom, vamos lá. Isso é a nossa

eles têm que tirar do próprio bolso, pagar a rifa com o próprio bolso, porque eles têm que

parte. Conta as histórias desse Pior aí.

financiar isso. Então, o talão de rifa deve ser uns 50 reais. Se eles não conseguem vender

O SR. RODOLFO FURLAN DAMIANO - Bom, que a gente sabe é que, a realidade

tudo, eles tiram do próprio bolso. Eles têm que vender a rifa deles e a rifa dos mais

que a gente sabe é agressão a mulheres. Ele foi uma das pessoas que agrediram uma das

velhos, que estão lá em cima. Então, essas são as fontes de renda a que eu tenho acesso,

meninas numa das festas da universidade. Chegou a agredir uma menina que é do GAP.

que eu conheço. São as mais importantes.

Provavelmente, ela vai estar aí naquela denúncia coletiva e vocês vão poder - até anotem

(...)

isso - perguntar para elas quando elas forem, as meninas do GAP. Porque elas foram

O SR. ANTÔNIO RIBEIRO DE ALMEIDA JÚNIOR - Outra pergunta, Rodolfo: E a

agredidas e o Pior foi um dos agressores delas. Elas vão poder falar isso muito melhor

participação desses ex-médicos nos procedimentos de trote? Quer dizer, os ex-alunos

para vocês. Elas iriam poder entrar com processo contra ele e acabaram não entrando.

pressionam os alunos que estão na faculdade a aplicar trote? Ou eles mesmos participam

Ameaças por facebook. Ele é um rei de fazer isso. Ele fez muito. Numa das coisas,

de festas ou outras atividades onde eles mesmos aplicam o trote?

comigo, ele até me ameaçou algumas vezes informalmente. Disse que quem é do GAP,

O SR. RODOLFO FURLAN DAMIANO - Sim, sim, participam. Sim. Isso talvez seja

que funda o Grupo de Apoio ao Primeiranista, merece sofrer bullying mesmo.

o que mais impressiona a gente. Mas nas competições esportivas... na verdade eles

(...)

aplicam o trote de uma forma mais escondida ainda. Existe muita gente protegendo e

O SR. BENETTON – Boa tarde, Rodolfo. Benetton, da Procuradoria da Assembleia. A

escondendo eles. Isso é outra coisa importante. Acho que foi o professor Antônio mesmo

minha dúvida é a seguinte: quem financia, monetariamente falando, as ações da Atlética

quem me disse: o apelido é muito importante para o médico, para a manutenção desse

e os trotistas? Sabe-se que a PUC Sorocaba, a faculdade de medicina, é uma das

poder, porque quem faz esses abusos é o Pior, não é o nome do médico tal. Quem faz

faculdades mais caras, se não for a mais cara, do estado. Não sei, pode ser que seja uma

aquilo é tal apelido, não é o nome do médico tal. Então, a facilidade para você cometer

das mais caras do País. Mas essas atividades do Centro Acadêmico e da Atlética, quem

esses abusos dentro da universidade é muito maior se você não está com seu nome, se

financia? Primeira pergunta: são só atividades promovidas pela Atlética que financiam as

você está com seu apelido. Justamente, por exemplo, eu não sei o nome do menino.

atividades da Atlética e do Centro Acadêmico - acredito que são esses dois órgãos - ou

Então, assim, talvez, um dia, se ele atendesse a minha filha com o nome real, eu não

existem pessoas, profissionais formados, médicos - porque eu sei que Sorocaba, a classe

saberia que era ele.

médica em Sorocaba é muito forte, a sociedade médica sorocabana. Existem muitos

Então os apelidos também participam dessa forma de poder e os médicos, dentro das

hospitais, clínicas particulares. É muito forte lá. O poder monetário da classe médica

competições esportivas, aplicam o trotes ele mesmos, mijam no rosto de aluno, dão

sorocabana é muito forte.

vômito para eles beberem.

Então, uma coisa que seria importante até esclarecer para a CPI para que ela possa

O que mais fazem mesmo é xingamentos morais: “São uns merdas, não vão ser nada na

buscar elementos outros do ponto de vista jurídico é: você tem conhecimento de pessoas

vida”. Isso, para mais grave, isso acontece muito. Além disso, nas redes sociais, é um

estranhas à faculdade financiarem essas atividades? Ou seja, médicos, clínicas, hospitais

apoio completamente, vamos dizer, implícito, porque várias manifestações nas redes

particulares?

sociais de trotistas em que os mais velhos estão presentes e acabam sendo omissos, não

O SR. RODOLFO FURLAN DAMIANO - Atividades de que tipo você está dizendo?

falam nada, ou até acabam apoiando a manifestação violenta desses estudantes. Então,

O SR. BENETTON - Essas atividades, festas. Veja, eu sei que, como você falou, o kit

eles participam sim, Antônio. Isso, com certeza.

do primeiranista, na época, custava duzentos reais. Mas eu sei que em Sorocaba existem

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - Rodolfo, eu sou uma pessoa que já

muitas festas também promovidas pelos médicos.

ouvi muita coisa sobre tortura, sobre o assunto tortura. Eu queria saber duas coisas.

O caso que o professor Almeida narrou, se não me engano, do menino queimado, se eu

Primeiro: quando vocês falam urinar na cabeça de uma pessoa, seja ele menino, menina,

não me engano, ou era um sextoanista ou era já um médico que ateou fogo nele. Então, a

estudante - e agora você falou que até os médicos participam. Tem tido muita... ontem

gente tem conhecimento de que médicos também participam de festas, como na Pucamp,

teve uma audiência sobre Rio Preto. A urina é guardada em algum recipiente e ela é

também. Os que vieram aqui informaram.

usada ou urina, quer dizer, a pessoa urina na hora na cabeça do calouro? Isso eu queria
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que você falasse, porque é uma coisa absurda, tão absurda. Mas a gente precisa... esse

alunos. Essa é uma discussão: se o espaço do Centro Acadêmico é um espaço da

negócio de vômito, para mim, nunca fica claro. Queria que você respondesse, essas

universidade - ela tem o direito de intervir lá - ou é um espaço do Centro Acadêmico.

formas de tortura tão grotescas, como é que essas coisas acontecem? Se é que você tem

Essa é uma discussão interessante, que eu acho que até a CPI poderia investigar e

condição de falar sobre isso e, realmente, desses médicos formados.

trabalhar em cima disso, do espaço do Centro Acadêmico. Porque algumas festas

Porque, hoje, Sorocaba é a capital da psiquiatria no Brasil. Acho que é o lugar que tem

acontecem no espaço do Centro Acadêmico e a faculdade, vamos dizer assim, não é

mais manicômios do estado de São Paulo. Todos os manicômios que estava em Itapira,

como se eles estivessem tentando fazer alguma coisa, mas a faculdade, mesmo se ela

tal... foi tudo para Sorocaba. É uma região especializada em tortura. Em tortura. Os

quisesse, não sei se ela sabe. Juridicamente, já foi discutido isso lá em reunião: até que

manicômios são terríveis. Os relatos sobre a situação dos manicômios de Sorocaba são
terríveis. Então, eu queria que você falasse dessas... e uso da lança-perfume ou da loló,
ou se usa muito éter, quelene, esses derivados desses inalantes. E o uso da droga, uso da
droga: tem festa open, por exemplo? Open. Open com droga liberada e os calouros têm
que providenciar, nos mesmos moldes do que acontece na Pucamp?
Você podia falar um pouco sobre esses assuntos mais duros, mais espinhosos, mas que a

ponto, naquele espaço, a faculdade pode intervir, ou não pode intervir. É o único
refeitório da universidade que fica dentro do Centro Acadêmico e os primeiranistas não
eram permitidos entrar dentro da universidade, o refeitório do Centro Acadêmico, que é
da universidade. Então, essa era uma discussão comum entre os alunos lá dentro.
Algumas festas acontecem lá dentro. Algumas festas acontecem fora da universidade. A
maioria dos trotes mais pesados acontece nas repúblicas e nas competições esportivas,
como a Intermed e tal.”

gente precisa saber, por favor?
O SR. RODOLFO FURLAN DAMIANO - Sim, claro.
Bom, primeiro eu quero dizer que todas essas denúncias, essas coisas que eu estou
colocando, eu não presenciei visualmente porque eu não participei desse tipo de coisa.
Foram denúncias que a gente colheu nesses dois anos de trabalho no Grupo de Apoio ao
Primeiranista. Quero deixar isso claro.

1.5- Informações prestadas por

FELIPE JOSÉ DO DOMMARCO

YARID, aluno de agronomia da Esalq, do sétimo ano, em 14.1.2015
(declarações na íntegra constantes no Anexo I) – Relatos de tortura

Em relação a urina, as denúncias que a gente recebeu foram: urina direta mesmo, urinar
na cabeça da pessoa diretamente mesmo, assim. A pessoa agacha e a outra pessoa urina
na cabeça.
Em relação a vômito, pela denúncia que eu recebi, vomita no banheiro, na privada e eles
vão com o copo, pegam o vômito com o copo na privada e dão para a outra pessoa beber
como uma manifestação de companheirismo. Vamos dizer assim, a fala é: “Você não é
amigo mesmo dele? Isso é bom. Isso vai ser importante para construir uma amizade entre
vocês: vocês vão confiar mais um no outro.” Realmente, essa história é perversa. Eles

O SR. FELIPE JOSÉ DO DOMMARCO YARID - Não. São cinco e meio, seis anos.
Mas o trote atrapalhou o meu estudo.
O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT -É o motivo que você está aqui,
hoje, para contar isso?
O SR. FELIPE JOSÉ DOMMARCO YARID- Por vários motivos. Até mesmo que
atrapalhar só o meu estudo.
O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT -Então, conta a sua vida. Fique à

conseguem subverter realmente a moral.

vontade.

Em relação ao uso de drogas, uso de drogas é realmente muito, muito, muito, presente no

O SR. FELIPE JOSÉ DOMMARCO YARID - No meu primeiro dia na Esalq, fiquei

meio trotista, nas festas, com cocaína. A mais usada mesmo é a anfetamina. É muito

sabendo de uma festa e fui. Era numa república azul. Gostaria de saber o nome, porque

usada entre os médicos. Mas cocaína e lança-perfume eles realmente usam.

quem está na chuva é para se molhar, presidente. O nome da república é Gato Preto.

(...)

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT -Gato Preto? Existe até hoje e é

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - Existe relato daquela técnica de

azul? Você morou nela ou não? Você morou em qual?

afogamento que usa o vaso sanitário para pôr a pessoa dentro, com a cabeça dentro do

O SR. FELIPE JOSÉ DOMMARCO YARID - Não morei porque sou nativo da

vaso sanitário?

cidade.

O SR. RODOLFO FURLAN DAMIANO - Desconheço. Não chegou até mim.

Chegando lá os alunos começaram a se ajoelhar. Eu, para fazer igual aos outros alunos e

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - Então, o vômito é assim: a própria

não estava entendendo nada do que estava acontecendo, também me ajoelhei. Chegou

pessoa vomita e é obrigado a reingerir o vômito ou é o vômito de uma outra que é

um veterano de apelido “Segurança”. Ele é, mais ou menos, como o senhor ali de blazer

coletado?

cinza ali. Ele tem um tamanho intimidador e falou: “Se ajoelhe”. Eu me ajoelhei. Eu

O SR. RODOLFO FURLAN DAMIANO - De outra.

achei que era uma brincadeira. Ele falou: “Se apresente”. Eu não sabia me apresentar.

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - De outra pessoa?

Esse veterano me deu uma tapa na nuca com toda a força. Fiquei com raiva, levantei e o

O SR. RODOLFO FURLAN DAMIANO - De outra pessoa. É.

empurrei. Aí, começou toda desgraça da minha vida na parte do que diz respeito ao trote.

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - E é coletado dentro do vaso

Fui expulso da república por esse comportamento.

sanitário?

Foi, foi, foi e chegou no segundo ano. Eu não usava o chapéu porque acho é uma afronta

O SR. RODOLFO FURLAN DAMIANO - Isso.

usar chapéu para se identificar para quem vai te usar, para quem vai pegar você para

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - Não é numa cuba, assim, numa

escravizar.

coisa separada? O cara pega o vômito depositado na água do vaso sanitário, é isso?

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT -Aquele chapelão de palha?

O SR. RODOLFO FURLAN DAMIANO - Essa é a denúncia que a gente tem.

O SR. FELIPE JOSÉ DOMMARCO YARID - Eu trabalho com gado e uso chapéu,

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - Entendi. E a droga é liberada? E,

mas não acho interessante você ser alvo de gente que não tem a autoestima solidificada.

isso que eu ia perguntar, já que você falou do ambiente universitário: as festas são

Certo?

realizadas lá dentro do prédio, dos pátios, da PUC Sorocaba, ou elas são realizadas em

Aconteceram várias coisas comigo, não foi uma só. Esse dia eu me rebelei. Aí, passou

chácaras alugadas, ou tem chácaras mais tradicionais onde elas sempre são realizadas.

um tempo e encontrei com esse aluno numa festa. Só que não era uma festa de república

O SR. RODOLFO FURLAN DAMIANO - Não.

porque república passei a evitar. Não fui mais em república.

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - E se tem república, também, que

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT -Você já foi levado para o canavial

são usadas, a exemplo de Piracicaba, Ouro Preto.

ou nunca foi.

O SR. RODOLFO FURLAN DAMIANO - Essa é uma ótima pergunta. Dentro da

O SR. FELIPE JOSÉ DOMMARCO YARID - Não. Não fui. Eu não deixaria,

faculdade existem ruas que passam pela universidade. Tem o Centro Acadêmico, que

presidente. Sou um homem de pulso firme. Eu não pestanejo, não. Vou e faço. Então,

tem o maior Centro Acadêmico, acho, da América Latina que foi construído pelos
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cada pessoa é de um jeito, cada um tem seu temperamento. O meu temperamento é

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT -Espera um pouco. Vamos falar com

mais...

calma. Um dia então você foi espetado. Aí, você foi na Unicamp fazer exame na

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT -O fato de você ter sido um bixo

hematologia. Você consultou um médico hematologista.

rebelde, quais consequências que teve na sua vida?

O SR. FELIPE JOSÉ DOMMARCO YARID - Consultei um hematologista, um

O SR. FELIPE JOSÉ DOMMARCO YARID - Foram muitas. Desde levar tapa na

toxicologista da Unicamp.

nuca, como citei, até envenenamento. Atiraram um veneno em mim, presidente. Como

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT -Aí, você teve que se tratar?

eu me rebelei e não aceitava trote de jeito nenhum, eles começaram a me cercar. Um dia

O SR. FELIPE JOSÉ DOMMARCO YARID - Não. Ele não me tratou. Só viu o

esse Segurança estava numa festa que foi na cidade, no entorno da cidade. Esse

diagnóstico. Depois disso, tive que abortar a escola por um ano. Tive que trancar a

Segurança e mais três amigos estavam lá.

matrícula por um ano porque o meu corpo não aguentava mais aquilo.”

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT -Talvez eu tenha me perdido.
Segurança era apelido de algum...
O SR. FELIPE JOSÉ DOMMARCO YARID - Daquele aluno que deu tapa na minha

As declarações falam por si e demonstram, claramente, a tipificação da

nuca, na república Gato Preto. Sei até o nome dele, mas não vou falar. Ele é do tamanho

prática do crime de tortura.

daquele senhor de blazer cinza ali. É um cara forte. Se se olhava para ele era intimidador.
Eu estava saindo dessa festa na cidade, esse “Segurança” catou uma lata e jogou em
mim. Catou uma lata vazia e jogou em mim. Eu só olhei para sua cara, dei risada e fui
embora. Eu estava descendo a avenida a pé para pegar o meu carro, esse Segurança e
mais três me para na avenida. Eu vi um pedaço de pau e uma pedra e pensei: é agora que
você vai levar. Ele viu que eu me armei. Fui para cima deles e eles correram para dentro

Anote-se que esses casos transcritos são exemplos de outros tantos que
também ocorreram nas Faculdades de Medicina de São José do Rio Preto,
da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo/Campus Sorocaba e da
UNICAMP.

do carro.
Em vez de virem para cima de mim, correram para dentro do carro e foram embora.

Portanto, em todas as informações prestadas pelos informantes contidas no

Passou, acabou. Viram que comigo não tinha jeito, que me domesticar iria ser difícil.

Anexo I há relatos explícitos de práticas que, se não são práticas de tortura,

Começaram a usar outro artifício, presidente. Começaram a atirar veneno em mim.
Veneno agrícola, um veneno que te deixa tonto, amolece as pernas. Parece que se
trabalhou o dia inteiro na enxada. O corpo fica completamente paralisado.
O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT -Isso ainda no primeiro ano?

se não estão emolduradas no art. 1º, incisos I e II da Lei Federal 9.455/1997,
estão muito, mas muito próximas mesmo, podendo constituir, para o
Ministério Público, dominus litis da ação penal pública, outro tipo penal.

O SR. FELIPE JOSÉ DOMMARCO YARID - Não. Isso foi lá pelo terceiro ano. É
um defensivo agrícola e eles usavam um tipo de uma pipeta. Essa pipeta tira uma gota
longe, com pressão. Isso vara a roupa e pega na pele. O veneno penetra na pele e deixa

2 – Dos casos envolvendo supostos crimes sexuais.

uma pessoa atordoada.

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT -Era consciente? Eles faziam o

Não bastassem esses fatos que delineiam o crime de tortura infringido em face

lançamento do líquido e o veneno na sua roupa durante o dia?
O SR. FELIPE JOSÉ DOMMARCO YARID - É. Inclusive, dentro da classe. O
veneno era inibidor de colinesterase. Tanto é que fiz exame na Unicamp e atestou que a

dos depoentes e informantes citados, crimes de natureza sexual em face de
estudantes mulheres também foi objeto de relatos perante esta Comissão

minha colinesterase estava alterada. O nível normal é de 100 a 75. O meu estava 62.3.

Parlamentar de Inquérito. E não foram poucos. No entanto, reservamo-nos a

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT -Aconteceu quando você estava no

remeter o leitor ao Anexo I onde estão detalhados: as vítimas, os supostos

terceiro ano? Estava o segurança e quem mais?

agressões, os índicos de materialidade, o tipo penal, o elemento subjetivo do

O SR. FELIPE JOSÉ DOMMARCO YARID - Inclusive não foi só ele que atirou o

tipo, bem como todas as circunstâncias de local e tempo suficientes para

veneno em mim. Foram vários. É uma lista.

deflagrar uma investigação criminal. Todas as declarações e informações

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - Uma pipeta sob pressão? Uma
única vez?
O SR. FELIPE JOSÉ DOMMARCO YARID - Não foi uma única vez. Foram várias
vezes.

integram este Relatório. Além disso, muitas das estudantes, ou então
estudantes à época dos fatos, pediram reserva na divulgação dos seus nomes, o
que há de se respeitar, competindo, a posteriori, às autoridades policiais,

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT -Jogavam veneno em você?

ministeriais e judiciárias, identificá-las, na forma do processo penal, nos

O SR. FELIPE JOSÉ DOMMARCO YARID - É. Tanto é que depois que fiz a

respectivos procedimentos investigativos e judiciais. Há de se acrescentar,

denúncia para o “Estadão”, fui obrigado a não ir mais na aula porque o meu corpo estava

ainda, para não contaminar a prova, que os casos envolvendo crimes sexuais

tão degradado pelo veneno que eu não conseguia fazer mais nada. Eu não conseguia

recebem, tanto no Inquérito Policial como nas ações penais, a proteção do

raciocinar.

sigilo denominado “Segredo de Justiça”.

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT -Quando saiu essa denúncia
publicada no “Estadão”.
O SR. FELIPE JOSÉ DOMMARCO YARID - Eu não lembro mais o dia. Não sou
bom de data. Mas é só procurar: “Felipe Yarid trote”, aparece a notícia.
O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT -Acha no computador enquanto ele
fala.

No entanto, à guisa de indicação dos acontecimentos, sugere-se que se dê
fundamental importância aos relatos e declarações prestadas nos dias
17/12/2014, 8/1/15, 9/1/2015 e 15.1.2015, cuja íntegra e os nomes dos
informantes e supostos envolvidos está no Anexo I.

O SR. FELIPE JOSÉ DOMMARCO YARID - Isso atrapalhou os meus estudos, a
minha vida, um monte de coisas que eu poderia, como disse o primeiro depoente,

3 – Dos casos envolvendo assédio moral e abuso de poder.

produzir para a universidade, tenho que me ausentar. Eu poderia estar produzindo para a
sociedade e tenho que me ausentar por causa de gente que dá trote nos outros.

Não bastassem as práticas de tortura e de violência sexual, também foram
relatados absurdos casos de assédio moral e abuso de poder, bem como, e isso
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é muito grave e precisa ser apurado, a prática de supostas fraudes nos

desse dinheiro que eles ficam extorquindo os bixos, e é isso que a gente vai contar para

Concursos e Processos Seletivos de Residência Médica, privilegiando a

vocês depois, esse dinheiro eu acho que é para gerir essa bagunça que eles fazem lá. E

aprovação dos estudantes que integram, como dirigentes, Centros Acadêmicos
e Associações Atléticas.

pagar treinadores, e pagar quadras, já que a faculdade não dá dinheiro. Onde essa
hierarquia de poder entra, honestamente, deputado, eu aposto que é simplesmente por
essa esfera de poder que eles criam. Alimentar esse ego, essa autoafirmação. As pessoas
saem da faculdade, tornam-se docentes e recebem um departamento para administrar a

Apontamos alguns casos:

USP, tal. Elas criam ali e colocam quem? Colocam suas crias e colocam profissionais
competentes, possivelmente. Possivelmente não. Mas colocam gente subordinada a elas

Nas declarações prestadas no dia 7.1.2015 por alunos da PUCCAMP ficou
clara a interferência de pessoas estranhas, aliás, médicos já formados por
aquela Universidade, na condução dos trabalhos acadêmicos e administrativos

sempre.
O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - É que na Medicina da USP a
residência é a grande porta de acesso da carreira. E na residência tem esse
empreendedorismo. Tem esse negócio.

da Faculdade de Medicina da PUCCAMP. Reservamos o direito de não revelar

INFORMANTE - Olha, deputado, na PUC também tem a residência, e a residência da

os nomes dos informantes por uma questão de segurança. Vejamos:

PUC é um tanto quanto reconhecida na região, até por conta do hospital, que é um
hospital referência ali. O que a gente sabe é que a Maria Aparecida dá a última palavra

“O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - Mas não estamos fazendo nem

para o residente. Ela é quem aprova, no fim das contas.”

acusação. Ninguém está acusando. Quem constitui?
INFORMANTE - Quem fundou a Atlética chama Caiá. O fundador da Atlética é da 6ª

Outro caso, agora de suposto abuso de poder, foi praticado pelo Reitor da

turma de Medicina, Dr. Carlos Osvaldo, Caiá. Ele é fundador da Atlética, inclusive a

Universidade de São Paulo, advém do relato exposto em 18.12.2014 pela

mão dele também é beijada. Ele vai em todas as Intermeds e na Intermed no ônibus da

estudante Gabriela Soldera Ferro:

Puccamp sempre eles colocam um banner gigante com uma caricatura dele. Daí ele
senta perto, alguém segura um guarda-sol pra ele e o pessoal vem beijar a mão dele.
O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - Isso durante a Intermed!
INFORMANTE - Durante a Intermed.
INFORMANTE - Cosa Nostra.
INFORMANTE - Não só durante a Intermed. Antes da Intermed tem um evento que
chama invasão. A bateria vem e começa a tocar assim no bloco que a gente tem aula, e
daí o pessoal faz isso e aquele Xoxota do tijolo também fica junto e tem a mão beijada
também, inclusive com fila para beijar
INFORMANTE- Ele beijou a mão do Caiá, o criador, e do Xoxota.

INFORMANTE - Os bixos têm que fazer fila. Daí esse Caiá é casado com uma
professora. O nome dela eu não sei; talvez o Ismael saiba.
INFORMANTE - Maria Aparecida, alguma coisa.
INFORMANTE - Maria Aparecida. O apelido dela é Cidinha. Ela é da 2ª turma. Ela
fundou o DA. O marido fundou a Atlética.
O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - DA?
INFORMANTE - O Diretório Acadêmico da Puccamp foi fundado por essa Cidinha e
a Atlética pelo Caiá. A gente não sabe quais são todas as relações que chegam a eles,
mas a gente acredita que eles estejam no topo dessa hierarquia, até porque todo mundo

“Gabriela Soldera Ferro – Nessa minha fala eu disse que queria que a
Universidade se responsabilizasse, porque em outro trecho da declaração ele diz que
“esses casos de alguns vêm fazendo que um conjunto todo seja abominado”. Ele usa
essa palavra. E na verdade a minha fala foi exatamente para dizer que a gente queria,
sim, que a Universidade de São Paulo, como instituição, como um conjunto, fosse
responsabilizada pelos casos de violação de direitos humanos que acontecem lá dentro.
Depois da minha fala, inclusive depois da fala da Vanessa, enquanto o reitor
interrompia a Vanessa, ele estava de uma forma muito descontrolada, que foi

desequilibrada com a forma que a gente falou. Depois irei mostrar o vídeo para vocês
verem o jeito que eu falei. Foi muito tranquilo. E ainda existe um “gap” entre esse e
outro vídeo, que é o vídeo em que eu não estou mais no microfone e que o reitor fala
que eu tenho que me comportar de uma maneira mais adequada no Conselho
Universitário. E ele se referia a uma situação onde eu usei a palavra “você” em vez de
usar “Magnífico reitor”, e ele dizia que eu tinha que respeitá-lo.
O pior disso tudo é que, na minha opinião, o conteúdo da minha fala foi denúncia de
casos de estupro, de casos de violação de direitos humanos, de trotes violentos, e que o
reitor falou depois da minha fala foi exatamente nada, foi dizer que eu não o havia

adora, a Cidinha é adorada por todo mundo da família. Todo mundo da família tem que

chamado de Excelentíssimo e de que a forma com que eu falava era uma forma

adorar Caiá e Cidinha.

inadequada.

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - Famiglia.

Então, eu fiquei realmente muito nervosa lá naquele dia. Foi um nível de estresse

INFORMANTE - É, Cosa Nostra.

absurdo. Eu não lembro exatamente o que aconteceu entre a minha fala e o outro vídeo,

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - Cosa Nostra.

que é um vídeo que mostra o reitor lá na frente e eu lá atrás, e de alguma forma nós

INFORMANTE - Pelos autos, se eu não me engano...

estávamos travando um debate, que é quando ele diz que eu tinha que ter me

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - Mas tem dinheiro nessa parada.

comportado de uma forma melhor.

Não tem? Não estou dizendo que vocês vão falar coisa que gere calúnia. Tem interesse.

Mas, naquele momento, foi quando nós discutimos bastante. E concordo com a

INFORMANTE - Acho que tem interesses, deve ter interesses...

Vanessa, que também foi para desestabilizar as representantes discentes (RDs), que já

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - Tem empreendedor, tem

são poucas. São poucos representantes dos alunos da Universidade de São Paulo.

cursinho...

Inclusive, em todos os Conselhos Universitários nós fazemos falas e nós ou somos

INFORMANTE - Não sei se são interesses financeiros pecuniários ou se são interesses

interrompidas ou depois da nossa fala o reitor usa do seu poder para combater as nossas

mesmo de caráter do ego, assim. Aquela coisa do pequeno poder. Ser reconhecida por

falas. E eu não sei quanto isso pode ser feito ou não, mas acredito que tenha algum tipo

uma faculdade de Medicina inteira como a matriarca da faculdade é uma coisa a se

de democracia que deva ser respeitado num Conselho Universitário. A própria

considerar.

funcionária que a Vanessa citou, é uma funcionária que diversas vezes foi interrompida

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - Entendi.

pelo reitor, é desrespeitada por diversas vezes. Quando ela pede para falar ele fala “Ah,

INFORMANTE - Se alguém me perguntasse, pelo amor de Deus, não estou acusando

é você de novo” ou coisas do tipo. Isso está tudo gravado em Conselho Universitário

ninguém aqui, mas se eu tivesse que fazer uma aposta tipo “há dinheiro indo para o

anteriores. E isso mostra na verdade o que o deputado Adriano Diogo falou, de mostrar

bolso de alguns desses caras que vocês estão falando que mandam nesse negócio todo”,

de como é a imagem de funcionamento da Universidade de São Paulo.

eu falaria não. Categoricamente eu falaria que não. Há uma péssima organização dentro

O Conselho Universitário que é o conselho de deliberação máxima da USP, é um

dessas instituições, tanto o Diretório Acadêmico como a Atlética. Eu acho que qualquer

conselho completamente antidemocrático e que assedia moralmente quem discorda da
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maioria que está lá. Esse é um caso muito grave porque nós já somos uma minoria que

A SRA. GABRIELA SOLDERA FERRO - Não, isso durante a reunião. Mas eu não

representa uma maioria lá dentro - somos uma minoria de estudantes. A Vanessa falou

estava com o microfone.”

assim: “Se não me engano nessas eleições foram sete mil votos que elegeram os
representantes de centro que estão lá, ou cinco mil mesmo”. Enfim, quem vota para os

São típicos exemplos de abuso de quem detém o poder e o exerce de forma

professores que estão lá muitas vezes são eles mesmos e não existe nem disputa entre

indevida e arrogante, competindo ao Ministério Público averiguar a conduta

eles dentro das instituições, das congregações. Existe só um para ser votado. Então,

esnobe e prepotente do Reitor da USP.

obviamente ele vai ganhar, que são os professores titulares. E nós temos alguma
legitimidade para estar lá e isso tem que, no mínimo, ser respeitado pelo professor Zago,
que acho que é o problema mais sério.

4 – Dos casos envolvendo abuso de álcool e uso de entorpecentes.

Quero falar só mais uma coisa que durante a minha fala aconteceu...
O SR. MARCO AURÉLIO - PT - Só uma pergunta. Nessa reunião o reitor é quem

O abuso de álcool e entorpecentes nas Universidades e Faculdades é corrente,

preside?

usual, crônico, tendo sido observado em praticamente todos os depoimentos

A SRA. GABRIELA SOLDERA FERRO - Isso.Ele presideo Conselho Universitário.

ocorrências envolvendo o uso de álcool e drogas e a fabricação e distribuição

Durante a minha fala eu disse, inclusive, que acreditava que teriam diretores de várias

de entorpecentes por estudantes de Medicina, podendo supor a tipificação dos

instituições que seriam denunciados nessa CPI por encobrir casos. E eu coloquei isso na

crimes de fabricação e de tráfico de entorpecentes.

minha fala. Logo depois que eu falei o diretor da Faculdade de Medicina...
O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - Encobrir casos de quê?
A SRA. GABRIELA SOLDERA FERRO - Encobrir casos de estupro, de violação
dos direitos humanos. Se bem me lembro eu estava citando os casos de estupro em
geral, por encobrir os casos de violação.Eu citei, inclusive, o que acontecia na
Faculdade de Medicina, do Show Medicina e da instituição, enfim, o que vai ser
apurado aqui da Atlética, das atitudes dessas instituições...

Nas declarações prestadas no dia 07.1.2015 há relatos de extorsão praticada
por estudantes pertencentes a entidades representativas em face de outros
estudantes para a obtenção de drogas para serem servidas em festas
universitárias, também conhecidas como “Open Drogas” similar dos já
conhecidos “Open Bar”.

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - Você se referiu ao trabalho da
Assembleia na suas fala da possibilidade da CPI? Você fez alguma relação que tivesse

Portanto, existem gravíssimos indícios de abuso e uso de álcool e

provocado essa ira, ou você falou genericamente?

entorpecentes, sobretudo dentro da área das universidades públicas, onde

A SRA. GABRIELA SOLDERA FERRO - Eu falei que acho... eu não me lembro,

o consumo de álcool é proibido.

mas está na minha fala. Acho que se passarmos o vídeo dá para... mas eu lembro que

5 – Dos demais casos envolvendo outros supostos casos de violação dos

conteúdo...

Direitos Humanos (RACISMO, HOMOFOBIA etc.)

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - Foi depois da audiência.
A SRA. GABRIELA SOLDERA FERRO - Foi depois da terceira audiência.
O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - Ah, da terceira audiência. Entendi.
A SRA. GABRIELA SOLDERA FERRO - Foi no dia 9. Tudo dia 9.

As declarações prestadas pelo estudante Felipe Scalisa, em 13.1.2015, sobre
atos explícitos de discriminação sexual de gênero, sobretudo na peça encenada

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - No contexto. Já estava no

no Show Medicina no ano de 2014 são apenas uma amostra dos atos de

contexto.

intolerância contra os Direitos Humanos praticados pelos estudantes da

A SRA. GABRIELA SOLDERA FERRO - Daí o diretor, depois que eu fiz essa fala

Faculdade de Medicina da USP e incentivados e estimulados pelas suas

sobre professores e diretores que seriam denunciados por encobrir casos, o diretor da

Associações representativas, o Centro Acadêmico “Oswaldo Cruz” e a

Faculdade de Medicina de Ribeirão - foi isso não é? - ele foi lá na frente de uma

Associação Atlética.

forma... inclusive eu gostaria que se o vídeo fosse aberto em outro momento mostrasse
isso. De uma forma provocativa foi lá e pediu para que eu fosse lá na frente do

Vale a pena a sua transcrição:

Conselho Universitário, como fizeram com a Vanessa, para me retratar porque ele
queria saber, aliás não foi para me retratar
Foi para dizer se sim ou não ele também era um estuprador, ou ele era também um
violentador. Ele quis que eu dissesse se ele estava incluído entre as pessoas que eu disse
que eram violentadoras e que encobriam casos. E eu fui lá na frente, depois disso, pedi a
apalavra e também fui interrompida por diversas vezes pelo reitor Zago, que não deixou
eu terminar a minha fala e cortou o meu microfone, sendo que eu tinha sido chamada
para responder o que esse diretor tinha falado.
O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - O Carlote.
A SRA. GABRIELA SOLDERA FERRO - É, o Carlote. E foi isso um pouco do meu

“O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT -Felipe, nós só tivemos acesso ao
vídeo do último Show Medicina. Eu queria saber se vocês têm a gravação dos anos
anteriores, do Mais Médicos etc. Nós queríamos ter mais dados dos anos anteriores.
Lógico que esse teve uma enorme repercussão.
A qualidade da gravação do show desse ano não é muito boa. Eu achava fundamental
que, ou vocês consigam fazer a transcrição para que a parte gravada vire texto, ou então
vocês poderiam nos entregar para a gente tentar transformar aquilo em texto.
Porquepara entrar no relatório da CPI, tem que virar texto. Não posso pôr uma
gravação, um áudio, um vídeo. Tem que ser um texto. Então, estou fazendo essa

relato. Acho que podemos passar o vídeo. É um vídeo só para as pessoas entenderem,

solicitação a você.

tem um primeiro que é da minha fala. É uma fala que pode estar até um pouco

Queria quevocê falasse um pouco sobre isso, do último show, em quevocê foi uma

cansativa, mas eu queria que as pessoas vissem como foi uma fala tranquila. Daí o vídeo

vítima direta. Estou com um pouco de dificuldade de conduzir, porque em qualquer

é cortado e depois que eu falo o professor Zago, ele ignora o conteúdo da minha fala e

audiênciaque a gente faça tem vindo tanta pressão externa paraque as audiências, enfim,

diz que eu estava me comportando de uma forma errada, fala que eu o chamei de

tenham... E essa dificuldade de estarmos apenas em dois deputados aqui hoje. Não tem

“você”, alguma coisa do tipo que eu nem me lembro exatamente a ordem das coisas.

quórum. Então, estou falando no microfone quevocêshojenão estão sob juramento, nada

Seria bom se abrisse o vídeo do Conselho Universitário para vermos direitinho como
aconteceu. E aí em um segundo vídeo, que sou eu fora do microfone falando com o
professor Zago, enfim vocês vão ver o conteúdo, e ele dizendo que eu deveria me
comportar de uma forma melhor, perante o reitor da Universidade de São Paulo.
O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - Isso já fora da reunião.
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de forma alguma. Houve um problema, inclusive, da vítima que ficou morando lá um

queria agora, já recobrando o sentido da coisa, quevocês pudessem, porquesão três

tempo com o agressor. Eu não conheço direito esses casos, mas eu sei que é um lugar

CNPJs, são figuras jurídicas distintas. Um é o Centro Acadêmico Oswaldo Cruz, o

que... E tem outras questões também. Há várias pessoas que precisam morar lá, porque

CAOC, outro é a Atlética e outro é o Show Medicina.

tem baixa renda, e alunos quenão precisam tanto acabam morando lá.”

Todas as tentativas de contato que estamos tentando fazer têm sido evasivas, no sentido
de não entregarem documentos. Então, eu queria quevocê aprofundasse devido ao
tempo quevocê está lá.

Outro

caso

envolvendo

discriminação

sexual

praticado

dentro

das

Outra preocupação nossa - eu sei quehoje é sobre o Show Medicina - é a Casa do

dependências do AAOC da Faculdade de Medicina da USP é relatada pela

Estudante. Você foi diretor da Casa do Estudante, não foi? Não? Eu queria quevocês

estudante Ana Luiza Pires da Cunha. O caso envolve até agressão física e

aprofundassem um pouquinho mais, por favor.

moral! Segue a transcrição das declarações prestadas no dia 15.1.2015:

O SR. FELIPE SCALISA OLIVEIRA -Sobre a peça do Show Medicina, eles
apresentam uma peça de humor. Ele tem o intuito de ser satírico em relação à realidade
interna da Faculdade. Só que com isso ele perpetua o humor maligno, de discriminação,

“Tem um bosque lá na Atlética em que os casais podiam entrar e esse bosque era

de violência, que normalmente discrimina grupos, quenão mede palavras para fazer

permitido só para casais heterossexuais entrarem. Numa dessas festas, na Carecas do

graça. E tradicionalmente, nos últimos anos, ele fez piadas muito problemáticas em

Bosque, aconteceu um estupro em 2011.

relação aos direitos humanos, porque discrimina diversos grupos de etnias, isso por

Enfim, quando o Geni foi criado e estava se aproximando essa festa, a gente resolveu ir

estudantes de Medicina. Então é problemático.

falar com a diretoria da Atlética porque a gente achou que alguma coisa tinha que ser

Eles discriminam diferentes etnias, orientações sexuais, identidade de gênero,

mudada. Tinha acontecido um estupro em 2011 e as festas eram feitas exatamente nos

perpetuando um pensamento político conservador na Universidade. Se vai falar do Mais

mesmos moldes desde então. Então, fomos conversar com a diretoria da Atlética. A

Médicos, fala de uma maneira xenofóbica em relação aos médicos cubanos e não

gente colocou toda essa problemática. A gente falou dos cafofos, que são como se

debatendo políticas de Saúde. É sempre reforçando o senso comum e agradando àquele

fossem tendas que os alunos de certas modalidades, os homens, constroem e podem

grupo de estudantes que vai assistir e que quer tirar sarro de alguma coisa da Faculdade,

levar meninas nessas tendas e realizar atividades sexuais. Numa dessas tendas tinha

seja de um professor homossexual, seja de um projeto político que vai ferir os

acontecida o abuso. A gente falou que essas tendas eram problemáticas. Elas são

privilégios desses estudantes, seja dos coletivos que estão questionando as tradições da

fechadas, ninguém vê quem é que está lá dentro, a música está alta, então se a menina

Faculdade.

grita ninguém escuta, ninguém sabe se a menina que entrou lá dentro estava desmaiada,

No ano passado, em 2014, tivemos o privilégio de assistir a uma peça em que 50%,

inconsciente, que era o caso dessa violência que ocorreu. A gente falou desse problema

mais ou menos metade da peça, era direcionada aos coletivos, satirizando-os. E os

do bosque, essa problemática de não poder entrar casais homossexuais. Inclusive a

coletivos seriam as vítimas de abuso sexual, os homossexuais que sofreram homofobia,

gente fez uma reunião até na diretoria da Faculdade com a Atlética, diretor, diretora

os grupos que sofreram racismo. E eles são profundamente ridicularizados. E eu, como

executiva, em que a gente apresentou esses problemas.

militante que se expôs nessa luta e criticou abertamente algumas tradições, fui

Foram prometidas mudanças. Só que chegou a festa e a Atlética foi cada vez mais

personalizado. Então houve um esquete, um quadro que durou quase dez minutos,
especificamente para mim.
Havia um personagem feito por um aluno do quarto ano, chamado Michel. Era um tipo
de entrevista com a Marília Gabriela. A Marília Gabriela era representada por um aluno
chamado Gabriel Eufrasio. Nesse esquete o personagem que me representava era
extremamente estereotipado e tratava a luta dos coletivos e a minha opinião como
autoritária, como se eu estivesse acabando com a brincadeira, acabando com a diversão.
Era sempre essa a representação, e não de uma vítima, não de alguém que luta por
direitos humanos.
Foi profundamente violento. A reação da plateia foi muito violenta. Houve um quadro,
um esquete, sobre o coletivo feminista Geni em que eles reproduziram a música “Geni e
o Zepelim”, do Chico Buarque. Existem os vídeos, são de baixa qualidade. Como a CPI
pode conseguir esses vídeos? Todos os anos o Show Medicina grava essas peças. Eles
distribuem para os membros do Show Medicina. Ele não é distribuído para todos os
alunos, mas a gente tem um DVD que está com qualidade melhor. Normalmente é da
peça de quinta-feira, que é feita para os alunos, então a reação da plateia consegue ser
captada por esses vídeos. E temos um DVD que tem a peça, acho que de 2011. Mas
todos os anos tem.
Acho que esses DVDs podem ser requisitados pela CPI aos membros do Show
Medicina. Não precisam utilizar gravação de celular. Eu gravei com o meu celular
alguns quadros porque eu precisava de velocidade para denunciar o que eu estava
vendo. A gente estava sofrendo uma violência naquele momento pelos nossos colegas
de Faculdade. É um mega “bulling”. São 400 pessoas sentadas em uma plateia, rindo de
um personagem que representa você, por militar por direitos humanos em uma
universidadepública. Aquilo foi muitoviolento. Além disso, citavam também outras
pessoas do coletivo. Foi bizarro.
Sobre a Casa do Estudante, acho que é uma propriedade do Centro Acadêmico que
serve de moradia estudantil para os estudantes de baixa renda. Lá houve casos de
violência sexual, alguns casos, e apesar das denúncias, apesar de o Centro Acadêmico
ficar sabendo, não houve uma apuração muito efetiva e os agressores não foram punidos

barrando as mudanças que a gente tinha proposto. A primeira reunião foi assim: “Não,

nossa, está ótimo, vocês têm razão, vamos mudar.” A cada reunião que a gente ia tendo,
era mais problema. “Ah, mas é que se a gente colocar cartazes, vai assustar as pessoas,
porque as pessoas vão achar que meninas são abusadas nessas festas”. Mas elas são.
Precisa ter um cartaz, com pelo menos um telefone de um lugar que a menina possa
procurar, possa buscar...
Quando a gente pediu para o bosque ser aberto para casais homossexuais, falaram que
não também. No fim, a festa aconteceu exatamente do mesmo jeito que sempre
acontecia. Teve uma situação em que um menino homossexual levou um soco na cara
porque estava dentro desse bosque e não poderia estar. A segurança foi tirar ele, teve
uma discussão, ele levou um soco. Saiu na mídia, enfim, deu uma série de problemas e
por causa de todos os problemas que a gente estava apresentando antes essas festas
foram proibidas. As duas festas foram proibidas. Elas não acontecem mais.
Assim, foi uma experiência bem frustrante para a gente, na verdade. A gente nunca
pediu para nenhuma festa ser totalmente proibida. Na verdade, a gente pede para que as
festas sejam modificadas. A gente acredita que festas fazem parte de uma convivência
estudantil saudável, só que isso quando elas são feitas de uma maneira saudável. Então,
quando essa festa foi proibida, os alunos se voltaram muito contra a gente, justamente
nós que estávamos pedindo mudanças para que a festa pudesse melhorar e continuar a
acontecer. Fomos quem sofremos a retaliação pela festa não ter mudado, ter dado
problema e ter sido proibida. Isso é o porquê eu trouxe os cartazes.
Essa é um pouco da cultura das festas, das mega festas, que tinham na Atlética. Eram
festas voltadas para que você fizesse sexo. E não é um sexo assim... eu não sou
moralista assim, não estou dizendo: “ Ah, nossa, que absurdo, adolescentes fazendo, ou
jovens fazendo sexo”, mas é uma objetificação da mulher. Por isso que essas festas
acabavam virando... eu fui em uma dessas festas e nunca mais fui porque, sei lá, nunca
consegui me sentir muito confortável. Eu sentia que eu estava lá para servir como uma
presa para que os outros homens pudessem se aproveitar de mim. É como se eu não
tivesse chance, a não ser ter que pegar alguém lá dentro. Mas enfim, essas festas
acabaram sendo proibidas lá na faculdade.”
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No último dia 10 de fevereiro, dirigentes do Show Medicina, dentre eles o

cavalheiros todos os três com o pau na mão/ O primeiro pôs no cu/ O segundo

estudante Silvio Tacla, diretor do Show, negaram qualquer tipo de preconceito

na buceta/ O terceiro, coitadinho, teve que bater punheta”

contra os homossexuais. No entanto, confrontados com a exibição de um vídeo

- Vídeo encartado no Anexo 5 traz as imagens da torcida formada por alunos

do Show Medicina com o tema “A Ópera do Malandro”, criação artística de

da Faculdade de Medicina da PUCSP fazendo apologia ao estupro e outro

CHICO BUARQUE DE HOLLANDA, onde a personagem “Geni” era

vídeo.

humilhada e apedrejada – no verdadeiro sentido da peça tem outro contexto –

Outro caso de violação dos Direitos Humanos que ficou evidenciada foi a

na verdade trata-se de uma apologia à violência de gênero, contra as mulheres

declaração da psicóloga MARCELA, no dia 4.2.2015, momento em que ela

e homossexuais.

relatou um típico caso de racismo. Por ser preta, foi barrada nas dependências
da Faculdade de Medicina da USP, em particular na entrada de uma das

Isso porque, “Geni” é o nome de um Coletivo, ou seja, de um grupo de

entidades representativas.

estudantes da Faculdade de Medicina da USP criado justamente para contrapor
o poder machista, misógino e homofóbico culturalmente dominantes no Centro

Porém, o mais grave exemplo advém de um relato feito no dia 8.1.2015 onde

Acadêmico “Oswaldo Cruz” e a Associação Atlética. Esse Coletivo defende os

se informa que há, na Casa do Estudante administrada pela Atlética da USP - e

direitos das mulheres, em especial, e trata-se de uma voz que se levante contra

subvencionada com recursos orçamentários oriundos da Universidade de São

a opressão sócio-econômica e cultural dos diretores dessas entidades

Paulo – um lugar denominado “Quarto do Estupro”. Transcrevamos para

representativas. Quando as personagens, que são alunos da Faculdade de

ilustrar:

Medicina, cantam no palco do Show Medicina, “joga pedra na Geni”, em
verdade estão, alegoricamente falando, fazendo apologia ao ato de apedrejar o
Coletivo Geni, numa forte, severa e ignominiosa crítica a um movimento que
defende os Direitos Humanos!

“O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - Ele tirou a sua roupa, já tinha
tirado sua roupa?
INFORMANTE - Eu estava só com o sutiã, o abadá e só. Por baixo estava sem nada.
Aí ele tapou a minha boca, eu não conseguia respirar e aquilo me deu um pânico muito

Relevante mais uma vez as declarações do estudante Felipe Scalisa, prestadas

grande. E ele falando “Tá tudo bem, tá tudo bem, tá tudo bem” para as meninas que

em 15.1.2015 sobre o “Show Medicina” que teve por tema “A Ópera do

estavam batendo na porta. Eu tentei falar, ele não soltava, aí falei “Tá tudo bem.”

Malandro”:
“Foi profundamente violento. A reação da plateia foi muito violenta. Houve um quadro,

Quando ele soltou eu consegui falar “Tá tudo bem” porque pensei: pelo menos ele me

um esquete, sobre o coletivo feminista Geni em que eles reproduziram a música “Geni e

foram embora. Só que ele não parou. Ele voltou para cima e continuou. Como eu já

o Zepelim”, do Chico Buarque. Existem os vídeos, são de baixa qualidade. Como a CPI

conseguia falar, mal e mal porque eu não tinha voz suficiente para gritar, fora o medo

pode conseguir esses vídeos? Todos os anos o Show Medicina grava essas peças. Eles

que eu sentia, pensei: se eu gritar eu não sei se ele vai me bater ou se vai me sufocar de

distribuem para os membros do Show Medicina. Ele não é distribuído para todos os

novo porque quando acordei eu sentia dores no ânus, na vagina e nas costas. Eu não sei

alunos, mas a gente tem um DVD que está com qualidade melhor. Normalmente é da

o quê ele fez comigo, por exemplo, nas costas para eu sentir essa dor. Eu fiquei com

peça de quinta-feira, que é feita para os alunos, então a reação da plateia consegue ser

muito medo, apavorada mesmo. Ele voltou para cima e continuou o ato sexual e eu

captada por esses vídeos. E temos um DVD que tem a peça, acho que de 2011. Mas

falava “Para, para porque eu não quero, para porque eu não quero.” E ele não parava.

todos os anos tem.”

Ele segurava meus punhos e com as pernas dele em cima, ele segurava a minha perna.

solta, eu consigo respirar. De fato comecei a respirar um pouco melhor e as meninas

Eu não tinha mesmo como me mexer. Quando consegui me desvencilhar dele, quando
ele soltou um pouco o punho e eu consegui me mexer um pouco, levantei e fui para o

Dentro, ainda, dessa linha de ofensas misóginas e de preconceito de gênero,

banheiro, o banheiro era do lado. Não sei se vocês já foram na Casa do Estudante.

além dos casos de violência sexual consumada ou tentada relatados no Anexo

INFORMANTE Tem um quarto lá embaixo.

I, vale colocar à luz do dia outras práticas que, se não são violentas, o são

INFORMANTE É, o quarto lá embaixo. Ele é muito estreito.

ofensivas à moral e à dignidade das mulheres.

INFORMANTE - Desculpe interromper. Esse quarto é conhecido como o quarto do
estupro na Casa do Estudante.

Tomemos alguns exemplos dos muitos coligidos pela CPI:
- Em 2014 a Associação Atlética Acadêmica Rocha Lima (A.A.A.R.L.), da
Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto pertencente à USP organizou um

INFORMANTE - Eu não estava sabendo disso.
INFORMANTE - Inclusive não sei se foi chamado, mas tem de chamar o Yuri Regis,
um colega meu que já prestou um depoimento aqui na audiência sobre o trote que ele
sofreu no ‘Show Medicina’. Ele foi presidente da Casa do Estudante acho que no ano de

concurso denominado “Miss Rodeio”, no qual as mulheres são transformadas

2013. Uma vez eu estava na Casa do Estudante, a gente estava fazendo um social, ele

em objeto sexual;

me puxou e mostrou “Olha isso aqui, é o quarto do estupro.” Já mais de uma vez

- Ainda falando sobre a Atlética Acadêmica Rocha Lima da FMR/USP, do

encontrei meninas sem roupa, desacordadas, enfim, acho que seria legal chamá-lo para

“Cancioneiro 2014 – Batesão”, produzido por essa entidade, extraí-se uma

falar também.

música que faz apologia ao estupro, um dos mais cruéis crimes praticados
contra a liberdade sexual das mulheres. Parodiando a ingênua música
“Terezinha de Jesus” (Terezinha de Jesusde uma queda / Foi-se ao chão /

(...)
O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - Onde fica a Casa do Estudante?
. - Na esquina da Teodoro Sampaio.
INFORMANTE - É, na esquina da Teodoro Sampaio. É que eu não sou muito boa para

Acodiram três cavalheiros /...) a música a degenera em apologia ao estupro

endereço, obrigada. Fica na esquina da Teodoro Sampaio com a Dr. Enéas, bem na

assim: “Terezinha biscatinha de uma queda foi ao chão Acudiram três

esquina mesmo, do lado do Instituto da Criança.”

Em outro vídeo, também de um Show Medicina, onde os alunos interpretam os
a

versão

dos

BEATLES

para

o

musical

“The

Sargent

Peppers
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andtheLonelyHearts”, a música evoca explícito preconceito de procedência

V – Da omissão e responsabilidade das Reitorias, das instituições

regional, especificamente contra alunos bolsistas do Norte e do Nordeste

universitárias e das associações estudantis denominadas Centros

brasileiro!

acadêmicos e das Associações Atléticas.

Porém, as mais escandalosas manifestações de racismo, homofobia, misoginia,
discriminação quanto a procedência regional e apologia ao crime estão

De tudo o que se apurou, restou evidente um elemento de ligação comum em

contidas no hinário de músicas da Associação Atlética, tanto da Faculdade de

TODOS os eventos violadores dos Direitos Humanos: a ativa participação dos

Medicina de São Paulo quanto da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto/SP

Centros acadêmicos e das Associações Atléticas.

ambas pertencentes à USP. Nojo é a palavra mais leve para definir o festival de
bestialidades e bizarrices criminosas cantadas pelos alunos dessas Faculdades
como o apoio moral e material dos Diretores das respectivas Atléticas.

Essas entidades, sem fins lucrativos por determinação do Código Civil e
que em tese deveriam representar os interesses do corpo discente frente às
autoridades universitárias, transmutaram-se, em alguns casos, em

Ao ler os hinários dessas duas entidades associativas é difícil não se revoltar,
não se indignar, nem ficar indiferente. São palavras que, a despeito do uso

verdadeiras organizações empresariais – caso da “empresa” Show
Medicina - voltadas para a obtenção de lucro, sem falar, em outros casos,

cômico, transmitem uma série de ofensas e humilhações sexistas, racistas,

mas sem generalizar, transfiguram-se em organizações que beiram

homofóbicas e de discriminação de procedência geográfica, sendo uma clara

quadrilhas ou bandos, principalmente para a prática dos crimes de

demonstração de violação dos Direitos Humanos, sobretudo aqueles que

discriminação racial, de gênero e de tortura, eis que muitos dos fatos

garantem os direitos à igualdade de gênero e que proíbem qualquer

delituosos levantados nas declaraçõeseventos organizados pelos Centros

discriminação racial, de cor ou de etnia.

Acadêmicos, pelas Associações Atléticas e pelo “Show Medicina”.

No Anexo II estão juntados os hinários das duas Faculdades, motivo pelo qual

Seus dirigentes, uma vez chamados a prestar esclarecimentos, não passam,

remetemos o leitor àquele documento que faz parte integrante deste Relatório

como se diz em voga no jargão popular, “recibo”, e deslavadamente

Parcial. Todavia, apenas para ilustração, expomos algumas canções vexatórias,

mentem ao alegarem desconhecimento generalizado dos fatos, quando, não

e que tipificam os crimes de discriminação racial, punível pela Lei Federal nº

raro, defendem os eventos (festas, apresentações teatrais etc) reclamando, a

7.716, de 5 de janeiro de 1989. Vejamos, portanto, algumas letras que, a

favor, a indesculpável figura da “tradição universitária”...

despeito das palavras de baixo calão e gosto duvidoso, revelam um forte
conteúdo de preconceito social e de gênero:

Vimos nos relatos sobre torturas e sobre violência sexual que esses
acontecimentos danosos ocorreram sob a responsabilidade dos Centros

- Letra de música contida no “Cancioneiro 2014 – Batesão”, cujo responsável

Acadêmicos e das Associações Atléticas, as quais, por vários motivos

legal é a Associação Atlética Acadêmica Rocha Lima (A.A.A.R.L.), da

jurídicos, não podem fugir à responsabilidade civil, administrativa e, do

Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto pertencente à USP:

ponto de vista individual, da responsabilidade penal pelos fatos ocorridos.

“Ah! Mas como é bom a loirinha bunduda que só de me ver começa a gozar,
mostrando um cuzinho fechadinho que meu pau sempre encontra no caminho

E quais seriam esses fatos jurídicos que denotariam na responsabilização

REFRÃO Tem a preta imunda, que me vira a bunda e começa a peidar,

dos Centros Acadêmicos e das Associações Atléticas, sem falar do “Show

crioula da buceta fedorenta que eu não como nem lavada em água benta”

Medicina”?

Trata-se de um livreto produzido pela Associação Atlética Acadêmica Rocha
Lima (A.A.A.R.L.), da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto pertencente à
USP e distribuído (vendido) na Semana de Recepção aos Calouros.

A responsabilidade, portanto, é dos dirigentes dessa entidade associativa dos
alunos da FMR/USP. No entanto, a Diretoria da FMR/USP, apesar de lançar
uma nota de esclarecimento se eximindo da culpa, detém uma postura omissa

Múltiplos fatores expõem a responsabilidade dessas entidades, tais como
organizações de festas nas quais foram praticados estupros de estudantes de
Medicina; consumo excessivo de álcool em áreas públicas; movimentação
financeira nebulosa, que alcançam cifras enormes numa só festa, tais como
R$ 300.000,00, cifra essa anômala para uma entidade que é sem fins
lucrativos; contabilidade confusa e nada transparente, com declarações dos

de repressão a essas atitudes vexatórias, não punindo ou responsabilizando

próprios dirigentes dessas entidades que desconhecem o movimento de

ninguém.

caixa e as despesas; confecção, produção e divulgação de hinos e canções
num hinário que pode ser comparado a um verdadeiro catálogo de

- Letra de música contida no “HINÁRIO PINHEIROS”, cujo responsável legal

violações de Direitos Humanos; uso irregular do prédio cedido pela

é a Associação Atlética “Oswaldo Cruz”, da Faculdade de Medicina de São

Universidade de São Paulo para fins de prática de trote violento; estímulo e

Paulo pertencente à USP:

prática de violência, conforme se extrai das várias declarações de
informantes prestadas no dia 13.01.2015.

No caso do hinário de canções, denominado “Carramão Musical”,
encartado no Anexo II, sobrelevam-se letras de músicas, muitas delas
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paródias de músicas populares, mas que contém apologia a várias espécies galinhar Aquela velhinha precisa encacar Mas essa velhinha tão grotesca,
de violações de Direitos Humanos: racismo, homofobia, discriminação de não sei se mato ou se deixo ela cravar Morre, velhinha, é seu fim Apaga
gênero, ofensas a pessoas portadores, tratamento degradante a idosos e velinha, vou dormir”
crianças, dentre outras. Transcrevemos algumas que chocam pelo explícito
caráter ofensivo:

Uma outra música que chama a atenção é a que homenageia a Turma 87,
aquela a que pertencia o aluno Edson Sueh, aluno da Faculdade de

“Letra nº 5.

Medicina da USP que morreu afogado na piscina olímpica da Associação

5. Bolero de Ravel
Atlética. A letra da música, contendo alegorias misteriosas, festeja
EEEEEEEEEEEEUUUUUUUUUUUUUU Precisava de uma transfusão
indiretamente a macabra tragédia:
Pra Paulista fui então e um tigrão Me deu o sangue de um negão Desconfiei
então Este negão tinha ponto na Avenida São João/ Puxava ferro de montão
Até que veio a maldição Peguei infecção E a solução Foi vender meu
fuscão azulão Pra pagar o AZT e o caixão Não suportando mais tanta
humilhação Meu coração então...”

“Letra nº 4.
4. CaliforniaDreaming
Síndrome de, síndrome de Down Nunca vai à festa (x2) Baba no bolo (x2)
Sorvete na testa (x2) Engasga com, engasga com mingau Sempre lambe
sabão (x2) Toma olé da tartaruga, da tartaruga Calça o tênis com a mão
(x2) Cai do velo, cai do velotrol Senta no pudim (x2) Manda pra, manda
pra APAE Pra bem longe de mim Mas quando ele, mas quando ele crescer
Vai morar no porão (x2) E escrever, e escrever um BIP Caoqueiro padrão
(x2)”

“Letra nº 7.

7. (Sobre uma enfermeira negra)
A enfermeira Dalva Me desaponta Mais parece uma tonta Vindo no
corredor Cabelo armado/ Dente mal-escovado O jaleco amassado E o
saiote um horror Linda atendente, morena cor de melena (fezes com
sangue, amarronzadas) Tu não tens pena, de mim Que sofro tanto com o
seu odor Mas que arrogância Essa Dalva não cansa Assim não da pra
aguentar E as aluninhas (da enfermagem) Pro consolo da gente Vem mais
arrumadinhas Pro doutor ajeitar”

“Letra nº 9.
9. Aqui na MI (Moléstias Infecciosas)
Aqui na MI Eu passo uma visita linda Com tanto HIV E os linfócitos T
caindo Salvei mais de mil vidas Pacientes eu nunca evolui Mas como eu
sou bom nisso Você não vai morrer aqui Seus 10 amigos gays Você
chamou pruma festinha E às vezes eu pensei Você transou sem camisinha
Foi fazer amor, com a porta de trás Aqui na MI quem manda é o papai Se é
gay ou se é bi Trato cripto, toxo, kaposi Se é gay... Trato tudo com amor na
MI.”

“Letra nº 6.

6. Caminhava eu sozinho A noite chegando no plantão De repente eu vi
uma velhinha Se debatendo e estribuchando pelo chão Hemiparesia
bilateral Epilepsia multifocal Cadê o assistente ele desapareceu? Se
depender de mim essa velhinha já morreu Imediatamente comecei a
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Enfim, esses são apenas alguns indícios que induzem a comprovar a prática Além da responsabilidade civil dessas entidades associativas pelos fatos
de diversas irregularidades pelos Centros Acadêmicos e Associações ocorridos em seus eventos, shows e festas, há também a responsabilidade
Atléticas, o que demandaria a responsabilização jurídica dessas entidades e das Universidades, pois foi no espaço delas, mesmo que cedido, em que
dos seus dirigentes.

ocorreram esses fatos irregulares

E como se dá essa responsabilização? Sem descartar a possibilidade de Saliente-se, sobretudo, a responsabilidade objetiva do Estado nos casos em
responsabilização por danos coletivos, deve-se atentar para a possível que os fatos danosos ocorreram dentro de suas imediações. E por quê?
responsabilização civil e administrativa dessas entidades, sem falar na Porque todos os anos esses fatos ocorrem em eventos, shows e festas dentro
possível responsabilização criminal pelo Ministério Público.

do ambiente das universidades, não importando o fato de que referido
material distribuído ou evento acontecido não constitua material ou evento

As entidades representativas citadas promovem eventos e editam oficial da universidade, eis que cumpriria a ela fiscalizar o uso do seu
documentos dos quais transbordam e evidenciam práticas violadoras de espaço.
Direitos Humanos. A relação jurídica dessas entidades é direta com esses
eventos e, de alguma forma, se responsabilizam pelos fatos danos deles Reconhecemos que as universidades têm se empenhado em combater o
decorrentes.

trote violento. A Portaria GR nº 3154/1999 é um exemplo disso. Também
reconhecemos todas as medidas que estão sendo adotadas pelas

São irrelevantes as alegações de desconhecimento contidas declarações universidades públicas parapunir os infratores, em especial as declarações
prestadas por dirigentes das entidades representativas nos dias 27.1.2015 e dos Diretores da Faculdade de Medicina da USP e do Reitor da USP. No
3.2.2015, revelando-se o famoso jus esperniandi. São responsáveis, sim, entanto, essas medidas são paliativas e só foram adotadas com mais força
essas entidades pela venda de convites e pela distribuição onerosa ou somente após virem à tona as denúncias de estupro no campus da USP no
gratuita de livretos com as músicas ofensivas, e nos Anexos sobejam final de 2014! Ora, para uma instituição com 80 anos de reconhecidos
indícios e provas dessa relação que ostensivamente sinaliza o nexo de serviços prestados ao Estado de São Paulo e ao Brasil, esse estalo de
firmeza e de rigor para com os alunos infratores é demasiadamente irrisório
causalidade entre a organização dos eventos e os danos gerados.
e casuísta. Saliente-se, ainda, a propalada informação de desarquivamento

Cite-se uma decisão do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, proferida na de sindicâncias que no passado apuraram casos de irregularidade e de
pela Primeira Turma Recursal, no RI 0452327292012819000 que estupro e que em nada resultaram. Trata-se de uma confissão indireta da

claramente atesta esse tipo de responsabilidade, até com base na legislação ineficiência e negligência das Reitorias das Universidades públicas que,
somente após a pressão da opinião pública é que passou a dar mais
consumerista:
importância, isso depois de, pelo menos – e é o que se tem registro – a

“Ação de reparação de danos materiais e morais. Relação de consumo. título de exemplo, 112 estupros em 10 anos terem sido cometidos no
Associações mercantis ou civis que quando desenvolvem atividades de chamado “quadrilátero da saúde”, área da USP onde estão concentradas no
comercialização, oferecendo produtos e serviços no mercado de consumo, Bairro de Pinheiros, na Capital paulista, as faculdades ligadas às Ciências
são identificadas como fornecedoras consoante definição do art. 3º do Médicas.
estatuto consumerista. Prevalência dos direitos básicos do consumidor
previstos no art. 6º, III, IV, VI e VII do Estatuto Consumerista e violação A responsabilidade das universidades públicas, portanto, é evidente, pois
todos os casos de ilegalidade, violações e irregularidades promovidas pelos
dos princípios da confiança, lealdade e boa-fé objetiva.”
Centros Acadêmicos e Associações Atléticas foram perpetrados dentro de

Quando essas entidades associativas passam a ter atividades outras, como área da Fazenda do Estado afetadas às universidades públicas. E quando se
organizadoras de festas, shows e eventos, tornam-se responsáveis por todos diz em responsabilidade do Estado diz-se em responsabilidade civil
os fatos jurídicos que desses eventos, shows e festas decorrem, inclusive a objetiva, seja por ação e também por omissão, conforme já decidiu o
ocorrência de estupros e a distribuição de material ofensivo aos Direitos Supremo Tribunal Federal no ARE 754778, relator Ministro DIAS
Humanos. Nem se alegue desconhecimento porque aqui desconhecer é TOFFOLI, julgado em 26.11.2013.
sinônimo de se omitir!
Além da responsabilidade civil das pessoas jurídicas – e porque não,

Aduza-se, em todo caso, a incidência do art. 186 do Código Civil, também das pessoas físicas – ora citadas, é indubitável a possibilidade de
responsabilização penal, civil e administrativa dessas pessoas com base na
repositório legal geral da responsabilidade civil, que prescreve:
seguinte legislação: responsabilização penal, Lei nº 7716/89 (que define os

“Art. 186 – Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou crimes resultantes de preconceito de raça e de cor); responsabilização civilimprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que administrativa através de ação civil pública, Lei nº 7347/85;
exclusivamente moral, comete ato ilícito.”

responsabilização administrativa, Lei Estadual nº 14187/2010.
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É, pois, obrigação do Ministério Público apurar e adotar as medidas

menos se olharmos para o recente passado, o Ministério Público estadual, o

judiciais cabíveis, bem como tomar medidas de proteção e acolhimento às

Poder Judiciário estadual e, principalmente, as universidades públicas

vítimas

Humanos

estaduais que lamentavelmente se omitiram diante de dezenas de casos de

consubstanciadas em violências de gênero, racistas, misóginas e de

tortura praticados dentro dos Centros Acadêmicos e das Associações

procedência regional, social ou econômica, dirigidas contra mulheres,

Atléticas, por sua vez localizados dentro do território da Fazenda Pública

homossexuais, nordestinos, pretos, pessoas economicamente menos

onde os campi estão instalados.

de

favorecidas,

toda

e

praticadas

qualquer

essas

violação

violações

dos

por

Direitos

qualquer

pessoa,

independentemente da sua condição jurídica.

Portanto, poderá a CPI não chegar às minúcias ou profundezas das
variantes que cercam o tema, bastando que ela detecte indícios de violações

Registre-se, por fim, que neste Relatório está apenas uma amostra de tudo o

e irregularidades ou de má prestação dos serviços, suficientes para apontar

que foi coletado em mais de 5.000 (CINCO MIL) documentos, entre

aos órgãos públicos com competência constitucional e legal para aplicar a

relatos, documentos oficiais ou de entidades civis, e múltiplas mídias.

quem de direito as devidas sanções legais, caminhos concretos para o

VI
–
DAS
CONCLUSÕES,
RECOMENDAÇÕES,
PROPOSTAS E ENCAMINHAMENTOS.

desempenho do seu papel institucional, principalmente àqueles órgãos do
serviço público que têm a incumbência de zelar pela proteção do princípio
da dignidade da pessoa humana.

O objetivo de uma CPI, repita-se, é o de reunir o maior número de indícios
para caracterizar um fato irregular (ou fatos irregulares) ocorrido dentro da
órbita de competência do Estado-membro e que, por falha na atuação deste,
tenha causado algum tipo de lesão, dano ou incômodo aos cidadãos. Neste
especial caso dos trotes acadêmicos, os danos, lesões e incômodos tangem,
em maior parte, a questão da falha da proteção aos estudantes que
ingressam nas universidades e faculdades em geral violando-lhes seus
direitos mais básicos e essenciais, como os direitos à vida, à liberdade, à
integridade física e moral e à segurança. Essa proteção insere-se dentro da
competência típica do Estado-membro que, como parte integrante da

A análise dos documentos e dos depoimentos prestados poderá levar às
autoridades estaduais competentes à sanção administrativa daqueles que
não prestaram, ou prestaram indevidamente a proteção aos estudantes mais
vulneráveis, bem como àquelas pessoas que de alguma forma dependem
dos serviços prestados pelas instituições de ensino superior, sobretudo os
mais carentes que delas obtém atendimento em diversas áreas, com maior
peso na área da saúde. O maior exemplo é um caso de violência obstetrícia,
o chamado “Caso Mari Dias” relatado em 18.12.2014, cuja íntegra está no
Anexo I. Essas autoridades estaduais, com base no presente Relatório Final
desta CPI, poderão adotar medidas administrativas benéficas de proteção

República brasileira, também assumiu o dever de proteger e promover o

aos estudantes (ingressantes ou não) que sofrem todo o tipo de violação dos

princípio da dignidade da pessoa humana, e nos casos de trotes violentos e

seus direitos mais básicos. Podemos, então, sugerir, de imediato, medidas

demais violações que a CPI coletou, mostra uma evidente falha nesse dever

tais como:

fundamental do Estado, em sua acepção mais lata. Faltou uma fiscalização
e um controle, principalmente, mais eficiente, mais efetivo, mais incisivo
da parte do Estado de São Paulo e da União, incluso seus Poderes,

1) PROMOVER A RESPONSABILIZAÇÃO CIVIL, PENAL E

sobretudo: da Secretaria Estadual de Desenvolvimento Econômico, da

ADMINISTRATIVA, NO QUE COUBER:

Secretaria Estadual de Educação, do Ministério da Educação, da Secretaria
Estadual de Segurança Pública, do Ministério Público, dos Conselhos de

1.a) das pessoas físicas integrantes ou não das diretorias de todos os

Representação Profissional, principalmente do Conselho Federal de

Centros Acadêmicos e Associações Atléticas que, de qualquer forma, seja

Medicina e do Conselho Regional de Medicina, do Congresso Nacional e

por ação, ou seja por omissão, promoveram atos vinculados à violação de

da Assembleia Legislativa,enfim, competências essas embutidas dentro das

Direitos Humanos;

suas respectivas atividades legislativas e administrativas do Estado-

1.b) das pessoas jurídicas, corporificadas por essas entidades associativas,

membro

mais o “Show Medicina”, empresa que organiza o evento com o mesmo
nome, entidade privada detentora de CNPJ;

Repita-se, e repetiremos tantas vezes forem necessárias até nosso brado se

1.c) das pessoas físicas e jurídicas insertas na chamada Liga das Atléticas,

fizer ouvir: o Estado falhou, mais por omissão, na prevenção e repressão

entidade que reúne todas as Associações Atléticas das Faculdades de

aos violentos trotes acadêmicos e as decorrentes práticas abusivas e

Medicina, responsável pela organização de competições esportivas como a

criminosas deles decorrentes. Não estamos imputando culpabilidade

INTERMED e a CALOMED – que tantos inconvenientes e prejuízos

somente ao Poder Executivo, que pode ter parcela de culpa a ser debitada

trazem às cidades onde essas competições são realizadas – tendo em vista

na pouca ação dos órgãos policiais na repressão ao trote violento, ou na

haver indícios de que essa Liga promove vários ilícitos, tais como a

pouca atenção dedicada pelas sucessivas Secretarias de Estado à qual as

organização de festas e competições esportivas para as quais alicia

universidades públicas estavam vinculadas para fins do exercício do poder

prostitutas e facilita a venda de entorpecentes, bem como encobre vários

administrativo de tutela. Estamos imputando falha a TODOS os órgãos do

dos ilícitos penais e civis apontados por esta CPI;

Estado incumbidos de velar pela segurança e pela repressão e sanção legal
em face desses trotes violentos. Portanto, detém parcela de culpa, pelo
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2) ADVERTIR, SUSPENDER, OU EM ÚLTIMO CASO, REVOGAR

dos próprios diretores e tesoureiros dessas entidades nos deram conta de

TODAS AS LEIS ESTADUAIS que declaram de utilidade pública todos

que os balanços eram obscuros, desconhecidos ou realizados em desacordo

os Centros Acadêmicos e/ou Associações Atléticas de qualquer instituição

com as regras do Direito Tributário e da Contabilidade;

de ensino superior, pública ou privada, do Estado de São Paulo, que não
cumpram com os requisitos da Lei de Utilidade Pública;

7) SOLICITAR AO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO QUE INSTAURE O COMPETENTE INQUÉRITO CIVIL

3) PEDIR ABERTURA DE INQUÉRITO CIVIL aos Ministérios

PARA

Públicos Federal e do Estado de São Paulo PARA A APURAÇÃO DE
POSSÍVEIS

IMPROBIDADES

SUPOSTAMENTE

PRATICADAS

DIRIGENTES

FALHA

DA

ADMINISTRAÇÃO

DA

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO, seja por sua Reitoria, Prefeitura da

ADMINISTRATIVAS
POR

APURAR

Cidade Universitária ou Diretoria da Faculdade de Medicina da USP em

DE

efetivar, administrativa e judicialmente, eventuais cobranças por danos ao

UNIVERSIDADES E FACULDADES PÚBLICAS que se omitiram na

patrimônio público perpetradas durante festas no campus da FMUSP e no

apuração e punição dos casos de violação de Direitos Humanos coletados

teatro/auditório onde se realiza o “Show Medicina”, ante as denúncias

por esta CPI, incluindo o uso do patrimônio público, como por exemplo, o

contidas nos relatos de depredação do patrimônio público ocorridas durante

espaço público cedido à Associação Atlética Oswaldo Cruz, da Faculdade
de Medicina da Universidade de São Paulo;2

o espetáculo “Show Medicina”;

3.1) PEDIR ABERTURA DE INQUÉRITO CIVIL aos Ministérios Públicos

8) ENCAMINHAR AOS CONSELHOS FEDERAL E REGIONAL DE

Federal e do Estado de São Paulo PARA A APURAÇÃO DE POSSÍVEIS

MEDICINA pedido para:

IMPROBIDADES

DE

8.a) a abertura de SINDICÂNCIA e/ou do devido PROCESSO

PROCESSOS

DISCIPLINAR com o fim de apurar violações do Código de Ética Médica

SELETIVOS DE RESIDÊNCIA MÉDICA, privilegiando a aprovação dos

e punir a participação de médicos em trotes acadêmicos, ou eventos

estudantes que integram, como dirigentes, Centros Acadêmicos e Associações

similares, bem como em competições esportivas organizadas por estudantes

Atléticas, bem como nos cursos de pós-graduação;

de Medicina;

SUPOSTAS

ADMINISTRATIVAS

FRAUDES

NOS

NA

EXISTÊNCIA

CONCURSOS

E

8.b) recomendar aos médicos que se abstenham de participar de trotes
universitários, ou eventos similares, bem como em competições esportivas
2

As finalidades para utilização do espaço estão devidamente descritas na escritura de comodato firmado
pela Universidade de São Paulo e a Associação Atlética Oswaldo Cruz.

organizadas por estudantes de Medicina, salvo na condição de docentes, ou,

4) PEDIR ABERTURA DE INQUÉRITO POLICIAL, às Polícias

para fins de serviço de atendimento médico-hospitalar;

Federal e Civil do Estado de São Paulo PARA A APURAÇÃO
CRIMINAL DE TODOS OS EVENTUAIS CRIMES relatados nos
Anexos que fazem parte integrante deste Relatório Final;

9) ENCAMINHAR AO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO PEDIDO
PARA A APURAÇÃO ADMINISTRATIVA DE TODOS OS FATOS
RELATADOS A ESTA CPI, com o fim de aplicar as devidas sanções
legais, dentre elas, a intervenção na Universidade ou Faculdade onde se

4.1) SOLICITAR À CORREGEDORIA DA POLÍCIA CIVIL A

verificou a prática de tortura e demais ilícitos averiguados por esta CPI;

APURAÇÃO DA FORMA DE TRATAMENTO IRREGULAR
recebida pela estudante de Medicina da USP/Ribeirão Preto pelas policiais
da Delegacia de Defesa da Mulher daquele Município, relativo ao
atendimento no caso de violência por ela sofrida

no campus da

USP/Ribeirão em setembro de 2014, narrada nas declarações do dia
20.2.2015;

9.1) SUGERIR, AINDA, AO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, A
FIXAÇÃO

DE

EXCLUSÃO

UM
MAIS

PROCESSO
CÉLERE

ADMINISTRATIVO
(NOS

MOLDES

DE
DOS

PROCEDIMENTOS “VIA RÁPIDA”) DO ALUNO PARTICIPANTE
DE TROTE a ser utilizado por todas as instituições de ensino, públicas e
privadas, prevendo formas de ampla defesa e recurso;

5) SOLICITAR AOS MINISTÉRIOS PÚBLICOS FEDERAL e do
ESTADO DE SÃO PAULO para que venham a propor, caso o acervo de
indícios e provas de autoria e materialidade colhidas por esta CPI já seja
suficiente no sentido de apontar crimes consumados ou tentados, as devidas
AÇÕES PENAIS PÚBLICAS;

10) ENCAMINHAR AO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO PROPOSTA
PARA CRIAR E/OU ALTERAR O SISTEMA DE AVALIAÇÃO DAS
UNIVERSIDADES
INSTITUIÇÃO
DETECTADA

6) REQUERER ÀS RECEITAS DO BRASIL, DO ESTADO DE SÃO
PAULO E DOS RESPECTIVOS MUNICÍPIOS onde estejam instalados
Centros Acadêmicos e/ou Associações Atléticas de qualquer instituição de

E

FACULDADES,

PÚBLICA
A

OU

DE

PRIVADA,

OCORRÊNCIA

QUALQUER
ONDE

DE

SEJA

TROTES

UNIVERSITÁRIOS/ACADÊMICOS, violentos, difamantes, ou não,
com o fim de punir o estabelecimento de ensino com perda de pontos em
sua avaliação;

ensino superior, pública ou privada, A ANÁLISE E APURAÇÃO
CONTÁBIL DOS BALANÇOS E MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA
dessas entidades associativas, com o fim de apurar eventuais ilícitos
tributários, tais como sonegação fiscal, uma vez que muitos depoimentos

10.1)

ENCAMINHAR

AO

MINISTÉRIO

DA

EDUCAÇÃO

PROPOSTA PARA QUE SEJAM CONSIDERADOS NO SISTEMA
DE AVALIAÇÃO SUPRACITADO AS AÇÕES PROMOVIDAS
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HUMANOS em face dos alunos e funcionários dessas instituições de
ensino;

DIREITOS HUMANOS;
16.1) SUGERIR, ainda, ÀS CÂMARAS MUNICIPAIS NESSES

11) CRIAR UMA OUVIDORIA ESTUDANTIL junto à Secretaria de

ESPECÍFICOS MUNICÍPIOS, QUE INSTALEM SUBCOMISSÕES

Estado da Justiça e Defesa da Cidadania para atender todos os casos de

DE DIREITOS HUMANOS PERMANENTES para receber denúncias

abuso e assédio sexual, profissional e moral praticados em todas as

de violações de Direitos Humanos em face dos alunos e funcionários dessas

instituições de ensino do Estado de São Paulo. Ainda nesta parte, que essa

instituições de ensino e as encaminhe a Assembleia Legislativa, aos

Ouvidoria seja dotada de mecanismos de acesso facilitado a todas as

Ministérios Públicos estadual e federal e demais órgãos públicos

camadas da população, valendo-se, para seu funcionamento, do uso da Lei

competentes;

Estadual nº 10.177/1998, bem como seja dotada de recursos orçamentários
para o seu funcionamento. Por fim, sugere-se que no ato legal de criação

16.2) ENCAMINHAR O PRESENTE RELATÓRIO ÀS DEMAIS

dessa Ouvidoria seja conferida toda atenção para o encaminhamento

ASSEMBLEIAS LEGISLATIVAS para que possam apurar casos de

imediato das denúncias que envolvam casos de abuso e assédio sexual

violações de Direitos Humanos nos seus respectivos Estados.

ocorridos dentro das instituições de ensino do Estado de São Paulo. Para
tanto, ROGA-SE a disponibilização, na imprensa ou em sítio eletrônico da

SUGESTÕES ESPECIAIS DESTE RELATÓRIO DA CPI:

Secretaria Estadual da Justiça e Defesa da Cidadania, de um canal de
atendimento online onde seja garantido o sigilo das informações;

17) RECOMENDAR AO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO

PAULO,

DE

FORMA

ESPECIAL

E

URGENTE,

A

11.1) SUGERIR AO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO A CRIAÇÃO E

PROMOÇÃO DE APURAÇÃO DE GRAVÍSSIMOS INDÍCIOS DE

INSTALAÇÃO DE OUVIDORIA nos mesmos moldes descritos nesse

VIOLAÇÃO DE DIREITOS HUMANOS E OUTROS ILÍCITOS

item 11;

CIVIS E PENAIS observados na PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE
CATÓLICA DE CAMPINAS/SP (PUCCAMP), tendo em vista os relatos

12) ENCAMINHAR O PRESENTE RELATÓRIO AO TRIBUNAL

que acompanham este Relatório, sobretudo os prestados no último dia

DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO, no sentido de que este

23.2.2015 no Plenário da Câmara Municipal de Campinas pela Professora

documento auxilie e acompanhe as respectivas instâncias no julgamento de

LÚCIA MARIA QUINTES e por alunos daquelas Universidade em

ações civis e criminais que versem sobre os fatos ilegais e irregulares

declarações prestadas nos dias 7.1.2015, 23.2.2015 e 9.3.2015, contidas no

apurados nesta CPI;

Anexo I deste Relatório;

13) ENCAMINHAR PEDIDO AO SENHOR DEFENSOR PÚBLICO

18)

GERAL DO ESTADO DE SÃO PAULO NO SENTIDO DE SE

SANTIDADE, O PAPA FRANCISCO, SEJA DIRETAMENTE, OU

VIABILIZAR PLENA E CÉLERE ASSISTÊNCIA JURÍDICA, pelos

SEJA POR INTERMÉDIO DA NUNCIATURA APOSTÓLICA

defensores públicos às vítimas de abusos e assédio, sexuais e morais, e

INSTALADA EM BRASÍLIA/DF, PAPA esse que tem se mostrado um

demais violações de Direitos Humanos apurados por esta CPI,

dos maiores defensores dos Direitos Humanos dentro da estrutura e

encaminhando-lhe, ainda, cópia integral deste Relatório;

hierarquia da Igreja Católica Apostólica Romana, pelo fato desta CPI ter

ENCAMINHAR

CÓPIA

DESTE

RELATÓRIO

À

SUA

apurado GRAVÍSSIMAS VIOLAÇÕES DE DIREITOS HUMANOS
14) ENCAMINHAR O PRESENTE RELATÓRIO AO CONGRESSO

perpetradas nas Faculdades de Medicina e demais Cursos Superiores das

NACIONAL para que ele tome conhecimento da situação nesta área

duas principais Universidades vinculadas à Cúria Católica, quais sejam: a

específica;

PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE SÃO PAULO e a
PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE CAMPINAS/SP, onde

15) ENCAMINHAR O PRESENTE RELATÓRIO À SENHORA

foram abundantemente apontados e relatados horripilantes casos de tortura

PRESIDENTE DA REPÚBLICA E AO SENHOR GOVERNADOR

e uso de álcool e drogas, bem como foram detectadas a indevida

DO ESTADO DE SÃO PAULO com o objetivo de informar a estas

interferência de pessoas estranhas aos quadros seja da Igreja Católica, ou

autoridades executivas as informações colhidas na CPI, sugerindo às

seja das próprias Universidades, na condução e administração destas;

mesmas determinar, respectivamente, aos Ministros de Estado competentes
e aos Secretários de Estado, um maior empenho dessas Pastas na resolução

19)

das demandas envolvendo as questões gravíssimas apuradas nesta CPI;

ORGANIZAÇÃO DO ESTADOS AMERICANOS (OEA), através da

ENCAMINHAR

Comissão

Interamericana

CÓPIA

de

DESTE

Direitos

RELATÓRIO

Humanos

da

sua

À

Corte

16) RECOMENDAR ÀS CÂMARAS MUNICIPAIS ONDE ESTÃO

Interamericana de Direitos Humanos, órgãos incumbidos de monitorar e

INSTALADAS AS UNIVERSIDADES E FACULDADES CITADAS

implementar os Direitos Humanos nos países aderentes a Convenção

NESTA CPI, PARA QUE INSTALEM CPIs PARA APURAR

Americana de Direitos Humanos, mais conhecido como “Pacto de San José

EVENTUAIS OUTROS CASOS DE VIOLAÇÕES DE DIREITOS

da Costa Rica”, Convenção esta de que o Brasil é signatário desde 1992. O
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encaminhamento tem por finalidade apurar, de forma independente e

26) ENCAMINHAR À PROTOCOLIZAÇÃO, COMO PROJETOS

autônoma, as violações de Direitos Humanos praticadas nas Universidades

DE LEI DESTA CPI, DOIS PROJETOS DE LEI que visam auxiliar o

do Estado de São Paulo e omitidas ou desconhecidas do grande público e

combate aos trotes nas universidades, minando o financiamento de festas e

da comunidade internacional. Visa, ainda, provocá-la no sentido de

eventos e impondo punições àqueles que participam de trotes, criando-se,

verificar a possibilidade de apurar eventuais/supostos crimes de tortura que

para tanto, o Cadastro de Antecedentes Universitários do Estado de São

foram averiguados por esta CPI no desenvolvimento dos seus trabalhos,

Paulo;

buscando, com isso, o reconhecimento da comunidade internacional sobre
as graves denúncias de violações dos Direitos Humanos nas Universidades

27) ENCAMINHAR MOÇÃO AO CONGRESSO NACIONAL pedindo

paulistas, bem como reclamar algum tipo de punição a todos os envolvidos

a classificação dos trotes como crime no Código Penal brasileiro;

em mais essa tragédia brasileira;

27.1) INDICAR AO

MINISTÉRIO PÚBLICO QUE TIPIFIQUE

20) ENCAMINHAR À EGRÉGIA MESA para que a Assembleia

COMO CRIME DE TORTURA as condutas praticadas durante os trotes

Legislativa do Estado de São Paulo DISPONIBILIZE, de forma

acadêmicos;

didática e por meio de E-book, o relatório parcial e o presente relatório
final desta Comissão Parlamentar de Inquérito, a ser consultado em

28) SUGERIR A REABERTURA OU DESARQUIVAMENTO, após a

plataforma própria da internet;

publicação deste Relatório Final no Diário Oficial do Poder Legislativo do
Estado

de

São

Paulo,

DAS

SINDICÂNCIAS

instauradas

nas

21) ENCAMINHAR CÓPIA DESTE RELATÓRIO FINAL PARA O

Universidades estaduais onde se teve por objeto a averiguação da prática de

NÚCLEO ESPECIALIZADO DE DIVERSIDADE DA DEFENSORIA

trotes, assédios sexuais, morais e crimes sexuais, bem como outras

PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO;

violações contra os Direitos Humanos;

22) ENCAMINHAR CÓPIA DESTE RELATÓRIO FINAL PARA O

28.1) ADOTAR, NO ÂMBITO DAS UNIVERSIDADES, A PRAXIS

PRESIDENTE DA SECCIONAL DA ORDEM DOS ADVOGADOS

ACADÊMICA nos termos em que criada no âmbito da Universidade de

DO BRASIL/SP E PARA A COMISSÃO DE DIVERSIDADE

Coimbra;

SEXUAL DA SECCIONAL DA ORDEM DOS ADVOGADOS DO

29) PUBLICAR, pelas Secretarias de Estado competentes e pelas

BRASIL/SP;

Universidades estaduais, AS ESTATÍSTICAS DE VÍTIMAS DE
23) ENCAMINHAR CÓPIA DESTE RELATÓRIO FINAL PARA A

TROTES E OUTRAS VIOLÊNCIAS praticadas nas universidades e

COORDENAÇÃO

faculdades do Estado de São Paulo;

DE

POLÍTICAS

PÚBLICAS

PARA

A

DIVERSIDADE SEXUAL da Secretaria de Estado da Justiça e Defesa da
Cidadania do Estado de São Paulo;

30) DISPONIBILIZAR SERVIÇO MÉDICO E PSICOLÓGICO, pelas
Universidades, com o intuito de oferecer apoio às vítimas de trotes e outras

24) ENCAMINHAR CÓPIA DESTE RELATÓRIO FINAL PARA A

violações nas Universidades estaduais;

SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO
PAULO para que ela apure denúncias de não registro de boletins de

31) CONCLAMAR AOS CONSELHOS FEDERAL E ESTADUAL DE

ocorrência em Delegacias de Polícia do Estado pelas vítimas de trotes

MEDICINA que, após a análise deste Relatório Final, reveja e faça a

violentos, em complementação ao item 4.a;

devida adequação na regulamentação dos estágios nos Cursos de Ciências
Médicas, sobretudo nas fases de Internato e Residência;

25) ENCAMINHAR PEDIDO DE ANÁLISE JURÍDICA PELO
MINISTÉRIO PÚBLICO DAS POTENCIAIS IRREGULARIDADES

32) RATIFICAR, NOS TERMOS DESSE RELATÓRIO FINAL, O

E OMISSÕES manifestadas pelas reitorias das universidades de São Paulo

RELATÓRIO PARCIAL APROVADO NO ÚLTIMO DIA 26 DE

(USP), de Campinas (Unicamp) e Estadual Paulista “Júlio de Mesquista

FEVEREIRO DE 2015.

Filho” (Unesp) colhidas em indícios e provas por esta comissão
parlamentar de inquérito;

RECOMENDAÇÕES

CONSTANTES

DAS

EMENDAS

APROVADAS NA REUNIÃO DE 10.03.2015:
25.1) SOLICITAR PUNIÇÃO A TODOS OS RESPONSÁVEIS PELA
CONFECÇÃO DE LETRAS DE MÚSICAS E HINÁRIOS contendo

33) Criação de Grupo de acompanhamento da execução das medidas

manifestações violadoras dos direitos humanos praticadas por alunos da

propostas no Relatório Final por esta Comissão Parlamentar de

Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquista Filho” (Unesp), e

Inquérito, inclusive com a participação dos coletivos de estudantes que

relatadas por alunos nas declarações prestadas na reunião do dia

contribuíram com desenvolvimento dos trabalhos;

04.03.2015;
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34) Encaminhamento de proposta à Mesa Diretora e Partidos Políticos

O mesmo agradecimento se faz ao trabalho realizado pelos servidores desta

com representação nesta Assembleia Legislativa para a criação de

Casa, que tanta labutaram para se alcançar este resultado final. Em especial,

Frente Parlamentar de Combate ao Trote;

nossos agradecimentos ao Departamento de Comissões da Secretaria Geral
Parlamentar e à Procuradoria da Assembleia Legislativa, bem como a todos

35) Recomendação à Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa

os assessores dos gabinetes dos deputados membros desta CPI e das

Humana, da Cidadania, da Participação e das Questões Sociais desta

Lideranças dos respectivos Partidos Políticos.

Assembleia Legislativa de criação de uma Subcomissão para
fiscalização das práticas de trote nas universidades paulistas;

Espera-se que sejam implementadas TODAS as medidas sugeridas no
sentido de prevenir, coibir e reprimir as constantes violações aos Direitos

36) As instituições de ensino superior, públicas ou privadas, deverão, a

Humanos verificadas por esta Comissão Parlamentar de Inquérito no

par de campanhas educativas no sentido de incentivar a recepção solidária e

âmbito de todas as Universidades e Faculdades do Estado de São Paulo.

acolhedora dos calouros, instaurar de imediato as medidas disciplinares
cabíveis no caso de trotes violentos, definido como aqueles que expõe o

Quanto aos documentos que serviram de substância para os trabalhos

estudante a situações vexatórias ou de violência física, psíquica ou moral;

de investigação da CPI, os mesmos deverão ser encaminhados ao

com a imediata comunicação às autoridades policiais, resguardado sempre

Ministério Público ou a outros órgãos competentes para que possam

o constitucional direito à ampla defesa;

tomar as providências que lhe competem. Ressalte-se que somente
aqueles

documentos

ora

acobertados

pelo

sigilo

e

que

são

37) As instituições de ensino superior são espaços privilegiados de

extremamente relevantes para o deslinde da investigação é que

conhecimento e historicamente foram criadas para difundir o conhecimento

poderão ser encaminhados ao Ministério Público, a teor do que foi

e os valores humanísticos. O rompimento desses valores foram vistos

decidido pelo Supremo Tribunal Federal3[10]:

durante períodos de exceção e repressão onde estudantes, professores e
trabalhadores foram perseguidos por terem ideias, justamente o maior valor

“A Comissão Parlamentar de Inquérito, embora

das instituições de ensino superior. Os acontecimentos presenciados na CPI

disponha, expropriaauctoritate, de competência para ter

são uma demonstração da falha na formação dos estudantes e na difusão da

acesso

a

dados

reservados,

não

pode,

agindo

ideia de solidariedade e relações humanas. A CPI indica às instituições de
ensino superior a revisão da grade disciplinar no intuito de fortalecer a

formação de profissionais comprometidos com a construção de uma
sociedade mais solidária e humana;

3[10]

Mandado de Segurança nº 23,452-1-RJ, j. 16-09-1999, Tribunal Pleno do STF, Relator:
Ministro Celso de Mello, DJU de 12-05-2000, Seção 1, p. 20.

arbitrariamente, conferir indevida publicidade a registros
sobre os quais incide a cláusula de reserva derivada do
sigilo bancário, do sigilo fiscal e do sigilo telefônico”.

38) Ficou demonstrado na CPI falhas graves na condução de processos de
verificação e ações coercitivas aos atos universitários. A CPI indica às

Com a transmissão das informações pertinentes aos
dados reservados, transmite-se à Comissão Parlamentar

instituições de ensino superior uma profunda revisão da atuação das

de Inquérito – enquanto depositária desses elementos

ouvidorias e comissões de éticas universitárias para que se preservem a

informativos -, a nota de confidencialidade relativa aos

autonomia e a ação real no combate ao ilícito e construir instrumentos

registros sigilosos.

transparentes de verificação e encaminhamentos;

Constitui conduta altamente censurável – com todas as
conseqüências jurídicas (inclusive aquelas de ordem

39) A CPI indica aos Reitores das Universidades USP, UNESP,

penal) que dela possam resultar – a transgressão, por

UNICAMP e FATECs, por ocasião das audiências públicas realizadas na

qualquer membro de uma Comissão Parlamentar de

Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, prestem contas conforme

Inquérito, do dever jurídico de respeitar e de preservar o

prevê a lei, apresentando as iniciativas no âmbito administrativo, para

sigilo concernentes aos dados por ela transmitidos.

punir e coibir atos que vieram a tona, denunciados e relatados por esta

Havendo justa causa, - e, achando-se configurada a

CPI e quais as providências que as presentes instituições adotarão na

necessidade de revelar os dados sigilosos, seja no

esfera administrativa e pedagógica para impedir que estes atos que

relatório final dos trabalhos da Comissão Parlamentar de

violam os Direitos Humanos não sejam mais praticados.

Inquérito (com razão justificadora de medidas a serem
implementadas pelo Poder Público), seja para efeito das

Os membros desta CPI agradecem o especial suporte do Presidente da

comunicações destinadas ao Ministério Público ou a

Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo pelo apoio irrestrito ao

outros órgãos do Poder Público, para os fins a que se

bom desempenho desta CPI. Estende-se o agradecimento aos demais

refere o art. 58, § 3º, da Constituição, seja, ainda, por

Membros da Egrégia Mesa, bem como aos Nobres Deputados que nos

razões imperiosas ditadas pelo interesse social – a

auxiliaram e cooperaram para o correto e regimental desenvolvimento dos

divulgação do segredo, precisamente porque legitimada

trabalhos desta Comissão Especial.

pelos fins que a motivaram, não configurará situação de
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PROJETOS DE LEI A SEREM OFERTADOS PELA CPI

grau de excepcionalidade”.

Recomenda-se, por fim, o encaminhamento integral deste
Relatório às seguintes autoridades competentes, recomendando-se, nos

PROJETO DE LEI Nº , DE 2015
Altera a Lei nº 10.454, de 20 de dezembro de 1999.

termos da Lei federal nº 10.001/2000, que “dispõe sobre a prioridade nos
procedimentos a serem adotados pelo Ministério Público e por outros A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SÃO PAULO
órgãos a respeito das conclusões das Comissões Parlamentares de DECRETA:
Inquérito”.

- Excelentíssima Senhora Presidente da República;
- Excelentíssimo Senhor Presidente do Senado Federal;
- Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara dos Deputados;
- Excelentíssimo Senhor Procurador-Geral da República;
- Excelentíssimo Senhor Ministro de Estado da Educação;

Artigo 1º - Ficam acrescidos os artigos 2º-A e 2º-B na Lei nº 10.454, de 20
de dezembro de 1999:
“Artigo 2-Aº - Fica criado o Cadastro de Antecedentes Universitários do
Estado de São Paulo, onde serão inseridos dados a respeito do
comportamento dos alunos das instituições de ensino públicas e privadas e
registro de recebimento de sanções pela promoção ou participação em
trotes.

- Excelentíssimo Senhor Governador do Estado;

§ 1º - O nome do aluno que tenha recebido sanções pela promoção ou
- Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado participação em trotes figurará no Cadastro de Antecedentes Universitários
do Estado de São Paulo pelo prazo de 10 (dez) anos.
de São Paulo;
§ 2º - O processo para a inserção ou exclusão do nome do aluno que tenha
- Excelentíssimo Senhor Presidente do Tribunal de Justiça;
recebido sanções pela promoção ou participação em trotes será aquele
- Excelentíssimo Senhor Procurador-Geral de Justiça do Estado de São previsto na Lei nº 10.177, de 30 de dezembro de 1998.

Paulo;

Artigo 2-Bº - Fica proibida, por 10 (dez) anos, a partir da data da colação
de grau em instituições de ensino públicas e privadas, a inscrição em
concursos públicos, processos seletivos ou qualquer meio legal de
- Secretário da Justiça e Cidadania do Estado de São Paulo;
contratação de pessoas para cargos, empregos ou funções na Administração
- Reitores de todas as Universidades, públicas, privadas e comunitárias do Direta, Indireta e Fundacional do Estado de São Paulo, cujos nomes
estejam inseridos no Cadastro de Antecedentes Universitários do Estado de
Estado de São Paulo.
São Paulo.”
- Prefeitos e Câmaras Municipais do Estado de São Paulo dos Municípios

- Defensor Público-Geral do Estado de São Paulo;

que sejam sede de campus das Universidades mencionadas no presente

Artigo 2º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

relatórios;
- Conselhos Tutelares dos Municípios que sejam sede de campus das

Sala das Sessões, em

Universidades mencionadas no presente relatórios;

São Paulo, 10 de março de 2015.

ULYSSES TASSINARI
Deputado Estadual
Relator da CPI constituída com a finalidade de investigar as violações dos Direitos
Humanos e demais ilegalidades ocorridas no âmbito das Universidades do Estado
de São Paulo ocorridas nos chamados “trotes”, festas e no seu cotidiano

JUSTIFICATIVA

Este Projeto de lei visa endurecer o combate aos trotes nas universidades.
Trata-se de medida punitiva àqueles que participaram de trotes violentos ou
não nas universidades.
Para isso, contamos com o apoio dos Nobres Pares.

acadêmico.

Sala das Sessões, em
Aprovado o Relatório Final
Auditório Deputado Paulo Kobayashi, em 10 de março de 2015

CPI - Violações dos Direitos Humanos nas Faculdades Paulistas

a) Deputado Adriano Diogo - Presidente
a) Deputada Sarah Munhoz - Vice-Presidente
a) Deputado Ulysses Tassinari - Relator
a) Deputado Marco Aurélio de Souza
a) Deputado Carlos Gianazzi

PROJETO DE LEI Nº , DE 2015
Dispõe sobre a proibição de patrocínio de
eventos estudantis por empresas que
fabriquem, comercializem ou distribuam
bebida alcoólica, no território do Estado de
São Paulo e dá outras providências.
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A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DECRETA:

Artigo. 4º - O Poder Executivo realizará ampla campanha educativa
nos meios de comunicação, para esclarecimento sobre os deveres,
proibições e sanções impostas por esta lei.

Artigo. 1º - Fica proibido o patrocínio de eventos estudantis por
empresas que fabriquem, comercializem ou distribuam bebida alcoólica no
território do Estado de São Paulo.

Artigo. 5º - As despesas decorrentes da aplicação desta lei correrão à
conta das dotações próprias consignadas no Orçamento, suplementadas se
necessário.

Parágrafo único – Entende-se por evento estudantil qualquer reunião
que envolva confraternização de estudantes, inclusive festas realizadas
dentro ou fora de instituições de ensino.

Artigo. 6º - Esta lei entra em vigor no prazo de sessenta dias após a
data de sua publicação.

Artigo. 2º - As infrações às normas desta lei sujeitam as empresas
referidas no artigo 1º às seguintes sanções administrativas, sem prejuízo
das de natureza civil, penal e das definidas em normas específicas:
I – multa;
II – cassação da eficácia da inscrição no cadastro de contribuintes do
imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias e
sobre prestações de serviços de transporte interestadual
intermunicipal e de comunicação (ICMS) do estabelecimento.

JUSTIFICATIVA

Este Projeto de lei visa endurecer o combate aos trotes nas
universidades. Trata-se de medida punitiva àqueles que participaram de
trotes violentos ou não nas universidades. No caso, este Projeto visa
estancar o financiamento de festas e eventos por distribuidoras de bebidas,
festas e eventos esses onde se verificaram as mais atrozes barbáries e onde
ocorreram, inclusive, mortes pela alta ingestão de bebidas alcoólicas.
Para isso, contamos com o apoio dos Nobres Pares.

§ 1º - A multa prevista no inciso I será de 500 (quinhentas) Unidades
Fiscais do Estado de São Paulo - UFESP’s.

Sala das Sessões, em
§ 2º - A cassação da eficácia da inscrição no cadastro de
contribuintes do imposto sobre operações relativas à circulação de
mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual,
intermunicipal e de comunicação (ICMS) do estabelecimento, será aplicada
quando o fornecedor reincidir nas infrações do artigo 1º desta lei.

CPI - Violações dos Direitos Humanos nas Faculdades Paulistas

Artigo. 3º - A fiscalização para o fiel cumprimento desta lei será
exercida pelo Poder Executivo, que, através de ato próprio, designará o
órgão responsável.
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Autoridade Certiﬁcadora
Imprensa Oﬁcial informa
Novas cadeias de certiﬁcação digital
Estão disponíveis para serem instaladas as novas cadeias de
certiﬁcação digital da Autoridade Certiﬁcadora Imprensa Oﬁcial
SP RFB G4 e Autoridade Certiﬁcadora Imprensa Oﬁcial SP G4.
Informamos que os certiﬁcados emitidos a partir de 23 de
fevereiro de 2015 serão reconhecidos por estas cadeias.
A ação é necessária porque a Autoridade Certiﬁcadora
Imprensa Oﬁcial está mudando a sua plataforma tecnológica.
Mais eﬁciência, agilidade, segurança e qualidade na prestação
de serviços serão os benefícios obtidos com a mudança.
As novas cadeias de certiﬁcação digital estão disponíveis no
site da Imprensa Oﬁcial (www.imprensaoﬁcial.com.br), no item
Certiﬁcação Digital | Suporte.

Mais informações:
SAC: 0800 01234 01 ou no site da Imprensa Oﬁcial
(www.imprensaoﬁcial.com.br) no link Fale Conosco
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DIVISÃO DE TAQUIGRAFIA

CPI - USP E OUTRAS UNIVERSIDADES
17.12.14

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - Pessoal, vamos todos fazer
imagem da Mesa constituída? Comissão Parlamentar de Inquérito, Violação de Direitos
Humanos nas Universidades do Estado de São Paulo. Havendo número regimental,
declaro aberta a primeira reunião da Comissão Parlamentar de Inquérito, constituída
pelo Ato 56, de 2014, com a finalidade de investigar as violações e direitos humanos, e
demais ilegalidades ocorridas no âmbito das universidades do estado de São Paulo,
ocorridas nos chamados trotes, festas e cotidiano acadêmico.
Registro, com prazer, as presenças dos deputados Jorge Caruso, Sarah Munhoz,
Carlos Alberto Bezerra Jr., Ulysses Tassinari, Marco Aurélio de Souza e Bruno Covas.
Vamos fazer a eleição do relator.

O SR. CARLOS BEZERRA JR. - PSDB - Sr. Presidente, antes de tudo
cumprimento a V. Exa. e a todos os membros dessa comissão. Esta é uma comissão de
investigação importantíssima, que deve se aprofundar com seriedade sobre o tema.
Nesse sentido, estou absolutamente convencido de que seria muito importante
indicarmos um relator com identidade não só com a temática, mas também com a
própria escola. Penso que o Dr. Ulysses, pela experiência e pela caminhada que tem, e
médico formado na Universidade de São Paulo, poderia trazer uma grande contribuição
a essa investigação e a essa comissão.
Portanto, eu indico o Dr. Ulysses Tassinari para o relator.

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - Excelente indicação. Em
votação. Os deputados que concordam com o deputado Ulysses Tassinari, do PV,
médico formado na Faculdade de Medicina da USP, como relator, permaneçam como
estão. Aprovado.
Eu faço a indicação de dois sub-relatores: deputado Marco Aurélio de Souza, do
PT, e deputado Carlos Alberto Bezerra Jr., do PSDB. Em discussão. Em votação. Os

2
DIVISÃO DE TAQUIGRAFIA
deputados que concordarem que o deputado Marco Aurélio de Souza e o deputado
Carlos Alberto Bezerra Jr. sejam sub-relatores, permaneçam como estão. Aprovada.
Em seguida, vou apresentar o seguinte requerimento:
“Nos termos do § 2º do Art. 34-B do Regimento Interno, requeiro à Comissão
Parlamentar de Inquérito, constituída com a finalidade de investigar as violações de
direitos humanos e demais ilegalidades ocorridas no âmbito das universidades do estado
de São Paulo, ocorridas nos chamados trotes, festas e no seu cotidiano acadêmico, a
convocação de reuniões da CPI durante o recesso parlamentar, no mês de janeiro.”
O requerimento tem por objetivo possibilitar a utilização das datas do janeiro
próximo, para dar maior agilidade no andamento dos trabalhos dessa CPI, em razão do
grande volume de documentos a serem analisados, bem como a necessidade de realizar
oitivas das pessoas que serão convocadas para prestar informações.

O SR. BRUNO COVAS - PSDB - Sr. Presidente, apenas para que a gente possa
saber o andamento dos trabalhos, são quantos requerimentos que temos sobre a mesa?

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - Temos os secretos, os
sigilosos que vou contar depois, mas os que serão votados imediatamente não são
requerimentos individuais. São, na maioria deles, coletivos, e são 18 requerimentos, os
sigilosos.

O SR. BRUNO COVAS - PSDB - Eu pergunto a V. Exa. pelo seguinte: como
os requerimentos não foram disponibilizados com 24 horas de antecedência, apenas
sugeri a V. Exa. que a gente faça, em primeiro lugar, uma votação de inclusão desses
requerimentos nesta Ordem do Dia, para, em seguida, apreciarmos individualmente
cada um dos requerimentos, até para que não tenha nenhuma contestação futura.
Primeiro, então, que a gente faça a admissão de todos esses requerimentos na nossa
Ordem do Dia para, em seguida, individualmente, cada um desses requerimentos serem
apreciados por essa comissão.

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - É regimental, mas tem uma
votação que precede: se os deputados concordam em trabalhar no recesso.
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O SR. BRUNO COVAS - PSDB - Mas esse é também um requerimento que
também precisa ser incluído na nossa pauta. Podemos então incluir 20 requerimentos, e
esse é o primeiro, não há nenhum problema. É apenas para a gente não ter nenhuma
contestação, como V. Exa. sabe, que essa não é uma CPI que vai ser facilmente
conduzida. É apenas para que não tenha nenhum questionamento de discutir
requerimentos que não foram disponibilizados com 24 horas de antecedência, para que a
gente faça, primeiro, a inclusão de todos eles, incluindo esse, das sessões em janeiro, na
nossa Ordem do Dia.

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - Excelente contribuição.
Muito bom. Temos cerca de 20 requerimentos que não foram publicados previamente.
Estou na condição de presidente da CPI fazendo o seguinte requerimento: de todos os
requerimentos que estão nesta mesa, que seja admitida a inclusão deles na pauta de hoje
para que eles possam ser apreciados pelos deputados.
Faço então esse requerimento, essa solicitação de que todos esses documentos
que chegaram à secretaria da comissão passem a ser incorporados. Eu só peço a
inclusão. Depois, a apreciação vai ser feita pelo vice-presidente, ou pelo relator. Só
estou pedindo a inclusão. Como sou o autor de todos esses requerimentos, é evidente
que não posso conduzir a votação. Estou pedindo a inclusão de todos esses
requerimentos na pauta de hoje.

O SR. BRUNO COVAS - PSDB - Há concordância, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - Os deputados que
concordam, permaneçam como estão. Darei então o resultado da votação: os deputados
concordaram com a inclusão de todos esses requerimentos na pauta. Aprovado.
Passo então todos esses requerimentos para a vice-presidente, Sarah Munhoz,
para que ela possa fazer a leitura de um por um dos documentos, para que possam ser
votados individualmente.
A SRA. PRESIDENTE - SARAH MUNHOZ - PcdoB - “Srs. Deputados, nos
termos do Regimento Interno, solicito que se coloque em votação o trabalho dos
parlamentares durante o período de recesso.
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Em votação. As Sras. Deputadas e os Srs. Deputados que estiverem de acordo
permaneçam como se encontram. (Pausa.) Aprovado.
“Nos termos do § 2º do Art. 47 do Regimento Interno, requeiro que o
atendimento aos requerimentos, aprovados em sigilo, seja em reuniões reservadas desta
CPI.”
Em discussão. Não havendo oradores inscritos, está encerrada a discussão. Em
votação. As Sras. Deputadas e os Srs. Deputados que estiverem de acordo permaneçam
como se encontram. (Pausa.) Aprovado.

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - Sigilosos, certo? São cerca
de quantos?

A SRA. SARAH MUNHOZ - PCdoB - Seis.

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - Seis? Está bom.

A SRA. PRESIDENTE - SARAH MUNHOZ - PCdoB - Ficou para a reunião
da comissão.
Requerimento: “Nos termos do Art. 34-B, inciso II, da XIV Consolidação do
Regimento Interno, requeiro à Comissão Parlamentar de Inquérito, constituída com a
finalidade de investigar as violações de direitos humanos e demais ilegalidades
ocorridas nos âmbitos das universidades do estado de São Paulo, nos trotes, festas e seu
cotidiano acadêmico, a convocação de: Paulo Comarin, Artur Danila, Flávio Augusto
Miorim, Gabriel Fernandes Ribeiro, Affonso Cardozo de Oliveira Neto, Daniel Tarciso
da Silva Cardozo e Kaiê Fernandes.”
Em discussão. Não havendo oradores inscritos, está encerrada a discussão. Em
votação. Os Srs. Deputados e as Sras. Deputadas que estiverem de acordo permaneçam
como se encontram. (Pausa.) Aprovado.
“Nos termos do inciso II do artigo 34-B do Regimento Interno Consolidado,
requeiro à Comissão Parlamentar de Inquérito constituída com a finalidade de
“investigar as violações dos direitos humanos e demais ilegalidades ocorridas no âmbito
das Universidades do Estado de São Paulo ocorridas nos chamados “trotes”, festas e no
seu cotidiano acadêmico” a convocação de: Soraya Soubhi Smaili, magnífica reitora da
Universidade Federal de São Paulo.”
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Em discussão. Não havendo oradores inscritos, está encerrada a discussão. Em
votação. Os Srs. Deputados e as Sras. Deputadas que estiverem de acordo permaneçam
como se encontram. (Pausa.) Aprovado.
“Nos termos do inciso II do artigo 34-B do Regimento Interno Consolidado,
requeiro à Comissão Parlamentar de Inquérito constituída com a finalidade de
“investigar as violações dos direitos humanos e demais ilegalidades ocorridas no âmbito
das Universidades do Estado de São Paulo ocorridas nos chamados “trotes”, festas e no
seu cotidiano acadêmico” a obtenção das informações e documentos junto à Escola
Superior de Agricultura “Luiz de Queiroz”, ESALQ, da Universidade de São Paulo:
- Sindicâncias e processos disciplinares de docentes, discentes e funcionários,
abertos na ESALQ nos anos de 2010, 2011, 2012, incluso 2014, referentes a casos de
assédio moral e sexual, desvios de conduta outras violações de direitos humanos.
-

Sindicâncias

e

processos

disciplinares

números:

2013.1.66.11.1,

2014.1.38.11.9, 61.1.43931.11.4, 2008.1.986.11.8 e 2002.1.599.11.9. “
Em discussão. Não havendo oradores inscritos, está encerrada a discussão. Em
votação. Os Srs. Deputados e as Sras. Deputadas que estiverem de acordo permaneçam
como se encontram. (Pausa.) Aprovado.
“Nos termos do inciso II do artigo 34-B do Regimento Interno Consolidado,
requeiro à Comissão Parlamentar de Inquérito constituída com a finalidade de
“investigar as violações dos direitos humanos e demais ilegalidades ocorridas no âmbito
das Universidades do Estado de São Paulo ocorridas nos chamados “trotes”, festas e no
seu cotidiano acadêmico” a obtenção das seguintes informações e documentos junto à
“Associação Atlética Acadêmica Oswaldo Cruz”:
- Sua prestação de contas, tanto na versão sintética quanto detalhada, incluindo
livro caixa e comprovantes anexos, bancos e comprovantes anexos e notas fiscais de
bonificação dos exercícios de 2011, 2012, 2013, incluso 2014.
- Termos de cessão de uso ou comodato do terreno ocupado pela referida
associação.
- Seu estatuto social atual. Caso tenha ocorrido alteração no estatuto nos últimos
cinco anos, enviar os anteriores e as alterações.
- Contratos de exclusividade e/ou patrocínio e/ou comodato firmados com
indústrias de bebidas, nos anos de 2011, 2012, 2013 e 2014.”
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Em discussão. Não havendo oradores inscritos, está encerrada a discussão. Em
votação. Os Srs. Deputados e as Sras. Deputadas que estiverem de acordo permaneçam
como se encontram. (Pausa.) Aprovado.
“Nos termos do inciso II do artigo 34-B do Regimento Interno Consolidado,
requeiro à Comissão Parlamentar de Inquérito constituída com a finalidade de
“investigar as violações dos direitos humanos e demais ilegalidades ocorridas no âmbito
das Universidades do Estado de São Paulo ocorridas nos chamados “trotes”, festas e no
seu cotidiano acadêmico” a obtenção das seguintes informações e documentos junto ao
“Centro Acadêmico Oswaldo Cruz”:
- Sua prestação de contas, tanto na versão sintética quanto detalhada, livro caixa
e comprovantes anexos, bancos e comprovantes anexos, notas fiscais de bonificação etc.
dos exercícios de 2012, 2013, incluso, 2014 e as atas de reunião do referido centro
acadêmico dos anos de 2012, 2013 e 2014.”
Em discussão. Não havendo oradores inscritos, está encerrada a discussão. Em
votação. Os Srs. Deputados e as Sras. Deputadas que estiverem de acordo permaneçam
como se encontram. (Pausa.) Aprovado.
“Nos termos do inciso II do artigo 34-B do Regimento Interno Consolidado,
requeiro à Comissão Parlamentar de Inquérito constituída com a finalidade de
“investigar as violações dos direitos humanos e demais ilegalidades ocorridas no âmbito
das Universidades do Estado de São Paulo ocorridas nos chamados “trotes”, festas e no
seu cotidiano acadêmico” a obtenção das seguintes informações e documentos junto à
Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo:
- Sindicâncias e/ou reclamações sobre os processos de seleção para a residência
médica nos últimos dez anos.
- Reclamações registradas por moradores e outros sobre poluição ambiental e/ou
vandalismo provocados pelas festas organizadas pelo centro acadêmico e pela
associação atlética, em particular as festas “Carecas no Bosque” e “Fantasias no
Bosque”, nos anos de 2005 a 2014.
- Sindicâncias e processos disciplinares de docentes, discentes e funcionários
abertos na FMUSP nos anos de 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013,
incluso 2014, referentes a casos de assédio moral e sexual, desvios de conduta e
convívio na “Casa dos Estudantes de Medicina”.
- Sindicâncias e processos disciplinares abertos na FMUSP nos anos de 2006,
2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2013 e 2014 referentes a casos de racismo.”
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Em discussão. Não havendo oradores inscritos, está encerrada a discussão. Em
votação. Os Srs. Deputados e as Sras. Deputadas que estiverem de acordo permaneçam
como se encontram. (Pausa.) Aprovado.
“Nos termos do inciso II do artigo 34-B do Regimento Interno Consolidado,
requeiro à Comissão Parlamentar de Inquérito constituída com a finalidade de
“investigar as violações dos direitos humanos e demais ilegalidades ocorridas no âmbito
das Universidades do Estado de São Paulo ocorridas nos chamados “trotes”, festas e no
seu cotidiano acadêmico” a convocação de: Carlos Gilberto Carlotti Junior, diretor da
Faculdade de Medicina da USP de Ribeirão Preto, e Helio Cesar Salgado, vice-diretor
da Faculdade de Medicina da USP de Ribeirão Preto.”
Em discussão. Não havendo oradores inscritos, está encerrada a discussão. Em
votação. Os Srs. Deputados e as Sras. Deputadas que estiverem de acordo permaneçam
como se encontram. (Pausa.) Aprovado.

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - Nobre deputada, pela
ordem. Esta sessão está sendo acompanhada pelo nobre deputado Rafael Silva, de
Ribeirão Preto. Inclusive, depois vamos ler o relatório que o promotor de Ribeirão Preto
abriu sobre a Faculdade de Medicina.

A SRA. PRESIDENTE - SARAH MUNHOZ - PCdoB - Feita a exposição,
continuamos a leitura dos requerimentos.
“Nos termos do inciso II do artigo 34-B do Regimento Interno Consolidado,
requeiro à Comissão Parlamentar de Inquérito constituída com a finalidade de
“investigar as violações dos direitos humanos e demais ilegalidades ocorridas no âmbito
das Universidades do Estado de São Paulo ocorridas nos chamados “trotes”, festas e no
seu cotidiano acadêmico” a convocação de: Roberto Chagas dos Santos, funcionário da
Faculdade de Medicina da USP.
Em discussão. Não havendo oradores inscritos, está encerrada a discussão. Em
votação. As Sras. Deputadas e os Srs. Deputados que estiverem de acordo permaneçam
como se encontram. (Pausa.) Aprovado.
“Nos termos do Art. 34-B, inciso II, da XIV Consolidação do Regimento
Interno, requeiro à Comissão Parlamentar de Inquérito, constituída com a finalidade de
investigar as violações de direitos humanos e demais ilegalidades ocorridas nos âmbitos
das universidades do estado de São Paulo, nos trotes, festas e seu cotidiano acadêmico,
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a convocação de: Rodolfo Furlan Damiano e Carolina Abraão Fasanella, estudantes da
Faculdade de Medicina da PUC de Sorocaba (São Paulo); Felipe José Dommarco
Yaride, estudante da Esalq-USP e Thaís Santos Moya, pós-graduanda da Universidade
Federal de São Carlos.”
Em discussão. Não havendo oradores inscritos, está encerrada a discussão. Em
votação. As Sras. Deputadas e os Srs. Deputados que estiverem de acordo permaneçam
como se encontram. (Pausa.) Aprovado.
“Nos termos do Art. 34-B, inciso II, da XIV Consolidação do Regimento
Interno, requeiro à Comissão Parlamentar de Inquérito, constituída com a finalidade de
investigar as violações de direitos humanos e demais ilegalidades ocorridas nos âmbitos
das universidades do estado de São Paulo, nos trotes, festas e seu cotidiano acadêmico,
a convocação de: Jiviane Barreto, professora da Faculdade de Medicina da PUC de
Campinas; Matheus Pinheiro, professor da Faculdade de Medicina da PUC de
Campinas; Welson Vieira, estudante da PUC de Campinas; Juliana Sampaio, estudante
da PUC de Campinas; Letícia Oliveira, estudante da PUC de Campinas; Lucas Thomaz,
estudante da PUC de Campinas; Felipe Baldo, estudante da PUC de Campinas;
Fernando Delatti, estudante da PUC de Campinas; Pedro Swinerd, estudante da PUC de
Campinas e Rafaela Nunes Fonseca, estudante da PUC de Campinas.”
Em discussão. Não havendo oradores inscritos, está encerrada a discussão. Em
votação. As Sras. Deputadas e os Srs. Deputados que estiverem de acordo permaneçam
como se encontram. (Pausa.) Aprovado.
“Nos termos do Art. 34-B, inciso II, da XIV Consolidação do Regimento
Interno, requeiro à Comissão Parlamentar de Inquérito, constituída com a finalidade de
investigar as violações de direitos humanos e demais ilegalidades ocorridas nos âmbitos
das universidades do estado de São Paulo, nos trotes, festas e seu cotidiano acadêmico,
a convocação de: Paulo Hilário Nascimento Saldiva, professor da FMUSP; Maria do
Patrocínio Tenório Nunes, professora da FMUSP; Milton de Arruda Martins, professor
da FMUSP; Maria Fernanda Tourinho Peres, professora da FMUSP; Antônio Ribeiro de
Almeida Júnior, professor da Esalq; Maria Ivete Castro Boulos, professora da FMUSP;
Marcos Vinícius Folegatti, professor da Esalq; Oriowaldo Queda, professor da Esalq;
Beatriz Appezzato-da-Glória, professora da Esalq; Antônio Augusto Domingos Coelho,
professor da Esalq; Heloísa Buarque Almeida, professora da FFLCH; Luis Fernando
Tófoli, professor da Unicamp; Maurício Lucchesi, psiquiatra formado pela FMUSP;
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Leon Lobo de Souza Garcia, médico da FMUSP; Marco Akerman, professor da
Faculdade de Medicina do ABC.”
Em discussão. Não havendo oradores inscritos, está encerrada a discussão. Em
votação. As Sras. Deputadas e os Srs. Deputados que estiverem de acordo permaneçam
como se encontram. (Pausa.) Aprovado.
“Nos termos do Art. 34-B, inciso II, da XIV Consolidação do Regimento
Interno, requeiro à Comissão Parlamentar de Inquérito, constituída com a finalidade de
investigar as violações de direitos humanos e demais ilegalidades ocorridas nos âmbitos
das universidades do estado de São Paulo, nos trotes, festas e seu cotidiano acadêmico,
a convocação de: Diná de Almeida Lopes Monteiro da Cruz, diretora da Faculdade de
Enfermagem de São Paulo e de Vilanice Alves de Araújo Pünschel, presidente da
Comissão de Graduação da Faculdade de Enfermagem da USP.”
Em discussão. Não havendo oradores inscritos, está encerrada a discussão. Em
votação. As Sras. Deputadas e os Srs. Deputados que estiverem de acordo permaneçam
como se encontram. (Pausa.) Aprovado.
“Nos termos do Art. 34-B, inciso II, da XIV Consolidação do Regimento
Interno, requeiro à Comissão Parlamentar de Inquérito, constituída com a finalidade de
investigar as violações de direitos humanos e demais ilegalidades ocorridas nos âmbitos
das universidades do estado de São Paulo, nos trotes, festas e seu cotidiano acadêmico,
a convocação de: Marco Antônio Zago, magnífico reitor da USP.”

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - Nós vamos substituir o
termo convocação por convite neste último requerimento.

A SRA. PRESIDENTE - SARAH MUNHOZ - PCdoB - É regimental.
Colocada em votação a substituição. As Sras. Deputadas e os Srs. Deputados que
estiverem de acordo permaneçam como se encontram. (Pausa.) Aprovada.

O SR. BRUNO COVAS - PSDB - Foi combinado que o reitor será, primeiro,
convidado. Não comparecendo, a gente vai deliberar um requerimento de convocação.
Vamos começar de forma cortês com um convite, até porque ele também tem interesse
em dar as explicações necessárias a esta CPI.
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Lembrando a todos que, mesmo ele vindo em relação ao convite, ele tem que
prestar juramento e falar a verdade. O conteúdo da fala dele não é alterado pela forma
como ele vem a esta Comissão.

A SRA. PRESIDENTE - SARAH MUNHOZ - PCdoB - Em discussão. Não
havendo oradores inscritos, está encerrada a discussão. Em votação a substituição do
termo de convocação por convidado a Marco Antônio Zago, magnífico reitor da USP.
As Sras. Deputadas e os Srs. Deputados que estiverem de acordo permaneçam como se
encontram. (Pausa.) Aprovado.

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - O reitor da USP é médico e
professor da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto. Ele acumula essas duas funções.
Esperamos que ele aceite o convite.
A SRA. PRESIDENTE - SARAH MUNHOZ - PCdoB - “Nos termos do Art.
34-B, inciso II, da XIV Consolidação do Regimento Interno, requeiro à Comissão
Parlamentar de Inquérito, constituída com a finalidade de investigar as violações de
direitos humanos e demais ilegalidades ocorridas nos âmbitos das universidades do
estado de São Paulo, nos trotes, festas e seu cotidiano acadêmico, a convocação de:
Guilherme Pianowski Pajanoti e Giovani Zacharias Rosa, estudantes da Faculdade de
Medicina da USP de Ribeirão Preto.”
Em discussão. Não havendo oradores inscritos, está encerrada a discussão. Em
votação. As Sras. Deputadas e os Srs. Deputados que estiverem de acordo permaneçam
como se encontram. (Pausa.) Aprovado.
“Nos termos do Art. 34-B, inciso II, da XIV Consolidação do Regimento
Interno, requeiro à Comissão Parlamentar de Inquérito, constituída com a finalidade de
investigar as violações de direitos humanos e demais ilegalidades ocorridas nos âmbitos
das universidades do estado de São Paulo, nos trotes, festas e seu cotidiano acadêmico,
a convocação de: José Otávio Costa Auler Junior, diretor da Faculdade de Medicina da
USP e Edmund Chagas Baracat, vice-diretor da Faculdade de Medicina da USP.”
Em discussão. Não havendo oradores inscritos, está encerrada a discussão. Em
votação. As Sras. Deputadas e os Srs. Deputados que estiverem de acordo permaneçam
como se encontram. (Pausa.) Aprovado.
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“Nos termos do Art. 34-B, inciso II, da XIV Consolidação do Regimento
Interno, requeiro à Comissão Parlamentar de Inquérito, constituída com a finalidade de
investigar as violações de direitos humanos e demais ilegalidades ocorridas nos âmbitos
das universidades do estado de São Paulo, nos trotes, festas e seu cotidiano acadêmico,
a convocação de: Luiz Fernando Alves, ex-estudante da Faculdade de Medicina de
Ribeirão Preto - Famerp.”
Em discussão. Não havendo oradores inscritos, está encerrada a discussão. Em
votação. As Sras. Deputadas e os Srs. Deputados que estiverem de acordo permaneçam
como se encontram. (Pausa.) Aprovada.
“Nos termos do Art. 34-B, inciso II, da XIV Consolidação do Regimento
Interno, requeiro à Comissão Parlamentar de Inquérito constituída com a finalidade de
investigar violações de direitos humanos e demais ilegalidades ocorridas no âmbito das
universidades do estado de São Paulo, trotes, festas e seu cotidiano acadêmico, a
convocação de: Marina de Souza Pikman, Phamela Feitosa Silva, Ana Luiza Pires da
Cunha, Allan Brum de Oliveira, Mauro Xavier Neto, Caio Zampronha, Augusto Ribeiro
da Silva, Carlo Fabrizio Batista di Giovanni, Flora Goldemberg, Andressa de Oliveira
Gallo, André Lazzeri Cortez, Felipe Scalisa Oliveira, Jhony Everson Gonçalves, Tiago
Hummel da Fonseca, Rodrigo Bolini de Oliveira Lima, Silvio Tacla Alves Barbosa,
Renan Maloni Augusto, Leonardo Bicarato Turra, Vinícius Diniz, Caio Alves Leite,
Diego Ubrig Munhoz, Douglas Rodrigues da Costa, Diego Vinicius Santinelli Pestana,
Raphael Kaeriyama e Silva, Pedro Henrique Shimiti Hashizume, Jung Bo Shin, William
Tetsuo Yamagata, Andre Orik Custodio Abe, Murilo Germano Sales da Silva, Flora
Goldenberg, Edgard Antoun Fallakha Jr., Michel Oliveira Souza e Igor Maia Marinho,
estudantes da faculdade de Medicina - USP, assim como Mônica Gonçalves, estudante
da pós-graduação da Faculdade de Saúde Pública da USP e ainda Bianca Cestaro,
estudante de medicina veterinária - USP, e Jade Gonçalves Ribeiro Nascimento Santos,
ex-estudante da Esalq.”
Em discussão. Não havendo deputados inscritos, está encerrada a discussão. Em
votação. Os Srs. Deputados que estiverem de acordo permaneçam como se encontram.
(Pausa.) Aprovado.
Agora faremos os encaminhamentos dos requerimentos em sigilo, que estão em
número de um, dois, três, quatro, cinco e seis.

O SR. JORGE CARUSO - PMDB - Pela ordem, Sr. Presidente.
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O SR. PRESIDENTE - ADIANO DIOGO - PT - Pela ordem, deputado Jorge
Caruso.

A SRA. PRESIDENTE - SARAH MUNHOZ - PCdoB - Pela ordem o
deputado Jorge Caruso, para encaminhar.

O SR. JORGE CARUSO - PMDB - Sra. Presidente, Sr. Presidente, como já
aprovamos um requerimento determinando reuniões reservadas da CPI para
convocações de sigilo, penso que não faremos a leitura dos nomes dessas pessoas, que
já são previamente do conhecimento de todos nós da Mesa. Assim, sugiro a presidente
Sarah que faça apenas a leitura do número do requerimento, sem nome nenhum, já que
todos nós temos prévio conhecimento das seis pessoas que serão convocadas.

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - É regimental o
requerimento de Vossa Excelência.

A SRA. PRESIDENTE - SARAH MUNHOZ - PCdoB - Gostaria de saber se
todos os deputados presentes estão de acordo com o que foi exposto pelo deputado
Caruso. Não havendo divergências, vamos assim proceder.
Requerimento para convocação em sigilo nº 20, de 2014.
Em discussão. Não havendo oradores inscritos, está encerrada a discussão. Em
votação. Os Srs. Deputados e as Sras. Deputadas que estiverem de acordo permaneçam
como se encontram. (Pausa.) Aprovado.
Requerimento nº 21.
Em discussão. Não havendo oradores inscritos, está encerrada a discussão. Em
votação. Os Srs. Deputados e as Sras. Deputadas que estiverem de acordo permaneçam
como se encontram. (Pausa.) Aprovado.
Requerimento nº 22.
Em discussão. Não havendo oradores inscritos, está encerrada a discussão. Em
votação. Os Srs. Deputados e as Sras. Deputadas que estiverem de acordo permaneçam
como se encontram. (Pausa.) Aprovado.
Requerimento nº 23.
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Em discussão. Não havendo oradores inscritos, está encerrada a discussão. Em
votação. Os Srs. Deputados e as Sras. Deputadas que estiverem de acordo permaneçam
como se encontram. (Pausa.) Aprovado.
Requerimento nº 24.
Em discussão. Não havendo oradores inscritos, está encerrada a discussão. Em
votação. Os Srs. Deputados e as Sras. Deputadas que estiverem de acordo permaneçam
como se encontram. (Pausa.) Aprovado.
Requerimento nº 25.
Em discussão. Não havendo oradores inscritos, está encerrada a discussão. Em
votação. Os Srs. Deputados e as Sras. Deputadas que estiverem de acordo permaneçam
como se encontram. (Pausa.) Aprovado.
Há sobre a mesa requerimento, assinado pelo deputado Adriano Diogo, que
requer, nos termos do Art. 34-B, § 8º, da XIV Consolidação do Regimento Interno, à
Comissão Parlamentar de Inquérito constituída com a finalidade de investigar as
violações de direitos humanos e demais ilegalidades ocorridas no âmbito das
universidades do estado de São Paulo a necessidade de contratação de serviços
especializados, que não possam ser prestados por órgãos públicos, para acompanhar os
trabalhos desta CPI, inclusive no período de recesso. Sala de Comissões, 17 de
dezembro de 2014. Assinado, deputado Adriano Diogo.”
Em discussão. Não havendo oradores inscritos, está encerrada a discussão. Em
votação. Os Srs. Deputados que estiverem de acordo permaneçam como se encontram.
(Pausa.) Aprovado.

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - Acaba de chegar um
requerimento para o qual peço inclusão na pauta, de autoria dos deputados Bruno Covas
e Carlos Bezerra Jr. Solicito aos deputados que, em votação, autorizem que esse
documento seja lido e incluído na pauta de hoje.
Em discussão. Não havendo oradores inscritos, está encerrada a discussão. Em
votação. Os Srs. Deputados que concordam que esse documento seja incluído na pauta
permaneçam como se encontram. (Pausa.) Aprovado.
“Sr. Presidente da CPI da USP e outras universidades, requeremos, nos termos
regimentais, que sejam oficiados os reitores das universidades públicas e privadas no
estado de São Paulo, para que tomem conhecimento da instalação dessa CPI e informem
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a esta comissão os abusos que venham a ser cometidos na recepção dos novos alunos
em 2015.
Assinado Bruno Covas e Carlos Alberto Bezerra Júnior.
Justificativa:
A aprovação desse requerimento faz-se necessária para que a comissão possa
atender a seus objetivos.”
Então, os deputados Bruno Covas e Carlos Bezerra Jr. pedem neste requerimento
que todos os reitores sejam avisados de que existe uma CPI e, assim que os trotes derem
início, não aleguem que não sabiam que havia uma CPI em andamento e que nos
comuniquem todas as violações que chegarem ao conhecimento das reitorias.
Em discussão. Não havendo oradores inscritos, está encerrada a discussão. Em
votação. Os Srs. Deputados que estiverem de acordo permaneçam como se encontram.
(Pausa.) Aprovado.

O SR. BRUNO COVAS - PSDB - Sr. Presidente, queria passar à mão de V.
Exa. mais um requerimento, este para solicitar à Comissão de Direitos Humanos da
Casa a enviar todas as atas, notas taquigráficas e documentos que foram levantados nas
audiências públicas realizadas por aquela Comissão, para que já possamos, aqui na CPI,
ter resguardados tais documentos, a fim de facilitar a vida do nosso relator e subrelatores.

O SR. JORGE CARUSO - PMDB - E também, Sr. Presidente, todos os dados
de cada uma dessas pessoas que estão sendo convocadas hoje, para que todos nós
tenhamos um breve conhecimento.

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - Muito boa essa proposta.
Seria bom até que os deputados pudessem designar oficialmente um assessor que,
mesmo não permanecendo o tempo todo na CPI, fique aqui para que tomem
conhecimento de toda documentação prévia. É muito documento, então isso realmente é
necessário.
Vamos votar a inclusão do requerimento do deputado Bruno Covas na pauta.
Em discussão. Não havendo oradores inscritos, está encerrada a discussão. Em
votação. As Sras. Deputadas e os Srs. Deputados que estiverem de acordo permaneçam
como se encontram. (Pausa.) Aprovado.
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Vamos à leitura do requerimento: “Requeiro, nos termos regimentais, que seja
solicitado, à Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana, da Cidadania, da
Participação e das Questões Sociais, o envio das atas, notas taquigráficas e outros
documentos colhidos em audiências públicas promovidas por aquela Comissão
referentes aos termos desta CPI. Assinado: Bruno Covas. Justificativa: o presente
requerimento visa facilitar os trabalhos.”
Em discussão. Não havendo oradores inscritos, está encerrada a discussão. Em
votação. As Sras. Deputadas e os Srs. Deputados que estiverem de acordo permaneçam
como se encontram. (Pausa.) Aprovado.
É importante que haja a designação de um assessor.
O professor Marco Akerman, da Faculdade de Medicina, se propôs a vir hoje à
nossa sessão apresentar um trabalho que ele fez, chamado “‘Bulindo’ com a
Universidade - um Estudo Sobre o Trote na Medicina”. É um documento
importantíssimo. O professor Marco Akerman tomou posse como professor titular do
Departamento de Prática de Saúde Pública da Faculdade de Saúde Pública da USP. É
mestre em Planejamento e Financiamento do Setor de Saúde Pública e se tornou Ph.D.
em Epidemiologia e Saúde Pública pela Universidade de Londres em 1993. É livredocente pela Faculdade de Saúde Pública da USP, professor titular de Saúde Coletiva e
vice-diretor da Faculdade de Medicina do ABC. Ele veio apresentar seu trabalho para
nós deputados, convidados e jornalistas.

O SR. CARLOS BEZERRA JR. - PSDB - Sr. Presidente, sem atrapalhar, mas
gostaria de deixar registrado que eu quero também incluir um requerimento para ser
votado na pauta oportunamente.

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - É regimental.
O deputado Rafael Silva não foi indicado pelo seu partido para compor a CPI,
mas vai acompanhar todos os assuntos que dizem respeito a Ribeirão Preto e região, no
que tange à Faculdade de Medicina. Nesse sentido, o promotor de Ribeirão Preto, Dr.
Sebastião Sérgio, acaba de mandar um documento para a CPI em que ele anuncia que
está abrindo um procedimento investigatório para que todas as denúncias da Faculdade
de Medicina sejam apuradas. Ele já mandou todos os documentos que conseguiu,
inclusive aquele hinário, aquela coleção de hinos da bateria “Batesão”. Qualquer pessoa,
qualquer jornalista ou deputado pode conhecer os hinos da gloriosa bateria da Faculdade
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de Medicina de Ribeirão Preto, pois o promotor acabou de mandar para a gente. Há
mais algum requerimento?

O SR. CARLOS BEZERRA JR. - PSDB - Sr. Presidente, eu gostaria que fosse
incluído na pauta o requerimento para duas convocações. Reconheço o esforço que esta
Comissão faz logo na sua primeira sessão, no sentido da maior amplitude possível de
requerimentos e informações, para que se possa dar celeridade ao processo de
investigação e consistência na apresentação dos dados. Há um dado importantíssimo,
que foi matéria de várias reportagens. É uma informação pública. Há duas matérias que
destacam isso, uma feita pelos alunos da ECA-USP no Jornal do Campus em 2010, e
outra feita recentemente, em 2014, pelo G1. Elas mostram que os estupros são
registrados na Polícia Militar, na Polícia Civil, mas não fazem parte das estatísticas
oficiais da USP nem do SOS Mulher. Nesse sentido, solicito que seja feita a inclusão,
na pauta, do requerimento de convocação dos responsáveis com relação a essas
informações.

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - É regimental. Solicito aos
deputados que incluam na pauta o requerimento ora solicitado pelo deputado Carlos
Bezerra Jr.
Em discussão. Não havendo oradores inscritos, está encerrada a discussão. Em
votação. As Sras. Deputadas e os Srs. Deputados que estiverem de acordo permaneçam
como se encontram. (Pausa.) Aprovada a inclusão na pauta.
Faça a leitura, por favor.

O SR. CARLOS BEZERRA JR. - PSDB - O requerimento consiste na
convocação do responsável do Dov-Cosesp - Divisão Técnica de Operação e Vigilância
da Coordenadoria do Campus - para que possa prestar esclarecimentos sobre por que
não insere dados oficiais de estupros em suas estatísticas e por que essas informações
não são passadas ao SOS Mulher. O segundo item do requerimento consiste na
convocação do responsável pelo SOS Mulher, órgão de atendimento às vítimas de
estupros, para nos esclarecer como recebe as informações e se há deficiência nessas
informações. Esclarecer, ainda, se pode, nesse tipo de caso, por haver deficiência na
comunicação das informações, atender casos de vítimas cujos dados não foram
repassados. A justificativa se dá pelo fato de que vem ocorrendo uma falta de envio de

17
DIVISÃO DE TAQUIGRAFIA
dados corretos, bem como a omissão na informação com relação a esses casos, o que
claramente prejudica as vítimas de violência e de estupro.

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - É regimental o
requerimento de Vossa Excelência.
Em discussão. Não havendo oradores inscritos, está encerrada a discussão. Em
votação. As Sras. Deputadas e os Srs. Deputados que estiverem de acordo permaneçam
como se encontram. (Pausa.) Aprovado.
Convoco para amanhã, quinta-feira, às 14h, a próxima reunião desta CPI para
que possamos dar andamento aos trabalhos.

O SR. MARCO AURÉLIO - PT - Pode ser às 14h30?

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - Pode. Então, em vez de
14h00, ficará para as 14h30. Será a segunda reunião da CPI das Violações de Direitos
Humanos nos Trotes nas Universidades Estaduais Paulistas.

O SR. BRUNO COVAS - PSDB - Sr. Presidente, eu não contei quantas pessoas
foram hoje convocadas e convidadas, mas devem ser em torno de 50 pelo menos. Seria
bom que se pudesse estabelecer um cronograma de atividades da CPI, para que
consigamos ouvir 50 pessoas nesse prazo que nós temos. Se pensarmos em prazo médio
de duas horas por depoimento, estamos falando em 100 horas de reuniões desta CPI isso se o número não for ainda maior, porque não contei. Para que a gente possa
estabelecer um cronograma dessas datas, é necessário que a Presidência e a secretaria da
Comissão entrem já em contato com essas pessoas e que a gente tenha um cronograma
definido pelo menos para janeiro. Ao final de janeiro, a Comissão pode estabelecer
cronograma para fevereiro, para tentar concluir isso até 14 de março. Queria apenas
deixar essa sugestão e perguntar a V. Exa. se o professor que vai falar agora, se
precisamos, antes de ouvi-lo, aprovar que é um convite, para que ele possa ...

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - Já foi aprovado.
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O SR. BRUNO COVAS - PSDB - Já está naqueles... se todos dessem nessa
velocidade, 10 minutos, atender ao convite desta comissão, nós concluiremos antes do
Natal.

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - Já está aprovado. O
professor Marco Akerman é um dos maiores ...
Tem a palavra o nobre deputado Rafael Silva, que é uma das pessoas que mais
tem contribuído com a CPI, mesmo antes de ela ser instalada, para trazer notícias de
Ribeirão, averiguar fatos lá e fazer contatos com a Promotoria.

O SR. RAFAEL SILVA - PDT - Estou participando de uma audiência pública
aqui sobre Educação, e sou forçado a me ausentar. Queria deixar claro aqui que a
grande maioria dos fatos não estará presente aqui em forma de denúncias, porque muitas
pessoas não denunciam.
Uma vez eu aqui, fazendo críticas a esses trotes, uma senhora me procurou. A
sobrinha-neta dela, em São Paulo - não sei onde, não é que eu esteja omitindo, não, ela
não me informou – a sobrinha, noiva, de 18 ou 19 anos, numa festa, simplesmente um
grupo de moças e rapazes tiraram a blusa e a camisa, elas sem sutiã, eles colocavam a
mão na tinta guache e dançavam segurando os seios das moças. E quando tiravam a
mão, ficava a marca ali.
Isso para eles era festa. A moça ficou traumatizada, queria até abandonar a
faculdade. A tia aconselhou a não fazê-lo. Mas ela tinha medo de que o noivo soubesse.
Então, daquele povo que participou dessa festinha, ninguém denunciou. Em Ribeirão
Preto também casos e mais casos acontecem, que não foram e não serão denunciados,
porque a pessoa se sente constrangida. Passa a ser vítima novamente.
Parabéns novamente ao deputado Adriano Diogo. É um dos principais
parlamentares desta Casa. Respeito muito a sua atuação séria, digna, independente.
Estarei presente, apesar de não fazer parte da CPI. Estarei presente sempre que possível,
e principalmente nos assuntos relacionados a Ribeirão Preto, que são assuntos
tenebrosos.
Um abraço e parabéns a todos os membros da CPI. (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - Deputado Rafael, embora
na composição da CPI o seu partido não tenha feito a indicação, toda sessão que houver,
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principalmente as que tratarem de Ribeirão Preto, nós o avisaremos com bastante
antecedência. E V. Exa. sinta-se membro desta comissão. Qualquer deputado da Casa
pode ter assento nesta comissão.
Quero qualificar a apresentação do professor Marco Akerman como uma das
principais contribuições. Há anos ele se dedica a esse tema. Ele fez esse livro importante
- ‘“Bulindo’ com a Universidade - um estudo sobre o trote na Medicina”, junto com a
professora Silmara Conchão e Roberta Cristina Boaretto.
Tem a palavra o professor Marco Akerman. Agradeço ao senhor por ter
cancelado todos os seus compromissos para vir aqui à primeira sessão da CPI.

O SR. MARCO AKERMAN - Boa tarde a todas as pessoas presentes, aos
nobres deputados. Muito obrigado pelo convite, Adriano. Acho que essa Comissão
Parlamentar de Inquérito vai prestar um serviço enorme à sociedade brasileira, porque
vai jogar luz numa penumbra.
O deputado Rafael disse do medo que as pessoas têm de denunciar. Quem sabe,
com esta CPI, as pessoas passem a não ter mais medo, porque nós só vamos romper
essa atitude violenta e desrespeitosa dos Direitos Humanos na faculdade se nós
rompermos o reino do medo e jogarmos luz nessa penumbra, estimular narrativas. Que
as pessoas venham e falem, porque isso vai ter caráter terapêutico para elas. Vai ter
caráter terapêutico para a sociedade e vai ser fundamental.
Adriano, eu equipararia a Comissão Parlamentar de Inquérito do Trote à
Comissão da Verdade da ditadura militar no Brasil. Acho que vamos jogar luz sobre
algo que já acontece no Brasil há muito tempo, e está debaixo do tapete.
Meu nome é Marco Akerman. Sou médico formado pela Universidade Federal
de Minas Gerais. Fui professor da Faculdade de Medicina do ABC por 18 anos. E
durante o meu período como vice-diretor, nos quatro anos em que fui vice-diretor, fui
jogado nessa discussão e no enfrentamento do trote. Vou contar essa experiência não
para falar de um fato relacionado a mim, mas para mostrar para vocês como o processo
acontece dentro de uma faculdade.
Primeiramente, não há denúncias públicas. Os pais, os alunos criam e-mails,
criam telefones fictícios, criam nomes fictícios para fazer essa denúncia. Então, isso
demonstra a dificuldade que as pessoas têm de fazer denúncias com a cara aberta, livre,
porque sentem que vão sofrer retaliações dos alunos, dos professores. Esse é o primeiro
fato.

20
DIVISÃO DE TAQUIGRAFIA
Nesse sentido, recebi um e-mail anônimo, de uma suposta mãe, dizendo que toda
quinta-feira os alunos eram levados, os calouros, para um educandário, onde era
introduzida pimenta no ânus dos alunos. Ela dizia que se a faculdade não tomasse
nenhuma atitude, ela ia recorrer ao Ministério Público. Mas ela não dizia o nome dela, e
o e-mail era também criado, anônimo.
Tomei esse e-mail, fui à sala dos alunos, junto com o Diretório Acadêmico. Não
fui junto com a Atlética. Esse é um outro fato. Os alunos me disseram, depois, que se a
Atlética estivesse na sala, o que aconteceu depois da minha ida e da leitura do e-mail,
não teria acontecido. Isso para dizer que as Atléticas das escolas médicas representam,
de alguma forma, o exercício de poder e uma introdução do trote.
Estou dando alguns elementos para nós podermos conversar. Quando eu li
aquele e-mail para os alunos, eu disse o seguinte: “Eu não acredito que isto esteja
acontecendo numa faculdade de Medicina. Quero dormir tranquilo esta noite. Eu
gostaria, então, de saber se esse fato procede.” O silêncio foi total. Ninguém disse
absolutamente nada, até que um aluno, sentado na primeira cadeira, foi na minha
direção, pegou o microfone e falou assim: “Procede, sim, professor. Estou cansado da
covardia dos meus colegas que estão sofrendo isso e não têm a coragem de dizer o que
estão sofrendo.”
Na hora, então, entre aspas, pedi proteção de testemunha. Falei: “Vamos manter
isso entre a gente”, porque ele estava acusando, não é? “E nós vamos tomar algumas
providências”. E um aluno levanta e fala: “Professor, se o senhor souber quem fez isso,
a escola vai tomar providências com esses alunos?” E eu, muito sanguineamente, não
sou nada mineiro, apesar de ser mineiro, eu disse de uma forma muito forte: “Se não
aparecer quem fez isso, eu renuncio ao cargo de vice-diretor, vou lá fora dizer o que está
acontecendo na Faculdade de Medicina do ABC”.
Isso foi depois, no processo de expulsão dos alunos. Foi citado pelo advogado
como pressão emocional que o vice-diretor fez sobre os alunos, para que eles
acusassem.
No dia seguinte, havia então uma prova de Bioquímica. Nós então fizemos um
questionário anônimo, com seis perguntas aos alunos. A primeira pergunta era: “Você
foi vítima do trote de pimenta no ânus? Sim ou não? Se sim, quem fez?”. Segunda
pergunta: “Você já foi humilhado aqui na faculdade de Medicina? Sim ou não? Se sim,
quem fez?” E a terceira:”Você sabe de algum colega seu que foi humilhado? Sim ou
não?”
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Eram 106 alunos. Eles teriam que preencher, colocar numa urna e ir embora.
Através então desse questionário que foi elaborado, 106 respostas anônimas, foram
identificados 17 alunos que tinham cometido esse trote da pimenta, e cinco alunos
vítimas desse trote da pimenta.
Inclusive um validador: “Você já sofreu alguma humilhação?” “Sim.” “Qual?”
“Fui urinado por um veterano.” “Quem fez isso?” “Não sei, porque era de noite e eu
estava de cabeça baixa.”
Então, não houve uma acusação gratuita. Em relação a esses 14 alunos, abriu-se
um inquérito na Faculdade de Medicina do ABC. Esses 100 alunos foram entrevistados.
Os 14 alunos também foram chamados e, na presença de seus advogados, foram
entrevistados. Criou-se um processo administrativo e, no bojo desse processo, foi feita
uma pesquisa, fizemos grupos focais de narrativas, dois alunos foram expulsos da
faculdade e quatro foram suspensos, envolvidos com esses trotes.
Esses alunos gastaram muito dinheiro com advogados e foram reintegrados
novamente à faculdade. Por quê? Porque os advogados alegaram - e a Justiça alegou que nós não respeitamos os seguintes critérios constitucionais: amplo direito à defesa e
amplo direito ao contraditório.
O que seria amplo direito ao contraditório? Seria a possibilidade de os 42 alunos,
que acusaram um dos alunos que foi expulso, serem acareados um com o outro, de
forma que o acusado pudesse, de algum modo, dizer “Não, eu não fiz. Que dia foi?”.
Então, nós não cumprimos os trâmites legislativos. Nós não somos juízes, nós somos
médicos, professores.
Achamos que eles descumpriram questões éticas dentro da faculdade e foram
expulsos, mas esses alunos foram reintegrados. Foi por isso que eu disse à promotora,
naquele dia, que as promotorias têm de instruir as faculdades de Medicina sobre a forma
como esses processos devem acontecer para que não haja retorno.
No ano passado, um aluno da Unesp Botucatu também foi expulso. Deve estar
na Justiça. Esperamos que esse aluno não seja reintegrado. Isto é um presente que a CPI
poderia dar: instruir os professores e as escolas como esse processo deve ser feito dentro
da Constituição.
Estou dando um exemplo para dizer que este livro, ‘“Bulindo’ com a
Universidade - um estudo sobre o trote na Medicina”, estimulou os alunos a fazerem
narrativas. É o último que tenho, mas eu queria entregá-lo ao deputado Adriano Diogo,
como um documento à comissão, porque aqui há narrativas de alunos sobre o que
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acontece na Calomed e na Intermed. Os alunos, de uma forma muito generosa,
disseram, em detalhes, tudo o que acontece. Ao final, há todo o resultado do grupo focal
de como isso acontece. São depoimentos que a comissão pode colocar.
Acho que temos que superar essa etapa de contar os fatos bizarros que
acontecem. São bizarros, ainda mais em uma faculdade de Medicina, onde esperamos
que esses fatos bizarros não aconteçam. Portanto, o próximo passo seria tentar trabalhar
um pouco e - serei breve para não cansar os nobres deputados e as pessoas - tentar
enfrentar quais são as raízes desse problema. Quais são as raízes? Por que isso
acontece?

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - Professor, quem é a
coautora do livro que está aqui?

O SR. MARCO AKERMAN - Não, ela participou conosco do início do
trabalho. Sonia Rovinski. É uma colega de trabalho que esteve nesse processo da
Faculdade de Medicina do ABC. Eu não vim preparado para apresentar, mas o deputado
Adriano Diogo falou: “Marco, se você tiver uma apresentação, leve-a para iluminarmos
essa discussão”.
Serei breve e não cansarei os nobres deputados. Isso foi uma apresentação que
fizemos no COBEM - Congresso Brasileiro de Educação Médica. Foi o 52º. Todo ano
tem. Seria muito importante que essa discussão também permeasse os congressos
brasileiros de educação médica. Isso não acontece apenas na Medicina, acontece na
Esalq.
O professor Antônio Almeida diz que em cinco carreiras essas coisas são
marcantes: na Medicina, Direito, Agronomia, Engenharia de Minas e Engenharia de
Petróleo. São carreiras vinculadas a grupos econômicos: o “agribusiness”, a Medicina, o
Direito, o petróleo e a energia, em que se institui uma lógica de hierarquia e poder.
Eu começo a pensar que há uma discussão relacionada com hierarquia e poder
para tentarmos enfrentar. Punir sim, mas não é suficiente. Precisamos de narrativas,
precisamos que os alunos quebrem o gelo e falem mais disso. Acho que não é só punir e
castigar. Vamos ter que prevenir, promover e entender isso de uma forma bastante forte.
Aqui, há uma carta em que a Sonia é autora. Violência e intimidação na
recepção aos calouros na faculdade de Medicina: ato que persiste ao longo do ano. O
trote não acaba em 13 de maio, quando se dá a teórica libertação do calouro. O trote ou
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a violência nas faculdades de Medicina é ao longo do ano; persiste ao longo do curso.
Uma vez calouro, sempre calouro. Você sempre será calouro de um veterano para o
resto da vida. Institui-se um pouco da lógica da relação de poder.
Esse é outro trabalho feito por nós. Destacamos a experiência que vivemos na
faculdade. Temos o livro que construímos. Trote: bulir para abolir. Esta CPI tem que
abolir o trote. Narrativa de uma experiência: o que aconteceu no ABC, como isso nos
aproximou para, juntos, bulirmos com o tema. Os alunos se aproximaram dos
professores. Alguém já buliu com esse tema antes? Nós fomos ver como esse tema era
abordado na Europa e nos Estados Unidos e como tudo isso buliu com os estudantes.
Narrativa dos estudantes em foco.
Todo diretor e todo professor - e não é uma lógica policialesca - têm que
estimular as narrativas. Que os alunos contem! Isso tem um papel terapêutico, tem um
papel de tirar de debaixo do tapete essas questões. Essas narrativas são bastante
importantes. Como fizemos para enfrentar isso na faculdade? Como os resultados
buliram com as pessoas? Bulimos com a universidade. Agora conseguimos! Acho que
essa CPI também é resultado disso.
O CRM, recentemente, fez um debate sobre a questão da violência, mas o fez no
âmbito da câmara de psiquiatria, tratando esse assunto como psicopatologia. Acho que
não devemos tratar essa questão como “os alunos que fazem isso são uns monstros”.
Afinal, esses alunos serão médicos, simpáticos, bonitos e inteligentes. Acho que se
tratarmos essa questão como lógicas de psicopatologias, não chegaremos à raiz. Talvez
psicopatologia de massa, mas discutir isso no campo das violências contemporâneas.
A primeira hipótese do trote - para ir à raiz - é que ele é um instrumento de
produção de rede de poder na escola médica. É uma hipótese. Nós detectamos isso.
Temos a curva de Gauss, a famosa curva de Gauss. A Faculdade de Medicina do ABC
tem 100 alunos. Ela existe há 45 anos e já formou 4.500 alunos.
Todo ano, cem alunos entram na faculdade. É nítido e possível identificar 15
alunos que estão à esquerda da curva de Gauss e - desculpem a expressão - mas são
aqueles alunos chamados de “pau no cu”. São os alunos que não aceitam o trote. São
alunos mais velhos, mais religiosos, casados, que estão fazendo uma segunda carreira.
Esses alunos são excluídos da vida acadêmica. Eles não podem participar de mais nada
porque não participam das atividades de trote.
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Do lado de cá, há outros 15 alunos. São os alunos mais ricos, mais bonitos,
homens, heterossexuais, que gostam de atividades esportivas e dominam, de alguma
forma, a lógica das Atléticas. É uma coisa meio darwinista, inclusive.
No meio, são os alunos que sofrem. Setenta alunos que não querem ser “pau no
cu”, nem se identificam com essa lógica de poder que esses alunos querem instituir,
porque esses 15 alunos são os que sofrem o trote por anuência. Eles aceitam porque tem
que mostrar que possuem couro duro. Eles serão os que submeterão os outros ao trote
no ano seguinte.
Esses 15 alunos se conectam com os 15 do ano anterior, que se conectam com os
do ano posterior e assim sucessivamente: 15, 15, 15,15, 15, formando uma rede de
poder que influencia as lógicas dos internatos, as lógicas das residências, as lógicas dos
concursos públicos, as lógicas dos credenciamentos de médicos nas Unimeds e nos
planos de saúde. Constituem-se em uma lógica de rede de poder.
Essa é uma hipótese. Outra questão para trabalharmos é a genealogia da
hierarquia médica. O trote, naquela hipótese anterior, não serve para ser um mecanismo
de inclusão e de recepção. Ele é um mecanismo de construção de rede de poder e de
imposição de uma lógica da hierarquia médica. Alguns valem mais do que outros. É
uma lógica de dizer que existem alguns seres humanos que valem mais do que outros
seres humanos. Não é?
E se estabelece uma lógica, porque o calouro do primeiro ano vale menos que o
do segundo, que vale menos que o do terceiro, que vale menos que o do quarto, que vale
menos que o do quinto, que vale menos que o do sexto, que vale menos que o preceptor,
que vale menos que o professor. Então, se estabelece uma lógica hierárquica forte.
Eu me recordo de uma experiência. Fiz meu doutorado na Inglaterra e conheci
um senhor inglês que lutou na Segunda Guerra. Dizia que o maior pavor dos soldados
aliados era serem presos pelos japoneses, porque a lógica japonesa baseada no samurai é
muito forte.
O soldado raso era aquele que cuidava do preso de guerra. Então, o soldado raso
se sentia no direito de maltratar o preso porque o preso valia menos do que ele.
Então, lutar contra o trote nas escolas médicas e em outras escolas é lutar contra
a desvalorização da vida, é lutar contra achar que há seres humanos que valem mais do
que outros.
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E se - se - o aluno do primeiro ano, soldado raso, vale menos do que o do
segundo ou o do terceiro, o que dirá então os psicólogos, os fonoaudiólogos e os
enfermeiros? Valem menos ainda!
Então, isso tem uma implicação forte na formação de equipes multiprofissionais.
O médico sempre vale mais do que qualquer profissional. O que dirá, então, o paciente,
o usuário? Vale menos ainda!
Então, essa luta contra o trote, mais do que uma luta de combater a violência, é
uma luta humanizadora, de introduzir uma lógica de que nenhum ser humano vale mais
do que outro ser humano.
E aí eu me lembro do Gabriel García Márquez - ele morreu -, de uma frase
bonitinha dele. Ele dizia que o único momento em que um homem ou uma mulher pode
olhar para o outro de cima para baixo é para dar a mão para o outro sujeito, que está
embaixo, para levantá-lo.
Então, é uma questão ética. Nenhuma vida vale mais do que outra. Nenhuma
vida vale mais do que outra! Esta CPI, então, implementa uma lógica ético-política de
valorização da vida.
Porque dentro das faculdades de Medicina - que eu tenho experiência em outras
faculdades - se estabelece uma hierarquia de valor da vida.
É por isso que a genealogia da hierarquia médica é uma questão que tem que ser
estudada. Talvez, pegando Foucault, tem uma lógica do Exército, de como que se
valoriza isso.
Então, eu acho que essa é uma questão de outra hipótese. E aí, brincando,
calouros, veteranos, japoneses, outras profissões e nossos pacientes, que foi a minha
ênfase, que eu dei para você. Isso tem implicação na prática profissional.
O outro não é uma extensão nossa. Surpresa! O outro também tem desejos. O
calouro não tem desejos. O veterano acha que o calouro não tem desejos. Então, não
tem desejos porque ele tem que se submeter a uma ordem.
E aí, nós temos que pensar que alguns “nãos” têm que ser valorizados. Na
prática clínica isso tem importância.
Não quero, não concordo, não posso, não sei e não gosto. Nenhum ser humano
pode ser desvalorizado porque diz essas frases. Tem que escutar que escuta.
E aí, uma coisa bem bacana: o padre Júlio Lancellotti, que o Adriano deve
conhecer bem, tem a Casa Vida aqui no Belenzinho, que cuida de crianças. Ele que
conta esta história, que para mim é uma história muito bonita:
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Uma criança estava querendo brincar com um gato e ele não deixava porque o
gato estava doente. E a criança: “Não, por que eu não posso brincar?” “Não, está
doente, não pode.” As crianças são fenomenais, não é? A criança faz a seguinte
pergunta para o padre Júlio Lancellotti: “Padre, médico de gato é gente ou é gato?” Aí o
padre falou assim: “Não, médico de gato é gente”. Aí, a criança perguntou: “Então,
como é que ele entende o que o gato tem?” Não é?
Então, como é que nós vamos entender a questão dos nossos pacientes? Isso
pode acontecer se nós não valorizarmos a vida, não valorizarmos o sujeito e usarmos só
o nosso próprio olhar.
E ali, olha, é um médico que examina o pé com os seus instrumentos. Laerte é
fantástico. O desejo, a dor e a angústia estão lá. E aí o diagnóstico: “Você não tem
nada”.
Então, essa coisa de lutar com a valorização da vida vai ter uma implicação
importante na prática clínica. Porque: “Eu é que sei, o outro não sabe. Eu é que sei, o
outro não sabe!”
E aí, nós estamos, provavelmente, em muitos consultórios médicos falando isso:
“Você não tem nada porque eu olhei com minha própria lente”.
Então, essa CPI é muito legal, entendeu? Essa CPI vai mexer na lógica da
formação médica. Tem que mexer na lógica da formação médica. Essa CPI transcende
só os fatos de violência.
Essa CPI vai nos ajudar a pensar por que - é um tema, eu sei, controverso, não é?
- os médicos cubanos atendem as pessoas de um jeito, às vezes, diferente dos nossos
médicos, não é?
E aí tem uma tensão. Então, essa CPI vai até discutir isso: formação médica.
Essa CPI vem não só para discutir atos de violência. Essa CPI vem para falar da
formação médica neste País.
Porque o Emerson Merhy, um amigo nosso, fala - isso aí é uma bruxa, não é? que nós profissionais de Saúde temos o que ele chama “agir torturador”. Nós fazemos
um esforço danado para os nossos pacientes nos dizerem aquilo que queremos ouvir.
Isso já é desde o trote, o início. Nós somos doutrinados para isso. Nós não
estamos preparados para ouvir do outro o que o outro tem a dizer. Porque o que o outro
tem a dizer pode me ameaçar. Então, eu controlo o que o outro tem a dizer. Então, essa
CPI, puxa vida!
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E aí, essa CPI, a Comissão da Verdade, veja bem, que interessante, outro
cartunzinho aí, olha. “Sou um super-herói. Tenho superpoderes. Quais? Invisibilidade.”
Então, os mais fracos são invisíveis. São mais vulneráveis. Nós falamos de
vulnerabilidade mas nós temos que tirar isso de debaixo do tapete. E esta CPI vai ajudar
nisso, não é?
Então é isso. Isso é um trabalho de uma professora, não vou entrar nessa
questão. A professora Maria Cristina Pereira Lima, Quica, lá de Botucatu, também tem
estudado. Ela estudou a prática do trote na saúde mental dos estudantes de Medicina.
Ela mostra também dados mais concretos sobre isso.
Então, agradeço muito o Adriano pelo convite e agradeço a existência desta CPI
para influenciar não só na questão da quebra dos Direitos Humanos, mas na formação
do profissional da Saúde.
Essa CPI tem um compromisso ético-político com a formação médica neste País.
Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - Há mais dois depoimentos:
o da Luísa Cruz de Melo, estudante de Geografia, representante discente do DCE da
USP Alexandre Vannucchi Leme. Eu não sei por que vocês não põem o nome do
Alexandre no DCE. Têm vergonha? Vamos lá. Luísa Cruz de Melo. Fala com calma,
Luísa. E vem também a Marcela. Fica ao lado dela. As duas meninas falem com calma.

A SRA. LUÍSA CRUZ DE MELO - Meu nome é Luísa Cruz de Melo, eu sou
estudante do quarto ano de Geografia, da USP. Eu queria comentar um caso que
aconteceu comigo, que já foi divulgado em algumas mídias.
Em março deste ano eu comecei a receber bilhetes na minha mochila, dentro da
sala de aula. Bilhetes que, primeiro, eram com elogios muito esquisitos e depois
começaram a chegar em tom de ameaça. Sempre em tom de assédio. Eram bilhetes
anônimos que eu não sabia de quem eram, que eram colocados na minha mochila no
meio do intervalo da aula.
Depois de um tempo eu comecei a andar com a minha mochila, não me separava
mais dela para que não pudessem ser deixados os bilhetes. Então, os bilhetes
começaram a aparecer no meu carro estacionado na faculdade.
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Não importava o lugar em que eu estacionava o carro: sempre apareciam novos
bilhetes com ameaças falando que essa pessoa não tinha me esquecido, que ela não
deixaria de me procurar e que eu ainda seria dela.
Desde então, eu fiquei com muito medo dentro da faculdade, mas continuei indo
às aulas. Até um amigo meu recebeu uma ameaça, na mochila dele; é um amigo que
anda muito comigo e foi ameaçado com um bilhete dizendo: “É melhor você se afastar
dela”. No meu carro, outro bilhete dizendo que ele já tinha sido avisado.
Fui à polícia e fiz um boletim de ocorrência que foi meramente burocrático, pois
sem suspeito não tinha como continuar o caso, não tinha como ir atrás. Com esse B.O.
eu fui até a chefia do meu departamento. Levei o boletim de ocorrência e pedi que
fizessem uma passagem em sala contando que estavam acontecendo casos de assédio
dentro das salas de aula. Essa passagem em sala ficou marcada, mas então entrou a
greve da USP. Por quatro meses, a universidade ficou em greve.
Eu evitei ir à faculdade, até por já ter sido ameaçada, até um dia de agosto,
quando as aulas ainda não tinham voltado e fui até a faculdade para fazer um trabalho
em grupo que eu deveria entregar depois que a greve acabasse. Fui encontrar com dois
amigos para fazer o trabalho. Fui até a Faculdade de Arquitetura e Urbanismo antes e,
quando fui estacionar e descer do meu carro, fui surpreendida por alguém que me
atacou pelas costas. Não consegui ver o rosto da pessoa em nenhum momento, pois
estava de costas procurando o celular dentro do carro. Ele me surpreendeu por trás,
segurou meu pescoço, me colocou para dentro do carro e ficou falando meu nome e
dizendo que ele tinha me avisado. Ficou me segurando e me machucando. Houve uma
tentativa de estupro, ele começou a tentar abrir a minha calça, me imobilizando dentro
do carro. Isso aconteceu às quatro horas da tarde, no estacionamento da FAU. Consegui
buzinar com meu joelho, várias vezes e alto; ele se assustou e bateu minha cabeça na
porta do carro para que eu não conseguisse ver. Eu me machuquei, fiquei bem
machucada, na época. Então ele fugiu, sem que eu conseguisse virar, pois ele tinha me
imobilizado até me machucar.
Depois que isso aconteceu, fui de novo à polícia e abri um segundo boletim de
ocorrência de agressão. Fui até o IML e fiz o exame. A polícia me disse que não teria o
que fazer sem ter um suspeito e que eu deveria ir até a USP e tentar fazer uma
emboscada com meus amigos, colocando-me em uma posição frágil para que o meu
agressor viesse de novo e assim conseguíssemos pegá-lo em um flagrante.
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Além dessa orientação excelente da Polícia Militar, recebi também a orientação
de que eu fosse até a USP buscar as imagens das câmeras para talvez conseguir uma
pista de quem pudesse ter sido. E eu fui; fui com meu pai, inclusive. Fomos até a USP
procurar. Fui até a segurança da USP e eles me passaram a informação de que, há mais
de um ano, as 84 câmeras da USP não funcionavam - nenhuma delas - e que assim eu
não teria imagens para levar para a polícia. Fui com esta resposta até a polícia e eles
disseram que iriam arquivar o caso, que não tinham como continuar, pois não havia
nenhum suspeito.
Depois de isso tudo acontecer, voltaram as aulas na universidade e fiz um ofício,
junto com minha advogada, e entreguei a todas as instâncias da universidade que
deveriam ficar cientes do meu caso. Levei para a reitoria, para a segurança, para a
ouvidoria, para a direção da FFLCH e para meu chefe de departamento, da Geografia.
Recebi algumas respostas, todas elas no sentido de que não poderiam apurar isso, pois
era um caso de polícia, mas que iriam encaminhar os ofícios para a segurança. Então,
todos acabaram indo para o mesmo lugar. A segurança me mandou um e-mail com um
novo projeto de implementação de câmeras, que seria feito a partir do ano que vem. Não
sei em que ponto isso poderia me ajudar.
A partir desse momento, fui procurar os coletivos feministas, que hoje estão aqui
em grande número, e a partir daí decidi continuar meu semestre. Cancelei as matérias
que fazia no período noturno - só faço no vespertino -, não fico mais desacompanhada
de maneira alguma, mesmo para chegar e sair da universidade, e tenho feito minhas
matérias, apesar da falta de resposta da universidade.
A direção do meu departamento nem fez a passagem em sala. O diretor da
Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas me chamou, a secretária dele me
chamou para prestar algum esclarecimento, mas também sem nenhum tipo de
encaminhamento ou proposta. Em nenhum momento o SOS Mulher me foi indicado. Eu
nem sabia que existia. Fui saber que existia há mais ou menos duas semanas.
Eu procurei todas as instâncias da USP que eu poderia. A professora Heloísa,
que também foi convocada para estar aqui, me ajudou muito e me disse que uma série
de outros casos existiam e não haviam sido denunciados. Para conseguir minimamente
manter a minha segurança, decidi publicizar o caso, para que as pessoas soubessem
quem eu sou; já que eu não sei quem é meu agressor, para que pelo menos as pessoas
soubessem quem eu sou e ficassem de olho em mim, no meu carro, enfim... Até porque
tudo aconteceu à tarde, à luz do dia.
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Então, eu publicizei o caso. Essa foi a minha única proteção, desde então. Nem a
direção, nem a guarda, nem ninguém me deu nenhuma resposta. Depois que eu
publicizei, recebi mais de dez outras denúncias de outras meninas, que me contaram os
casos delas em solidariedade, mas nunca publicizaram. Então eu comecei a ter noção do
tamanho do que é isso dentro da universidade e do tanto de casos que acontecem.
Infelizmente, a gente não leva tão sério até que aconteça com a gente. Tenho uma
câmera no meu carro, ando com spray de pimenta e não tenho mais nenhum tipo de
lazer na faculdade; quase não me concentro nas aulas.
É uma questão extremamente grave. Gostaria de pedir que fosse considerado
esse caso como mais um dos casos. O constrangimento não acaba. Mesmo para as
pessoas que sabem quem são seus agressores, o constrangimento não acaba. Eu, que não
sei quem é.... você vive na dúvida, com um medo absurdo. Sem iluminação, sem poda
das árvores, a universidade virou um lugar perfeito para que esses e outros casos
aconteçam.
Para encerrar, gostaria de pontuar que, muitas vezes, vem à tona nesse assunto a
questão de que esses atos são cometidos em momentos de festa, em momentos em que
estão todos alcoolizados, em que há pouca luminosidade por conta da festa, e que as
coisas ficam mais permissivas. Eu queria pautar de novo que tenho sido assediada desde
março dentro da sala de aula, à tarde: minha aula é das 14 às 18 horas. E a tentativa de
estupro que sofri aconteceu às 16 horas da tarde, em período letivo. É importante pautar
isso.
A última coisa é o mito de que esses casos todos são feitos por pessoas de fora,
externas à universidade. De novo, gostaria de pautar isso. Foi um colega meu, com
certeza, que fez isso; ou um funcionário, no máximo, mas acho difícil, pois dentro de
sala de aula só ficam alunos. Isso é para acabar com esse preconceito de achar que aluno
da USP não constrange, que aluno da USP não assedia e não persegue. Porque persegue.
E assedia.
Obrigada. (Palmas.)

O SR. MARCO AURÉLIO - PT - Sr. Presidente, uma introdução: a CPI tem
características diferentes das de uma audiência pública. Na audiência pública, as
pessoas falam, são publicizadas as emoções e isso fica registrado na Casa. A CPI
trabalha mais profundamente, por isso é Comissão Parlamentar de Inquérito. Nós
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buscamos as informações para ver se conseguimos identificar culpados e pessoas que
devam ser punidas. A CPI tem um poder muito maior do que uma audiência pública.
Vou pedir licença para fazer algumas perguntas, para que possamos contribuir
nesse processo.
Primeiramente, peço desculpas, vou perguntar seu nome de novo.

A SRA. LUÍSA CRUZ DE MELO - Luísa.

O SR. MARCO AURÉLIO - PT - Luísa, em que ano você está? É da Gografia,
não é? Em que ano você está?

A SRA. LUÍSA CRUZ DE MELO - Quarto.

O SR. MARCO AURÉLIO - PT - Quarto ano? Essa tentativa de estupro
aconteceu dentro do estacionamento, dentro da USP? Ou é fora?

A SRA. LUÍSA CRUZ DE MELO - Estacionamento da Faculdade de
Arquitetura e Urbanismo, dentro do campus Butantã.

O SR. MARCO AURÉLIO - PT - É dentro do campus? Está bem. Você se
lembra, mais ou menos, da data em que isso aconteceu? Ou o mês? Foi agora, recente?

A SRA. LUÍSA CRUZ DE MELO - Foi em agosto. Não tenho exatamente a
data, mas isso está no meu relato.

O SR. MARCO AURÉLIO - PT - Tudo bem. Agosto deste ano?

A SRA. LUÍSA CRUZ DE MELO - Deste ano.

O SR. MARCO AURÉLIO - PT - A partir desse momento, você diz que foi até
o diretor. A quem você se dirigiu, na USP, para relatar esse fato?

A SRA. LUÍSA CRUZ DE MELO - O ofício, com o Boletim de Ocorrência, eu
levei tanto para a Ouvidoria, como para a direção da Faculdade de Filosofia, Letras e
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Ciências Humanas, para a reitoria, para a segurança da guarda e para o chefe de
departamento da Geografia. Levei para todas essas instâncias.

O SR. MARCO AURÉLIO - PT - E de todos esses que foram comunicados
você não teve resposta formal? Ou alguns responderam?

A SRA. LUÍSA CRUZ DE MELO - Alguns, sim. A grande maioria que
respondeu disse que ia encaminhar o meu pedido para o setor de segurança, para o qual
eu já tinha enviado, também.

O SR. MARCO AURÉLIO - PT - Agora, o setor de segurança da USP é
próprio ou é terceirizado?

A SRA. LUÍSA CRUZ DE MELO - É próprio.

O SR. MARCO AURÉLIO - PT - É próprio?

A SRA. LUÍSA CRUZ DE MELO - Eles têm terceirizados, mas eu conversei
com o chefe da guarda universitária e a professora Ana Pastore.

O SR. MARCO AURÉLIO - PT - E da segurança, houve alguma resposta? Ah,
não. Houve só de que vão instalar câmeras a partir de 2015. Só isso.
E, a partir disso, você disse que outras pessoas começaram a lhe relatar fatos
idênticos. Essas pessoas relataram coisas recentes ou coisas de anos anteriores?

A SRA. LUÍSA CRUZ DE MELO - Tanto recentes quanto anteriores, mas não
são casos idênticos. Nenhum dos casos que eu recebi tinha a questão dos bilhetes, nem
do anonimato. Os casos que eu recebi eram de pessoas que tinham agressores
conhecidos.

O SR. MARCO AURÉLIO - PT - Tinham agressores conhecidos?

A SRA. LUÍSA CRUZ DE MELO - Sim.
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O SR. MARCO AURÉLIO - PT - Mas, elas chegaram a denunciar isso em
algum órgão da faculdade?

A SRA. LUÍSA CRUZ DE MELO - Muitas delas não, por constrangimento.

O SR. MARCO AURÉLIO - PT - Então, contaram para você, mas não fizeram
denúncias?

A SRA. LUÍSA CRUZ DE MELO - Não, por medo de retaliação.

O SR. MARCO AURÉLIO - PT - Está certo.

A SRA. LUÍSA CRUZ DE MELO - Se eu puder completar, a partir daí, eu
conversei com a professora Heloísa, que virá aqui, e nós geramos até uma cartilha sobre
como se denunciar, dentro da USP, agressões à mulher. E o coletivo feminista também
tem mais uma série de outras denúncias que foram feitas. Então, algumas das denúncias
que eu recebi são as mesmas. Outras são diferentes deles.

O SR. MARCO AURÉLIO - PT - Aqui na CPI, deputado Adriano Diogo, as
pessoas são obrigadas a não faltar com a verdade. Estou tentando retomar uma
audiência que nós tivemos aqui. Houve um professor - não me lembro se era professor
ou que era - que disse que nunca tinha chegado para ele nenhum tipo de denúncia de
nenhum caso. Era de Ribeirão? Ah, está bom.
Deputado Carlos Bezerra Jr.?

O SR. CARLOS BEZERRA JR. - PSDB - Primeiramente, eu gostaria de
manifestar a minha integral solidariedade à Luísa e o meu reconhecimento à mulher e
cidadã, pela coragem de vir a esta CPI, na sua primeira sessão, e nos trazer um
depoimento - que, sinceramente, toca a nós todos - sobre a necessidade do
enfrentamento disso, que é uma mazela.
Eu não quero, aqui, fazer nenhuma pergunta. Quero, apenas, declarar o
reconhecimento à sua coragem. E o seu ato é um ato libertador - não apenas para você,
mas também para um tanto de mulheres que serão estimuladas a fazer o mesmo. Nesse
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sentido, você tem o meu total respeito, como cidadão, como deputado e como militante
pelos Direitos Humanos.
Porém, Sr. Presidente, eu gostaria de fazer, na verdade, uma sugestão, que me
veio em virtude da fala da Luísa. Quero fazer uma sugestão à CPI. Como a fala da Luísa
é uma fala de coragem, libertadora, que desencadeia uma série de outras falas e uma
série de outras consequências, eu gostaria de sugerir a esta CPI que seja criado, de
imediato, um e-mail oficial da CPI, como canal para o recebimento de todas essas
denúncias.
Sugiro, também, que nós comuniquemos à Presidência da Casa, para que esse email seja levado à TV Assembleia e que a TV Assembleia veicule o e-mail diariamente,
na sua programação, para denúncias de casos semelhantes a essa CPI.

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - Faça-o na forma de
requerimento, já, para se aprovar. É o requerimento que V. Exa. está fazendo?

O SR. CARLOS BEZERRA JR. - PSDB - É isso, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - Em discussão. Não
havendo oradores inscritos, está encerrada a discussão. Em votação. As Sras. Deputadas
e os Srs. Deputados que estiverem de acordo permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.
O e-mail já existe. Só para tornar público, é: cpiuniversidades@al.sp.gov.br.

O SR. CARLOS BEZERRA JR. - PSDB - Eu presidi, recentemente, a CPI do
Trabalho Escravo. Nós tínhamos um e-mail, Sr. Presidente. Entretanto, havia muita
dificuldade de divulgação desse e-mail.
Então, talvez o requerimento seja no sentido de que houvesse uma cobrança
efetiva para que a TV Assembleia veiculasse o e-mail dessa CPI durante a sua
programação, no mínimo, três vezes ao dia, para a coleta de informações e de
denúncias.

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - A Luísa, voluntariamente até tenho que ler um trechinho do Art. 28 -, se propôs a vir aqui. Nós estamos
aprendendo o jeito de fazer essa CPI. Então, vamos fazer essa parte formal. Foi ótimo
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esse requerimento, que já foi aprovado. Vamos tentar discutir, para que a televisão
divulgue. As meninas dos coletivos feministas também criaram uns e-mails, que elas
vão divulgar. Elas estão nos ajudando.
Há duas moças inscritas. Vamos fazer o seguinte: vamos deixar a Luísa
desabafar, falar um pouco mais. Sejamos solidários e acolhedores com ela. Aí, veremos
o que a Marcela quer falar.

O SR. MARCO AURÉLIO - PT - Posso concluir sobre a Luísa, Sr.
Presidente?

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - Isso, deputado Marco
Aurélio.

O SR. MARCO AURÉLIO - PT - Ela citou que outras vítimas, ao saberem que
ela tinha denunciado, se dirigiram a ela - inclusive, até com nomes de quem teria feito a
agressão. Então, eu quero, se V. Exa. permitir, deixar a Luísa muito à vontade para
procurar as pessoas e, caso elas se sintam à vontade, elas poderão trazer a questão para a
CPI. E, se for o caso de fazer depoimentos em sigilo, também é possível, porque às
vezes há coisas que são muito complicadas.
Acho que isso ajuda a contribuir, porque são pessoas que procuraram a Luísa,
mas vejam que não fizeram os registros anteriormente, por medo de retaliação.
Entretanto, com certeza, têm traumas.
Peço, também, não só à Luísa, mas a todos e todas que vão se colocar aqui na
CPI, que, se houver algum tipo de alteração de comportamento com vocês, devido ao
que vocês falarem aqui, nós sejamos imediatamente comunicados.
A CPI começou hoje e, realmente, é uma coisa muito pesada. Mas, falando em
nome de todos os deputados, já que começamos, nós queremos ir até a última
consequência. Que não aconteça absolutamente nada de diferente com ninguém, por ter
vindo aqui. E, caso tenha acontecido, por favor, comuniquem-nos.
Mais uma vez, muito obrigado pela sua participação.

A SRA. LUÍSA CRUZ DE MELO - Eu já terminei minha fala. Eu só queria
fazer um adendo sobre essa questão das denúncias. Muitas vezes, as pessoas perguntam
por que essas denúncias não chegam. Aliás, acho de extrema fragilidade e de certo
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oportunismo dizer que não chegam esses casos porque casos como esses não são
denunciados. Não é à toa que isso não chega.
Não estou em nível nenhum acima das mulheres que não denunciam, até porque
eu só tomei essa atitude pois eu não sabia quem era o meu agressor. E foi um jeito de eu
conseguir me proteger. Foi o único jeito. Não foi porque eu tenha uma coragem a mais
ou porque eu ache que seja mais fácil.
A exposição é muito grande e não há como achar que as coisas vão continuar
iguais, que não vamos sofrer nenhum tipo de constrangimento por ter tornado isso
público. Muitas vezes, há o apoio das pessoas, mas isso também constrange. Desde que
eu dei publicidade, não tenho mais como andar despercebida na faculdade.

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - Luísa, em que ano você
está?

A SRA. LUÍSA CRUZ DE MELO - Estou no quarto ano.

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - Como você está fazendo
com as disciplinas que teria que fazer à noite? Está fazendo-as durante o dia? Isso
alterou totalmente a sua vida?

A SRA. LUÍSA CRUZ DE MELO - Eu tranquei as matérias da noite. Isso vai
me custar mais tempo para terminar o curso, porque, sem ter dois períodos para fazê-lo
vou ter que fazer mais semestres. Eu não quis trancar, eu cogitei trancar muitas vezes
este semestre, mas decidi não trancá-lo por querer terminar logo. Foi mais no sentido de
acelerar para conseguir sair de lá logo do que por eu achar ser tranquilo ficar.

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - Quanto tempo falta para
você concluir todos os créditos?

A SRA. LUÍSA CRUZ DE MELO - Com tantas greves, falta um ano e meio ou
dois para conseguir concluir a licenciatura também.

O SR. MARCO AURÉLIO - PT - Luísa, os fatos ocorridos com você, em sua
opinião, são de conhecimento do Caoc - Centro Acadêmico Oswaldo Cruz?
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A SRA. LUÍSA CRUZ DE MELO - Não, porque é de outro campus. Esse
centro acadêmico é da Medicina, que fica em outro campus.

O SR. MARCO AURÉLIO - PT - Vocês têm centro acadêmico?

A SRA. LUÍSA CRUZ DE MELO - Temos.

O SR. MARCO AURÉLIO - PT - Eles tiveram conhecimento disso?

A SRA. LUÍSA CRUZ DE MELO - Quando eu dei publicidade, sim.

O SR. MARCO AURÉLIO - PT - Eles fizeram alguma coisa?

A SRA. LUÍSA CRUZ DE MELO - Olha, os centros acadêmicos são muito
pequenos, é bem diferente da relação do centro acadêmico com a Medicina, que tem
milhões de CNPJs e patrocínios de grandes farmacêuticas etc. Nossos centros
acadêmicos são menores.
O que eu tive foi apoio dos coletivos feministas dos centros acadêmicos, que
vieram me prestar solidariedade. Do Departamento de Geografia eu não recebi nenhum
tipo de apoio, dentro da minha faculdade. Até o chefe de Departamento da História, que
divide o prédio, prestou alguma solidariedade, o da Geografia não.

O SR. MARCO AURÉLIO - PT - Obrigado.

O SR. BRUNO COVAS - PSDB - Aproveitando primeiro o gancho do
deputado Carlos Bezerra, embora já tenhamos esse e-mail oficial, nada impede que seja
criado um e-mail específico, mandesuadenúnciaparaacpi@, para receber denúncias, não
só esse e-mail de envio de correspondências para aqueles que vão vir depor. Algo,
inclusive, que ajude nessa divulgação na TV Alesp.

O SR. CARLOS BEZERRA JR. - PSDB - Exatamente, esse é o espírito.
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O SR. BRUNO COVAS - PSDB - Certamente o requerimento de V. Exa., que
vai ser enviado à Presidência da Casa, ao departamento de marketing, vai entrar nessa
discussão.
Uma segunda questão, pegando o gancho do deputado Marco Aurélio: a CPI é o
momento - momento, claro, de aflição - de chegar a um relatório propondo iniciativas,
propondo encaminhamentos. A CPI não é um tribunal, nós não vamos julgar ninguém,
mas, seja projeto de lei, seja encaminhar ofício ao Ministério Público...
A fala da Luísa, além de muito forte, traz já alguns elementos. Sem sombra de
dúvida o relator vai poder usar, inclusive, para esses encaminhamentos. Acredito que
um deles, por exemplo, é encaminhar à Corregedoria da polícia para que verifique essa
atuação da Polícia Militar nesse caso.
São vários os desdobramentos a partir, não só dessa fala, mas de outras que
virão. Dessa forma, e para poder, inclusive, facilitar a vida da CPI, do relator, gostaria
de solicitar que pudesse trazer cópia dos ofícios que você enviou, trazer cópia de
quando você foi à polícia - deve ter saído com algum documento, mesmo que propondo
arquivamento - para que pudéssemos ter todos esses materiais. É claro, já bastaria o
conteúdo da sua fala, mas isso poderia facilitar para que no relatório possamos indicar o
inquérito número tal, o procedimento número tal, para os encaminhamentos que a CPI
vai adotar. Peço uma cópia de todos os documentos a que você fez referência aqui.
Como disse o deputado Marco Aurélio, não é uma audiência publica, não
encerraremos o trabalho aqui, hoje, dando publicidade. Desdobramentos devem ocorrer
e precisamos também desses documentos físicos para poder compor esse relatório final.
Então, queria fazer a você mais um pedido. Gostaria de parabenizá-la por essa
iniciativa, mas peço que também possa trazer cópias desses documentos que você tem,
aqueles que puderem ser disponibilizados à CPI, para ajudar na confecção do relatório
final.

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - Pode mandar pelo e-mail
CPI Universidades, é isso? Você poderia fazer isso, por favor?

A SRA. LUÍSA CRUZ DE MELO - Com certeza, eu tenho tudo guardado.

O SR. ULYSSES TASSINARI - PV - Eu queria parabenizar a Luísa por vir
espontaneamente. Depoimento é muito importante para nós da comissão. Eu acredito
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que são essas atitudes que vão fazer com que nós possamos resolver essa problemática
ou, pelo menos, minimizar.
Eu fico extremamente triste. Sou médico formado pela USP. Eu me formei em
1963; ingressei, portanto, em 1958. Felizmente, quando ingressei não tinha trote, nada,
nada. Parece-me que antes de eu ingressar existia trote, tanto que aconteceu comigo um
fato pitoresco.
Recebi a notícia de que eu deveria fazer a matrícula em um sábado de manhã. Eu
estava no Interior, a 400 quilômetros de São Paulo, e naquela época só tinha trem. Então
eu vim de trem a noite toda, não sentei, não consegui poltrona para me sentar. Cheguei
extremamente cansado em São Paulo, fui à faculdade, fiz a matrícula e depois fui à
pensão em que morava em São Paulo, uma pensão de estudantes. Naturalmente eu
“desmaiei” na cama, então levei o trote na pensão. Rasparam a minha cabeça na pensão.
Isso para elucidar como não tinha nada na faculdade. Na época tinham algumas
faculdades que raspavam a cabeça: a Politécnica, algumas escolas de Medicina. Tanto
que na minha escola, nos primeiros dias, me perguntaram se eu havia ingressado em
alguma outra faculdade, porque eu estava careca. O meu trote ocorreu na pensão. Isso
para dizer que na época em que eu ingressei na faculdade não tinha nada, nada de trote.
Nós tínhamos festinhas normalmente. A Escola de Enfermagem ficava ao lado
do Hospital das Clínicas, perto da nossa escola. A Casa do Estudante, onde nós
morávamos, ficava Teodoro Sampaio, próximo à Escola de Enfermagem. Eles tinham
salão de festas, onde se faziam bailes, festinhas. Felizmente, nada aconteceu.
Aconteceram, me parece, alguns casamentos, mas coisa mais agressiva realmente não
acontecia.
Eu acho que a CPI é importante. Fiz questão de participar, porque realmente foi
muito maculada a nossa escola, da qual nós tanto nos orgulhávamos e nos orgulhamos.
É muito triste vê-la maculada como foi com esses episódios.
Com relação ao relatório, Bruno, eu participei de uma CPI sobre irregularidades
de clínicas de reprodução humana. Depois de completada a CPI, fizemos o relatório e
encaminhamos para onde julgamos necessário, como, por exemplo, o Conselho
Regional de Medicina, a Anvisa, o Ministério Público. Então, nesta CPI, logo que
tivermos o relatório pronto vamos encaminhar a todos os segmentos que acharmos
necessários.
Menina, parabéns. Tomara que a sua atitude faça com que realmente se resolvam
esses problemas.

40
DIVISÃO DE TAQUIGRAFIA

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - Queria pedir a todos os
coletivos feministas aqui presentes, de diversas organizações, que se organizem, porque
a CPI vai demorar muito pouco tempo e alguns depoimentos de vítimas têm que ser
sigilosos. Gostaria que vocês formassem um conselho de apoio à CPI. É evidente que
quando esse conselho estiver mais ou menos formatado, organizado, poderíamos fazer
uma reunião da CPI com esse conselho, com esses vários coletivos que existem.
Nós não temos condição, por exemplo, de falar com o povo de Ribeirão, da PUC
de Campinas, de Sorocaba, de Botucatu, todos esses lugares. Então, se vocês pudessem,
vocês que têm uma rede mais organizada, mais capilar, constituir uma rede estadual de
informações, aí nós vamos aprovando os requerimentos, vamos aprovando os
depoimentos.
Vocês viram que aqui tem uma burocracia muito grande, tem que tomar todos os
cuidados. Enquanto tiver nas vítimas... aí quando começar, qual é o problema? Abrindo
a cadeia das vítimas... posso até falar de público. A professora que veio ontem à tarde
falou do ponto de vista teórico, mas ela tem mais de cem registros de violações de
direitos humanos na USP. E ela ontem não pode abrir aquilo. Só vai abrir com todo o
cuidado. Queria pedir que vocês se organizassem para podermos fazer o melhor
possível.
Com a palavra o deputado Carlos Bezerra Jr.

O SR. CARLOS BEZERRA JR. - PSDB - Sr. Presidente, apenas para extrair
ao final do depoimento da Luísa alguns elementos que nos parecem importantes como
informações para esta Comissão.
De fato, a atuação da Universidade é fundamental em casos como esse. Acho
que está claro aqui, especialmente no apoio, no acolhimento, na escuta e nos
encaminhamentos. É fundamental. Quero fazer duas ou três perguntas extremamente
objetivas, Luísa, para que você nos esclarecesse.
Primeiro é o seguinte: como é que foi feita a interação entre a faculdade e outras
instituições, por exemplo, a Polícia Militar e a Polícia Civil, se é que houve? A segunda
pergunta: como é, em geral, a reação dos colegas em casos como o seu? Como é que os
colegas reagiram, por exemplo, no seu caso? Por último, queria te perguntar se você
sofreu algum tipo de retaliação por ter feito a denúncia que fez. Resumindo: a interação
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da universidade com outras instituições, a reação dos colegas e, enfim, se há alguma
retaliação.

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - Luísa, quem é o diretor
desse departamento? Quem é o diretor da Geografia? Completando, para quem você se
dirigiu?

A SRA. LUÍSA CRUZ DE MELO - Vou começar por essa resposta, que é
mais simples. O chefe do Departamento da Geografia era, até a semana passada, o Prof.
André Martin. Acabou a gestão dele. Agora a nova gestão assume. ele não é mais chefe
de departamento. O atual agora é o professor Colângelo. Não lembro o nome completo
dele. Ele que assumiu agora, mas foi depois, quando o Prof. André Martins já não... mas
ele ainda é professor da Casa.
Começando a responder ao deputado. A interação da Polícia com a USP se deu
inclusive através de mim, porque eu não sabia que isso não era legal. Depois,
conversando com a minha advogada, ela falou que isso não poderia ser feito. A Polícia
Militar pediu que eu fosse até a USP para recolher as imagens. Eu não poderia fazer
isso, mas como quase 95% das pessoas eu não sei de todas as leis e não sei de todos os
meus direitos. Então fui até lá buscar. Depois minha advogada até orientou de que seria
a Polícia que deveria ter ido atrás das imagens. Mas acho que no final acabou até sendo
bom que eu fui, porque consegui ouvir essa resposta. Eu não sei se seria tão franca
assim para a Polícia de que as câmeras não estavam funcionando.

O SR. CARLOS BEZERRA JR. - PSDB - Há quanto tempo mesmo? Você
citou, mas é bom frisar.

A SRA. LUÍSA CRUZ DE MELO - Há um ano. O processo de câmeras da
USP foi implementado há uns anos, e de uns anos para cá tem acontecido um processo
de sucateamento das câmeras. Se duas quebram, pegam duas carcaças de câmeras e
formam outra. Assim foi diminuindo muito o número de câmeras. Elas foram largadas,
ainda mais depois que a Polícia entrou no campus, que foi autorizada a entrada da
Polícia no campus. As câmeras foram deixadas. Por falta de manutenção elas não
funcionam mais.
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A segunda pergunta, em relação à reação dos estudantes quando eu publicizei o
caso. No meu caso em específico eu só recebi apoio. Ninguém sabia quem era o
agressor. É uma situação de extrema fragilidade. Como eu preciso do apoio das pessoas
e do olhar atento das pessoas para cuidar de mim - foi mais ou menos esse o tom do
meu relato quando fui expor -, fui muito bem acolhida pelas pessoas ao meu redor.

O SR. CARLOS BEZERRA JR. - PSDB - Você estava falando no seu caso
específico. Por quê? Há outras reações com outros casos? Fale um pouco disso para nós.

A SRA. LUÍSA CRUZ DE MELO - Extrema diferença. No meu caso, não se
sabe quem é o agressor. Quando se sabe quem é o agressor, e a mulher chega a
denunciar, o que é muito raro... meninos, me corrijam se eu estiver errada, mas nos
casos que eu conheço a retaliação sempre vem, principalmente por parte dos amigos da
pessoa do agressor. Então isso sempre acontece. A mulher expõe o caso, divulga o
nome do agressor, às vezes com foto, com imagem, com endereço, muitas vezes quer
fazer isso tudo para garantir a própria segurança e a reação então muitas vezes é que se
dividem esses estudantes, os amigos, as pessoas que conheciam, as pessoas que
duvidam da história. Muitas vezes, vemos isso acontecendo muito.

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - Pela internet, postando na
internet ou...?

A SRA. LUÍSA CRUZ DE MELO - Tem também, publicamente, como o
escracho. Tem diversas formas de denúncias e todas elas muito raramente ficam sem
nenhum tipo de resposta. Tem muitos casos.
Tem um caso recente da Faculdade em que a mulher denunciou. O estudante que
foi denunciado, que sofreu esse escracho público através de fotos e cartazes, entrou com
uma sindicância na Faculdade envolvendo o nome dela por calúnia e difamação. A
guarda universitária começou a andar protegendo esse menino. Ele falou que estava
com medo de ser linchado. Assim, sempre tem a coisa da mulher escandalosa, dessa
coisa, também ninguém sabe muito bem se queria ou não...
Quando tem o nome do agressor, tem o outro lado. Quando se tem o outro lado,
fica sempre em dúvida. Muito me surpreendeu, inclusive, que ninguém tenha posto em
questão a minha história. Eu contei e não tem ninguém para negar a minha história.
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Justamente porque não tem ninguém para negar todo mundo acredita. Quanto tem outra
pessoa, outro lado, as pessoas tendem a querer ouvir o lado do agressor. É uma coisa
extremamente frágil. Um agressor nunca vai dizer que agrediu. Um agressor nunca vai
colocar em risco o nome dele, o papel social dele dentro de uma faculdade. Pode ter
acontecido o que for - BO, marca, relatório de IML, não importa. Dentro da
universidade parece que é outro cosmos. Pode até estar com boletim de ocorrência. Para
a sociedade está explícito. Lá dentro, se a pessoa realmente comprova onde ela cometeu
o assédio, a pessoa é extremamente excluída do ambiente ou tende a ser. Essa retaliação
acaba acontecendo muitas vezes. Até por isso as pessoas divulgam pouco.
Tende-se sempre a colocar em questão. A pessoa que já passou por uma
fragilidade, por um caso de agressão e que não tem como se livrar dessa coisa de você já
estar exposto... você já está expondo, você ainda se expõe para as pessoas te julgarem,
falarem que você está mentindo e defenderem o agressor, falando que é um caso... isso
acontece muito.

O SR. MARCO AURÉLIO - PT - Luísa, já aconteceu caso em que a pessoa
agredida virou réu e o agressor virou vítima?

A SRA. LUÍSA CRUZ DE MELO - Sim. Eu não ia entrar muito nesse ponto,
mas já que veio à tona...
Esse caso que eu comentei, em que o menino foi protegido e ficou andando com
a guarda universitária. Esse menino fazia parte de um coletivo do qual eu também faço
parte dentro da Universidade. Assim que a vítima relatou para nós que havia sido
agredida por esse homem, eu e outra companheira minha fomos até ele e pedimos que
ele se retirasse do espaço, que ele estava sendo acusado de agressão e que iríamos ter
uma reunião depois para conversar sobre isso. Pedimos para que ele se retirasse do
espaço do coletivo porque ela não estava se sentindo bem com ele ali. Ele foi fazer a
sindicância na universidade e inclusive colocou meu nome, o meu e dessa outra
companheira - que também já sofreu uma agressão - como protagonistas dessa ação
difamatória. Inclusive fui falar com o diretor da faculdade porque esse agressor, que não
foi o meu agressor, estava andando pelo prédio escoltado pela guarda universitária.
Vou ter que prestar depoimento em um processo de sindicância por ter ido pedir
para o homem em questão se retirar do espaço com uma denúncia gravíssima de
agressão que ele cometeu contra a ex-companheira dele.
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O SR. CARLOS BEZERRA JR. - PSDB - Impressionante.

A SRA. LUÍSA CRUZ DE MELO - Esses casos acontecem muito, inclusive
comigo. Se você for puxar essa sindicância, meu nome está lá.

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - Ela fala, Luisa, ela depõe,
essa menina?

A SRA. LUÍSA CRUZ DE MELO - Ela só fez boletim de ocorrência.

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - Mas se tiver que vir depor,
ela vem?

A SRA. LUÍSA CRUZ DE MELO - Eu não faço ideia, posso conversar. É uma
pessoa extremamente agressiva, uma pessoa que tem essa reação.

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - Você pode falar o nome
dele?

A SRA. LUÍSA CRUZ DE MELO - Não sei. Em respeito à vítima, prefiro
conversar com ela antes.

O SR. CARLOS BEZERRA JR. - PSDB - É impressionante isso, Sr.
Presidente. Fiz essa pergunta porque, guardadas as proporções, vi algo muito
semelhante, muito próximo. Essa semana eu fiz um post...

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - Um momento. Ele
continua estudando na Geografia? Ele é da Geografia?

A SRA. LUÍSA CRUZ DE MELO - É.

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - Ela também?

45
DIVISÃO DE TAQUIGRAFIA
A SRA. LUÍSA CRUZ DE MELO - Ela está formada já.

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - Ele continua lá?

A SRA. LUÍSA CRUZ DE MELO - Ele continua frequentando o prédio.

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - Ela tem direito de depor
em sigilo, se quiser.

A SRA. LUÍSA CRUZ DE MELO - Acho que ela está com medida restritiva,
mas vou conversar.

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - Ela está com medida
restritiva? Ele que impôs? Ele conseguiu judicializar?

A SRA. LUÍSA CRUZ DE MELO - Não, ela que impôs.

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - Ela impôs a ele distância?

A SRA. LUÍSA CRUZ DE MELO - Isso.

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - Restritiva. Judicialmente?
É?

O SR. CARLOS BEZERRA JR. - PSDB - Eu estava dizendo, Sr. Presidente,
que fiz questão de fazer essa pergunta à Luiza, porque é o seguinte: esta semana fiz um
post no meu Facebook me solidarizando com a deputada Maria do Rosário, que havia
sido grosseiramente ofendida pelo deputado Bolsonaro, com argumentos, inclusive,
aquela fala horrorosa sobre a questão do estupro e tal. E o que me chocou, por isso fiz
essa pergunta, foi a quantidade de pessoas, quando ao me solidarizar e ao condenar
aquela atitude, - eu dizia que era inclusive uma afronta à democracia esse grau de
agressividade verbal de ameaça, ou seja, de se usar estupro como elemento para
qualquer raciocínio, uma barbaridade - que sequer conheço que entraram na minha
página, passaram a me ofender pessoalmente em defesa desse deputado e desqualificar
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completamente a deputada, não apenas como deputada, mas como mulher. E eu fiquei
pensando, enquanto ela falava: se isso acontece num espaço público, como são as redes
sociais, imagino num espaço como o que vocês convivem. Imagino o que seja isso.

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - Luiza, explique-me uma
coisa para entender melhor esse caso. A menina denunciou e denunciou o agressor. Eles
pertenciam ao mesmo coletivo? Não entendi direito. Ela pertencia a algum coletivo
feminista, não pertencia a coletivo nenhum?

A SRA. LUÍSA CRUZ DE MELO - Quem pertencia ao mesmo coletivo
éramos eu e ele. Ele entrou depois no coletivo, assim que recebemos essa denúncia. Ela
veio denunciar para mim para que eu passasse para o coletivo e pedíssemos que ele se
retirasse daquele espaço.

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - Entendi. E Luiza, ouvi
falar sobre uma medida restritiva lá na Faculdade de Medicina da USP, daquele
sextanista que colou grau agora, que é uma pessoa famosa. Explique-me como ela
conseguiu essa medida restritiva e se você tem ouvido que há outros casos de outras
meninas lá no campus que estão recorrendo a esse mecanismo para se proteger. É
distância em metros, é sala de aula? Como é isso? A universidade não está dando
nenhum apoio jurídico. Isso é a família que tem que providenciar. É isso?

A SRA. LUÍSA CRUZ DE MELO - Então, não tenho todos os detalhes desse
caso, mas o que eu sei é que ela não é mais da graduação. Ela está no mestrado e não
mora mais em São Paulo. Ela só vem para cumprir algumas obrigações do mestrado.
Então ela não tem uma frequência diária na Universidade. Sobre a situação dele, não sei
nem como ele conseguiu abrir essa sindicância, porque até onde eu sei ele foi jubilado
da Universidade. Ou seja, ele não pertence mais à Universidade, mas o aceite dele de
volta ao Departamento de Geografia estava sendo discutido pelo mesmo chefe de
departamento que ignorou meus chamados, meus pedidos de encontro. Não sei
exatamente como é essa medida restritiva; isso tudo eu teria que ver com ela
exatamente, mas eu sei de pelo menos mais um caso no mesmo prédio de outra menina
que sofreu uma agressão seriíssima, e o estudante que a agrediu tem medida restritiva
por distância e ainda frequenta o prédio. Inclusive é uma das coisas claras. Sabemos de
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muitos casos, mas pela impunidade conseguimos às vezes apontar assim, conseguimos
ver os meninos andando e falar: “aquele ali tem denúncia, aquele ali também”.
Conseguimos ver exatamente as pessoas e sabemos quem são várias. Daí entram
diversas questões: falta de prova, medo dessas vítimas. Essa menina mesmo fez a
medida restritiva, mas ela vai para a aula e vai embora. Ela não fica. É o que tem de
acontecer. A pessoa se expõe, ou às vezes nem se expõe, só faz a medida restritiva e a
partir daí some, que era até a minha ideia, que era trancar o curso, ficar longe daquilo,
porque o nível e a camada que chega assim da fragilidade que se dá, é indescritível.
Então não tem como dizer se isso é cumprido a cabo, se as medidas restritivas são
cumpridas. O que eu sei, a partir das estudantes, é que há esses casos lá e não sei qual o
papel da Universidade, se eles estão cientes. Não sei se foi feito ofício, assim como fiz
no meu caso para a Universidade, mas sei que há esses casos administrativos
acontecendo lá dentro.

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - Muito bom. Vamos ver se
a Marcela depõe? Marcela, fale um pouquinho, assim a Luiza dá uma descansada. Se
quiser, ela volta a falar. Fale um pouquinho, Marcela. Vocês duas depois vão ser
submetidas a um termo, que vocês concordam em depor como testemunhas: Marcela
Carbone, representante discente do DCE da USP Alexandre Vannucchi Leme.

A SRA. MARCELA CARBONE - Só para explicar: sou representante discente
no Conselho Universitário da USP. Na verdade o que eu queria contar é sobre
justamente o último Conselho Universitário em que debatemos esse tema.

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - Você é do Conselho da
USP, não da Geografia. Que curso você faz?

A SRA. MARCELA CARBONE - Faço Artes Cênicas, mas sou representante
discente lá no Conselho Universitário. Para quem não sabe é o colegiado...

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - Em que ano você está de
Artes Cênicas?

A SRA. MARCELA CARBONE - Estou no quarto ano.
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O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - É da ECA, não é?

A SRA. MARCELA CARBONE - Isso. Antes de falar, só queria lembrar que
esse André Martim que não deu nenhuma resposta para o caso que aconteceu aqui com
a Luiza...

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - André Martim é diretor do
departamento ou da faculdade?

A SRA. MARCELA CARBONE - É o diretor.

A SRA. LUÍSA CRUZ DE MELO - Chefe de departamento.

A SRA. MARCELA CARBONE - No começo do ano houve um caso de
denúncia, que saiu inclusive no “Estadão”, um caso de renúncia racista com relação a
esse professor. Ele diz com todas as letras a seguinte frase dentro da sala de aula: “Se o
Exército brasileiro não estivesse no Haiti, quem iria pôr ordem naquela macacada?”
Disse isso com todas as letras. Isso saiu no “Estadão”, então foi uma repercussão
bastante grande.

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - Falou na sala de aula?

A SRA. MARCELA CARBONE - Falou na sala de aula isso.

A SRA. LUÍSA CRUZ DE MELO - Desculpe-me, ele justificou falando que
era um contexto dentro da sala de aula, ele estava falando como se fosse esse o
pensamento dos colonizadores. Ele tentou justificar por aí. A partir daí...

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - Depois mande o link.
A SRA. MARCELA CARBONE - Sim, do “Estadão”, pode deixar.
Inclusive fizemos essa denúncia lá no último Conselho Universitário, mas agora
vou para o que eu queria de fato incluir na CPI, e até concretizar como denúncia, que é
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do próprio reitor, Marco Antonio Zago, que é a figura máxima da instituição USP. Foi
algo que nos chocou bastante, porque foi a maior demonstração de que ...

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - Não entendi o que foi
aquela declaração dele. Até agora não entendi o que ele falou sobre perseguição.
Explique melhor, por favor.

A SRA. MARCELA CARBONE - Do Zago?

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - É, do Zago, essa última.

A SRA. MARCELA CARBONE - Vou relatar como foi o Conselho
Universitário e depois expresso as nossas opiniões. Somos três RDs lá no Conselho
Universitário. Aí a reunião já começou, antes de entrar na pauta, com um texto em que o
Zago comentava as CPIs, os casos da Medicina, a repercussão na imprensa, as
denúncias dos coletivos etc.
Em vez de criticar os agressores, criticou justamente quem os está denunciando.
Ou seja, disse que a imprensa e os estudantes estão agindo de maneira inquisitória - isso
também está escrito, tem no texto -, que essas pessoas estão fazendo purificações e são
adeptos de autos de fé. Foram essas as palavras usadas no texto. Inclusive, o próprio
texto já reproduzia uma das lógicas que mais perpetuam o machismo na sociedade, que
é a culpabilização da vítima. Disse que são casos isolados, que são atitudes individuais,
e com essas palavras, justamente, culpabilizava muito mais as mulheres que estão
denunciando do que os agressores.
Seguido desse texto, as RDs mulheres não se calaram lá dentro do CO e todas
nós, eu, a Vanessa e a Gabi Ferro nos inscrevemos para fazer falas. Já na primeira fala
da Gabi, o reitor, utilizando-se da sua autoridade, interrompeu por várias vezes,
debochou, atuou de forma a desmoralizar as nossas falas. Na minha fala, inclusive, ele
se retirou. Não quis escutar o que eu tinha para dizer. E assim se sucedeu com todos os
outros diretores de unidade. Inclusive eu, pessoalmente, disse que dentro daquele
Conselho Universitário estava a maioria das pessoas que acobertavam os casos dentro
da Universidade de São Paulo, porque o Conselho Universitário é formado na sua maior
parte pelos diretores de unidade. E depois dessa fala, vários diretores, principalmente o
diretor da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, foram bastante incisivos em suas
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falas. Falavam coisas do tipo: “Vocês estão acusando a gente”, ou então: “Quero que
vocês venham aqui”, um pouco que querendo nos expor. “Se você está fazendo uma
acusação, então venha aqui.”

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - Aqui onde?

A SRA. MARCELA CARBONE - Lá na frente, porque tem um pulpitozinho,
que seria o lugar do microfone para as pessoas fazerem as suas falas.

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - O Carlote fez isso?

A SRA. MARCELA CARBONE - Exatamente. Ele. Inclusive, no final, Gabi
se propôs a responder ao Carlote e o Zago já estava aumentando o seu tom de voz.
Deram cinco minutos de fala, ela continuou falando e o Zago começou a gritar com ela,
dizendo para ela parar de falar, e começou a gritar para desligar o microfone: “Por
favor, desligue o microfone”.

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - A Gabi é de que curso?

A SRA. MARCELA CARBONE - Ela faz R.I., Relações Internacionais. Ela
também é representante discente no Conselho Universitário.

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - Como é o nome dela?

A SRA. MARCELA CARBONE - Gabriela Ferro. Acho que ela vem amanhã.
Ela tem todas as condições de trazer o depoimento.
Depois de tudo isso, no final, que na nossa opinião foi o que aconteceu de mais
flagrante, de mais grave, a Vanessa, que está aqui - inclusive depois podem fazer
perguntas a ela -, questionou um tema sobre o conteúdo da pauta, o orçamento da USP,
fazendo uma interpretação do que, para nós, representam as atitudes do reitor e o projeto
de universidade, o que tem a ver com a privatização. Ela disse que ele já tinha
demonstrado que queria privatizar a permanência estudantil. Então era sobre esse tema
que a gente estava discutindo.

51
DIVISÃO DE TAQUIGRAFIA
Ele ficou absolutamente alterado com essa discussão e falou que ela não podia
dizer isso, porque isso não estava escrito em lugar nenhum, não tinha nenhum
documento que dizia que ele tinha dito isso e a obrigou a voltar para o microfone para
que ela respondesse e se retratasse. E então ela não conseguia nem começar a falar, e
nesse momento ele gritou bastante, dizendo: “Você não é capaz de me responder!” E
dizia isso muitas vezes. “Você não tem capacidade de me responder!” E aí ela dizia uma
frase e ele já interrompia dizendo que ela não tinha capacidade de responder.
Então, lá de trás, nós, RDs, começamos a intervir. De fato, não estávamos com a
palavra. Rompemos um protocolo da reunião e ele também já estava enfurecido e
começou a gritar com a gente, dizendo: “Vocês não estão com a palavra!” Gritando,
utilizando não só da sua autoridade enquanto reitor, mas também do grito, aumentando
o tom de voz, da desmoralização, do deboche. Nesse momento, um dos diretores, do
Instituto de Arquitetura e Urbanismo, acho que de Ribeirão Preto, que estava na minha
frente, começou a nos filmar, debochando, para nos desmoralizar.
O que aconteceu ali foi uma clara tentativa de desmoralização da Vanessa e dos
seus argumentos, não respeitando nem um pouco a argumentação dela, não deixando ela
concluir o raciocínio e coisas do tipo. Inclusive, algo que me esqueci de contar, no
começo da reunião, quando a Gabriela Ferro estava se contrapondo ao texto em que o
reitor fala da inquisição, ela chama o reitor de você e até pede para ele se retratar,
porque ela acha a palavra inquisição muito forte. E ele, em resposta, fala que ela tem
que ter uma postura mais adequada, o que também reflete isso, de dizerem que as
mulheres são loucas, que as mulheres extrapolam, que as mulheres gritam.
Ele se utilizou disso o tempo todo, porque de fato nós falamos alto, nós não
aceitamos gratuitamente o que ele estava dizendo. E então ele respondia isso, que nós
tínhamos que ter mais compostura e tratá-lo com respeito. O que significa referir-se a
ele como Magnífico Reitor, e que por ela não ter feito isso ela o tratou com desrespeito
e por isso deveria ter mais compostura.
Então foi esse tipo de humilhação que nós passamos dentro do Conselho
Universitário. A própria Neli, que é uma funcionária que sempre esteve em todas as
greves, fez uma fala dizendo que muitos funcionários, principalmente as mulheres,
sofrem muito assédio moral por parte dos professores, e ela até fez um apelo para que os
diretores não fizessem mais esse tipo de assédio moral.
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O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - Há quanto tempo você é
representante no CO?

A SRA. MARCELA CARBONE - Desde o começo de setembro.

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - Você levou esse caso do
professor da Geografia?

A SRA. MARCELA CARBONE - Denunciei durante a minha fala.

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - Ele é diretor de
departamento, não é? Não sei como é que funciona a Geografia agora. Agora tem o
diretor na faculdade e o diretor de departamento, é isso?

A SRA. MARCELA CARBONE - Isso eu não sei.

A SRA. LUÍSA CRUZ DE MELO - O chefe de departamento de Geografia era
o professor André Martin, que agora não é mais, trocou a gestão. O diretor da FFLCH é
o Sérgio Adorno, outra pessoa.

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - É que no meu tempo era
tudo diferente. Então, o diretor do departamento de Geografia é que era antigamente o
diretor da Faculdade de Geografia?

A SRA. LUÍSA CRUZ DE MELO - Não. É um diretor da Faculdade de
Filosofia, Letras e Ciências Humanas, o Sérgio Adorno, e dentro de cada curso tem o
chefe de departamento.

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - Que é esse, o Martin.

A SRA. LUÍSA CRUZ DE MELO - O chefe de departamento era o André
Martin. Agora, dentro do âmbito da chefia de departamento, acabou a gestão dele na
semana passada e começou outra.
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O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - Já entendi. Mas quem falou
esse negócio do Haiti na sala de aula foi o Martin, que era diretor de departamento.

A SRA. LUÍSA CRUZ DE MELO - Chefe de departamento.

A SRA. MARCELA CARBONE - E ele inclusive é membro do Conselho
Universitário e, excepcionalmente, nessa reunião, quando eu cheguei a fazer a denúncia,
ele não estava. E qual é o problema? Todo tipo de denúncia que a gente vem fazendo,
inclusive não foi a primeira vez que a gente debateu esse tema no Conselho
Universitário, as respostas que temos é que já existem instâncias dentro da USP para
apurar casos. Inclusive achei muito importante o que a Luísa Cruz de Melo falou,
porque ela disse que recorreu a todas as instâncias. Eu nem sabia que havia esse SOS
Mulher. E a resposta que o Zago dá é justamente essa.
E a opinião categórica do reitor, que é a instância máxima da Universidade, é a
de que não é um problema da instituição e que a instituição de fato não tem que fazer
nada em relação a isso, que são problemas individuais e que devem ser repudiados
individualmente.

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - Deixa eu fazer uma
pergunta. Agora é pegadinha mesmo. Você pode dizer o nome do menino que foi para
cima da menina daquele coletivo. Você pode falar como dirigente do DCE? Não estou
falando para a Luisa, mas para você.

A SRA. MARCELA CARBONE - Não, desse caso específico eu não tenho
conhecimento. Então, não tenho como eu...

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - Ah, está bom. Mas você
tem conhecimento de outros? Interdição, essas coisas?

A SRA. MARCELA CARBONE - Agora assim para te falar não.

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - E o Daniel? Você conhece
o Daniel, da Pinheiros?
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A SRA. MARCELA CARBONE - Não.

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - O Daniel PM? Já ouviu
falar dele?

A SRA. MARCELA CARBONE - Não.

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - Não? Então está bom.

A SRA. MARCELA CARBONE - Eu só queria terminar com uma coisa que é
que eu não sei qual é a possibilidade, porque o Conselho Universitário é filmado. Só
que o filme do Conselho Universitário não pode ser liberado. Só que a minha opinião é
de que se esse filme, qualquer pessoa que assista o filme do Conselho Universitário
percebe que fica inquestionável o nível de assédio moral que ele fez para cima das RDs.
Então, eu não sei se a CPI tem condições de exigir o vídeo desse CO para investigá-lo

O SR. CARLOS BEZERRA JR. - PSDB - É isso Sr. Presidente. A minha
pergunta, na verdade, era exatamente sobre o que você está dizendo. Pelo que eu
entendi parece-me que nessas reuniões essa é uma postura frequente com relação ao
descaso quanto à denúncia, ou a tentativa de desqualificação das denúncias, e por outro
lado, uma espécie de “encastelamento autoritário”.
Agora, a minha pergunta é a seguinte: esse é uma postura frequente? Há quanto
tempo?

A SRA. MARCELA CARBONE - Bom a minha primeira reunião do Conselho
Universitário foi no dia 2 de setembro de 2014, que foi exatamente no Conselho
Universitário em que foi votada a desvinculação do HRAC que, e essa reunião foi
bastante polêmica.

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - É do HU que você está
falando?

A SRA. MARCELA CARBONE - É que o HU não chegou a ser desvinculado;
foi adiado. Mas o HRAC que, que é o de Bauru, foi desvinculado.
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O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - Isso.

A SRA. MARCELA CARBONE - O Centrinho de Bauru. E essa questão era
bastante polêmica. Nesse Conselho Universitário, inclusive, teve um problema na
documentação, onde eu não estava sendo reconhecida como membro. Depois deu tudo
certo. E aí eles usavam isso para me desmoralizar, principalmente o reitor. Ele dizia
para mim: “Você não vai falar. Você nem é membro desse Conselho Universitário, não
tem direito à fala”. Era sempre se utilizando do autoritarismo. Então, o meu primeiro
contato com o reitor da universidade foi a partir dessa impressão, de que ele é
absolutamente autoritário, que corta a fala, principalmente a das mulheres. Na minha
opinião, no último Conselho Universitário estava com uma política consciente de
desmoralizar as mulheres, justamente por ter uma concepção de que as mulheres são
mais frágeis, etc. o que reflete toda uma lógica.

O SR. CARLOS BEZERRA JR. - PSDB - Agora, nessas reuniões
normalmente não são gravadas, documentadas, ou tem notas taquigráficas?

A SRA. MARCELA CARBONE - Tem. Elas têm Ata. Todas elas têm Ata.
Inclusive nós recebemos as Atas, e nesse aspecto é possível disponibilizar as Atas.

O SR. CARLOS BEZERRA JR. - PSDB - É possível.

A SRA. MARCELA CARBONE - É porque as Atas ficam conosco.

O SR. CARLOS BEZERRA JR. - PSDB - Em algum momento vocês viram
nas Atas, no acesso que tiveram às Atas, por exemplo, a descrição desses fatos?

A SRA. MARCELA CARBONE - O problema das Atas é que não tem o tom.
De fato tem as coisas que ele diz, que na minha opinião já são absurdas. Mas eu acho
que o que é mais flagrante é o tom. Porque imagina há um microfone, ele grita no
microfone e não deixa a RD falar, entende?
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O SR. CARLOS BEZERRA JR. - PSDB - E na Ata não tem como por em
letra maiúscula.

A SRA. MARCELA CARBONE - Claro. Aí tem a filmagem. Todas as
reuniões são filmadas. Tem várias câmeras filmando de todos os ângulos. De frente, de
trás. Eu não sei se todas são. Eu sei que algumas são disponibilizadas ao vivo, inclusive.
Se você quiser, você vai ao IPT, que é uma televisão da USP, que você consegue assistir
ao vivo. Mas depois ninguém tem acesso. Eles não podem disponibilizar, entendeu?

O SR. CARLOS BEZERRA JR. - PSDB - Sr. Presidente, eu gostaria de
requerer formalmente a cópia das Atas dessas reuniões, e das gravações feitas nas
reuniões do conselho, agora no ano de 2014, Sr. Presidente.

A SRA. MARCELA CARBONE - Essa reunião foi no dia... foi na terça-feira
passada. Que dia que foi?

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - Meu anjo da guarda aqui
da comissão está me falando que nós estamos sem quórum. Então, deputado, precisa
fazer essa aprovação amanhã. O deputado Bruno Covas teve que subir. Precisa aprovar,
mas guarda esse requerimento para amanhã que nós estamos sem quórum.

A SRA. MARCELA CARBONE - Só para vocês saberem essa reunião foi no
dia 9 de dezembro, onde aconteceu tudo isso.

O SR. CARLOS BEZERRA JR. - PSDB - Essa descrita?

A SRA. MARCELA CARBONE - Exatamente.

O SR. CARLOS BEZERRA JR. - PSDB - Tem alguma outra reunião
específica que você gostaria de nos apontar para que pudesse ser feita a requisição
específica? Enfim, uma reunião que marcadamente tenha tido traço de autoritarismo,
desqualificação, enfim tentativa de desqualificação da mulher?
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A SRA. MARCELA CARBONE - Tem essa aqui do dia 2 de setembro de
2014. Eu posso tentar depois... amanhã que vamos debater? Eu posso tentar trazer com
mais... porque todas as reuniões são registradas em Atas, e são bem flagrantes.

O SR. CARLOS BEZERRA JR. - PSDB - Se você pudesse disponibilizar as
Atas que vocês já têm seria importante porque a cópia das Atas é de grande serventia
para esta CPI.

A SRA. MARCELA CARBONE - Eu vou tentar requerer a Ata dessa última
reunião de alguma maneira.

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - Pessoal, vocês que vieram
fazer os depoimentos, a Luisa e a Marcela, vocês vão ser ouvidas por todos os jornalista
e vão ser entrevistadas. A Vanessa também está aqui, mas estamos prevendo que a
Vanessa fale amanhã. Então, como já são cinco horas da tarde e todo mundo vai ter que
ir embora, se vocês perdem essa oportunidade de poder explicar melhor. Acho que é
muito importante tudo o que vocês falaram.
Deputado Marco Aurélio, gostaria de fazer alguma questão para complementar?

O SR. MARCO AURÉLIO - PT - Não. Eu também quero cumprimentar a
Marcela e parabenizar vocês todos pela coragem. O deputado Carlos Bezerra Jr. Fez um
requerimento que nós não podemos liberar por falta de quórum. Mas acredito que
possamos dizer que está aprovado ad referendum e amanhã ratifica-se.

O SR. CARLOS BEZERRA JR. - PSDB - Sr. Presidente, e eu também
sugeriria o seguinte: se os coletivos presentes têm alguma gravação dessas reuniões eles
poderiam apresentá-las espontaneamente a essa CPI. Acho que isso também seria
importante, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - Excelente.

O SR. MARCO AURÉLIO - PT - Na verdade nós estamos falando de vídeo,
mas tragam o que tiver de registro, documento, foto, vídeo, gravação. Enfim, o que
tiver, é bom trazer porque toda CPI quando é instalada ela pode, inclusive, ter o seu
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tempo prorrogado. Essa não vai ser prorrogada porque nós temos um prazo para
terminar mesmo. Não tem como prorrogar. Então, qualquer documento que alguém
tenha, na dúvida traga. Se julgarmos que não é útil, não tem problema. Mas vai que seja
útil, nós não perdemos tempo. Isso nos ajuda bastante. Mas nada impede de trazer
também em outro dia. Mas, quanto antes melhor. Obrigado, Marcela. Parabéns.
O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT – Então, o encaminhamento
é primeiro a gravação das reuniões do Conselho. Pessoal, nós já estamos terminando. O
e-mail,

repetindo,

por

enquanto

é

um

e-mail

bem

precário

e

tal.

cpiuniversidades@al.sp.gov.br. Quero pedir para a Luisa que tudo que tiver de BO, o
que puder digitalizar, nos mandar para documentar. Evidente que esse negócio da
Geografia, do professor ter dito lá o negócio do Haiti é super-importante, e também essa
fala do Zago que eu tinha lido que é persecutório, inquisitorial é importante.
Então, amanhã nós retomamos a CPI às duas e meia da tarde. Ah, preciso ler um
negócio aqui. “Art. 28 - Para registrar que as duas depoentes participaram como
membros credenciadas pelo Art. 28 do Regimento Interno.”
Marcela, quantos anos você tem?

A SRA. MARCELA CARBONE - Tenho 22 anos. Vou fazer 23 agora em
dezembro, na semana que vem.

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - Querem falar mais alguma
coisa? Vanessa, aproveita que você veio e fala só boa tarde, seu nome, porque você foi
bastante citada. Você é tão frágil. Ninguém sabe que você é tão braba assim. Dá uma
palavrinha para o pessoal te conhecer. Identifique-se.

A SRA. VANESSA DEL CASTILHO SILVA COUTO - Boa tarde a todos, eu
sou Vanessa, sou também RD do Conselho Universitário e faço Nutrição na USP. O
campus da Faculdade de Saúde Pública, onde o professor Marco Akerman dá aula,
também é o campus do caso da Mônica Mendes Gonçalves, que é aluna da Saúde
Pública e minha amiga. Ela virá depor também, já depôs nas audiências, e nós estamos
bem perto da Medicina e vivenciamos muito essa realidade.
O caso específico do qual a Marcela falou foi do CO, que aconteceu com a
gente. Eu e a Gabriela estávamos planejando vir falar sobre esse caso amanhã. De fato,
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foi muito absurdo. Infelizmente não temos o vídeo do que foi feito comigo, foi
claramente assédio moral. Se eu tivesse esse vídeo, poderia processá-lo por assédio
moral, pois foi uma situação gravíssima.
Com a própria Gabriela, temos vídeos amadores feitos com celular que mostram
claramente qual é a postura do reitor em relação às nossas colocações. Ele
desconsiderou toda a fala dela e disse que ela o estava tratando com desrespeito. Para
mim ele falou que eu era incapaz, que não sabia responder e não me deixava usar a
palavra em nenhum momento.
Estávamos ali falando de orçamento, e o CO inteiro foi marcado por muitos
casos de machismo. Um professor que estava sentado na frente da Gabriela inclusive
questionou se ela sabia ler as tabelas, se estava entendendo o que estava sendo debatido
do orçamento. Quando eu fui fazer minha fala, foi um pouco nesse tom também, de
como se nós, estudantes, mulheres, não soubéssemos lidar com números, com planilhas
e com tabelas, como se não entendêssemos o assunto.
Enfim, ficou muito claro, tanto que os próprios diretores ficaram incomodados
com a forma com a qual o reitor me tratou, dizendo que eu era incapaz. A tentativa foi
claramente de me desmoralizar e me desestabilizar perante o conselho.

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - Qual é seu nome
completo?

A SRA. VANESSA DEL CASTILHO SILVA COUTO - Vanessa Del
Castilho Silva Couto.

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - Você é de que curso?

A SRA. VANESSA DEL CASTILHO SILVA COUTO - Nutrição, estou no
quinto ano.

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - Quantos anos você tem?

A SRA. VANESSA DEL CASTILHO SILVA COUTO - Tenho 23 anos. A
Gabriela também se dispôs a vir depor, inclusive um pouco nesse critério de que, se
expomos esse caso, ficamos mais protegidas de fato. Durante a greve da USP, dentro do
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DCE, fui uma pessoa que acompanhava muito as reuniões de negociação do Cruesp, em
que se reuniam o Fórum das Seis, o Sintusp, a Adusp, as entidades de professores, os
sindicatos das três universidades e os DCEs das três universidades. Já nesses espaços eu
questionava muito o Zago, e ele já me tratava com muita autoridade, ao rir de falas, não
prestar atenção.

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - Guarda um pouquinho para
amanhã, senão você conta tudo hoje.

A SRA. VANESSA DEL CASTILHO SILVA COUTO - Eu quis dar um
panorama do que nós vivemos para termos noção de que isso não é uma coisa pontual, é
algo institucional que acontece na universidade como um todo. Acho que esta CPI será
muito importante em relação a isso. Ter explodido os casos das faculdades de medicina
foi muito importante, e tenho certeza de que agora muitos outros casos aparecerão em
toda a universidade. Isso é muito recorrente e por isso será muito bom haver esta CPI.
Amanhã poderemos continuar.

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT -Tem a palavra a Sra. Luísa.

A SRA. LUÍSA CRUZ DE MELO - Gostaria de encerrar agradecendo à Mesa
e aos deputados pela atenção. Gostaria também de dizer que, apesar de ter sido feito um
convite - e não uma convocação - ao Zago, eu realmente espero que ele esteja aqui.
Uma pessoa que tem a frieza de soltar uma nota como a que ele soltou depois de tantos
casos publicados e chamar de ação inquisitória um ato de coragem de tantas mulheres
de se expor na mídia e dentro da universidade. Eu só espero realmente que ele possa
aceitar o convite ou então que seja convocado em uma próxima vez, pois, até onde
minhas expectativas me induzem a acreditar, ele não deve comparecer.

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - Quero dizer o seguinte:
vocês viram o professor Marco Akerman falar da força do testemunhal no depoimento.
Nós, deputados, assessores e técnicos, podemos falar o que quisermos, não conta quase
nada. O que vale é o testemunho, o depoimento sem montagem, sem pré-arranjo,
espontâneo, natural, emocional, forte.
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Nós não temos capilaridade, não temos rede, as pessoas não nos conhecem e não
sabem se o negócio aqui é sério, pra valer. Por isso pedimos a vocês, de todos os
coletivos, que nos ajudem a ter um caudal de depoimentos, sigilosos e não sigilosos, não
só das vítimas, mas também dos algozes, dos perpetradores. Esse negócio dos
perpetradores não pode ficar escondido. Não adianta falar da tortura se não falar do
torturador. Essa é a lógica, precisamos identificar. Peço que vocês nos ajudem de tudo
que for jeito.

O SR. CARLOS BEZERRA JR. - PSDB - Sr. Presidente, é apenas uma
questão formal. Quero apenas fazer o registro de que a Luísa, a Marcela e a Vanessa são
representantes de entidades idôneas, compareceram espontaneamente a esta CPI, têm
um legítimo interesse no esclarecimento dos fatos em questão e foram, por decisão
unânime dos membros desta CPI e pelo encaminhamento de V. Exa., presidente desta
CPI , credenciadas de acordo com o Art. 28 do Regimento Interno desta Casa.
Portanto, queria apenas fazer a questão formal, até porque é importante
formalizarmos as informações importantíssimas que elas nos trouxeram nesta tarde.
Gostaria de parabenizar V. Exa. pela condução dos trabalhos, reconhecer aqui a fala
dessas mulheres e dizer do meu profundo respeito, como parlamentar, como cidadão e
como homem, pela atitude e pela motivação que as traz aqui. Vocês não têm apenas
nosso respeito, mas nossa integral solidariedade no esclarecimento de toda forma de
abuso que vem acontecendo na universidade.

O SR. ULYSSES TASSINARI - PV - Sr. Presidente, também gostaria de
parabenizá-las e agradecer a elas. O que vocês nos demonstraram hoje será de extrema
importância para nossos trabalhos. Quero também reiterar nosso compromisso,
seguindo o exemplo do deputado Adriano Diogo, de fazer todo o esforço possível no
sentido de que esta CPI realmente atinja os objetivos que pretendemos que ela atinja.
Este é um compromisso que nos assumimos, e levaremos a cabo esse intento para que
ele realmente traga frutos benéficos para que todos esses problemas apresentados sejam
solucionados. Muito obrigado, meninas, e um grande abraço.

O SR. MARCO AURÉLIO - PT - Quero parabenizar vocês que fizeram os
depoimentos, mas quero também parabenizar todos os que aqui compareceram. Vocês
não têm ideia de quão importante é termos o plenário lotado. Em uma sociedade
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democrática, as coisas não funcionam somente pela legislação imposta, mas também
pela pressão popular, pela participação popular.
O deputado Adriano Diogo já presidiu algumas ações de depoimentos
extremamente importantes e gravíssimos aqui, no entanto com poucas pessoas
presentes. Isso traz pouca repercussão e diminui o peso daquilo que é apurado. Portanto,
a presença de vocês traz um peso muito grande. Quanto mais pessoas puderem
acompanhar, isso fortalecerá cada vez mais esta CPI, que agora passa a ser a CPI de
todos nós. Parabéns e muito obrigado. (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - Gostaria de agradecer ao
promotor de Ribeirão Preto, Sebastião Sérgio da Silveira, que abriu o procedimento
investigativo sobre a Batesão e todas as barbaridades que fazem em Ribeirão Preto.
Muito obrigado.
A sessão está encerrada.

***
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CPI - USP E OUTRAS UNIVERSIDADES
18.12.14

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - Boa tarde a todos. Vamos
dar início à reunião da Comissão Parlamentar de Inquérito sobre a violação de direitos
humanos nas universidades do estado de São Paulo. Segunda reunião: 18 de dezembro
de 2014, Auditório Teotônio Vilela, com a presença dos deputados Ulysses Tassinari,
Carlos Giannazi, Carlos Bezerra Jr. e Marco Aurélio, com Adriano Diogo na
Presidência. Com o número regimental, declaro aberta a segunda reunião da Comissão
Parlamentar de Inquérito constituída pelo Ato no 56, de 2014, com a finalidade de
investigar as violações de direitos humanos e demais ilegalidades ocorridas no âmbito
das universidades do estado de São Paulo ocorridas nos chamados “trotes”, festas e no
seu cotidiano acadêmico. Solicito ao secretário a leitura da Ata da reunião anterior.

O SR. MARCO AURÉLIO - PT - Solicito a dispensa da leitura da Ata da
reunião anterior.

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - É regimental o pedido de
Vossa Excelência.
Inicialmente, passaremos à inclusão dos relatórios e documentos que serão
observados. Peço que a secretaria da Comissão passe todos os requerimentos, para que
eu possa fazer um pedido. Passo a Presidência ao deputado Carlos Bezerra Jr., para que
peça a inclusão, na pauta de hoje, dos requerimentos. Estão todos aqui?

***

- Assume a Presidência o Sr. Carlos Bezerra Jr.

***
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O SR. PRESIDENTE - CARLOS BEZERRA JR. - PSDB - Há solicitação para
inclusão na pauta de seis requerimentos de autoria do deputado Adriano Diogo.
As Sras. Deputadas e os Srs. Deputados que estiverem de acordo com a inclusão
dos requerimentos na pauta como se encontram. (Pausa.) Aprovada.
Vamos à votação dos requerimentos. Requerimento de autoria do deputado
Adriano Diogo: “Nos termos do inciso II, do Art. 34-B, da XIV Consolidação do
Regimento Interno, requeiro à CPI constituída com a finalidade de investigar as
violações de direitos humanos e demais ilegalidades ocorridas no âmbito das
universidades do estado de São Paulo ocorridas nos chamados “trotes”, festas e no seu
cotidiano acadêmico, a convocação de Roberto Gomes Nogueira, coordenador do curso
de Tecnologia em Radiologia da Unifesp.”
Em discussão. Não havendo oradores inscritos, está encerrada a discussão. Em
votação. As Sras. Deputadas e os Srs. Deputados que estiverem de acordo permaneçam
como se encontram. (Pausa.) Aprovado.
Requerimento de autoria do deputado Adriano Diogo: “Nos termos do inciso II,
do Art. 34-B, da XIV Consolidação do Regimento Interno, requeiro à CPI constituída
com a finalidade de investigar as violações de direitos humanos e demais ilegalidades
ocorridas no âmbito das universidades do estado de São Paulo ocorridas nos chamados
“trotes”, festas e no seu cotidiano acadêmico, a obtenção das seguintes informações e
documentos junto aos responsáveis legais do “Show Medicina”: I - prestação de contas,
tanto sintética quanto detalhada, dos exercícios de 2011, 2012, 2013 e 2014; II prestação de contas do dinheiro usado pelo “Show Medicina” para pagar multa aplicada
pela prefeitura por pichação de painel na cidade de São Paulo; III - livro de ouro dos
anos 2011, 2012, 2013 e 2014, do “Show Medicina”.”
Em discussão. Não havendo oradores inscritos, está encerrada a discussão. Em
votação. As Sras. Deputadas e os Srs. Deputados que estiverem de acordo permaneçam
como se encontram. (Pausa.) Aprovado.
Requerimento de autoria do deputado Adriano Diogo: “Nos termos do inciso II,
do Art. 34-B, da XIV Consolidação do Regimento Interno, requeiro à CPI constituída
com a finalidade de investigar as violações de direitos humanos e demais ilegalidades
ocorridas no âmbito das universidades do estado de São Paulo ocorridas nos chamados
“trotes”, festas e no seu cotidiano acadêmico, a convocação de Lucas Faraco Sobrado,
estudante da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo.”
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Em discussão. Não havendo oradores inscritos, está encerrada a discussão. Em
votação. As Sras. Deputadas e os Srs. Deputados que estiverem de acordo permaneçam
como se encontram. (Pausa.) Aprovado.
Requerimento de autoria do deputado Adriano Diogo: “Nos termos do inciso II,
do Art. 34-B, da XIV Consolidação do Regimento Interno, requeiro à CPI constituída
com a finalidade de investigar as violações de direitos humanos e demais ilegalidades
ocorridas no âmbito das universidades do estado de São Paulo ocorridas nos chamados
“trotes”, festas e no seu cotidiano acadêmico, a obtenção do seguinte documento junto
ao Ministério Público Estadual, qual seja: o relatório e autos da promotoria sobre a
morte do estudante Edison Tsung Chi Hsueh em 1999.
Em discussão. Não havendo oradores inscritos, está encerrada a discussão. Em
votação. As Sras. Deputadas e os Srs. Deputados que estiverem de acordo permaneçam
como se encontram. (Pausa.) Aprovado.
Neste momento, faremos a votação do requerimento no 34, de 2014, desta CPI,
que, por ser de caráter sigiloso, têm os deputados membros desta Comissão acesso às
informações, mas não serão expostas publicamente.
Tendo todos os deputados ciência e acesso a informação a votos. Os Srs.
Deputados que concordarem permaneçam como estão.

(Pausa.) Aprovado o

Requerimento de nº 34.
O mesmo procedimento para o Requerimento de nº 35, também requerimento de
caráter sigiloso de conhecimento dos deputados que trata de convocação de pessoas para
prestarem depoimentos sigilosos a esta CPI.
Em discussão. (Pausa.) Não havendo oradores inscritos, está encerrada a
discussão. Em votação. Os Srs. Deputados que concordarem com o requerimento de nº
35, de caráter sigiloso, permaneçam como estão. (Pausa.) Aprovado o Requerimento de
nº 35.
Devolvo a presidência ao Presidente Adriano Diogo.

***

- Assume a Presidência o Sr. Adriano Diogo.

***
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O SR. ADRIANO DIOGO - PT - Agradeço a V. Exa. e anuncio a presença da
vice-presidente da Comissão, enfermeira deputada Sarah Munhoz.
Sem mais delongas, quero aproveitar ainda a presença dos deputados para dizer
que a professora Simone Diniz, da Faculdade de Saúde Pública, tem um trabalho sobre
a violência obstétrica, no Hospital Universitário - HU. Então, se algum questionamento
foi feito porque é do Hospital Universitário - HU - que pertence à Faculdade de
Medicina da USP.
Tem a cópia de e-mail para projetar para os deputados lerem?
Ela está na linha, no skype? O pai dela está com problema grave de saúde lá em
Natal, no Rio Grande do Norte, e ela combinou que até a uma determinada hora poderia
nos atender porque o resto da tarde ela vai se dedicar ao tratamento do pai.
Ela nos mandou um e-mail do caso Mary Dias. A Mary Dias foi submetida a
episiotomia didática. Há duas episiotomias didáticas não consentidas lá no HU.
Também, lá no HU, tem a prática do fórceps didático.
A professora nos mandou esse e-mail e como estou cercado aqui de três
especialistas, o Dr. Ulisses, o Dr. Carlos Alberto e a deputada Sarah Munhoz, alguém
pode questionar. Mas isso é uma grave violação de direitos humanos, ocorrida como
prática das práticas acadêmicas? Entendo que sim porque o HU é um hospital da
Faculdade de Medicina e essas práticas não se admitem.
Danilo, a professora está na linha? Não está dando para enxergar o texto dela, não
é?
O texto dela diz: “Olá, colegas. O deputado Adriano Diogo está fazendo uma
Comissão Parlamentar de Inquérito sobre a violência de direitos humanos na USP.
Eu havia mencionado para ele o caso da violência obstétrica no HU, incluindo o
ensino da episiotomia didática e o caso Mary Dias que sofreu não uma, mas duas
episiotomias não consentidas para os alunos treinarem e dar pontos na sua vagina.
Existe ainda o fórceps didático e outros procedimentos que são resquícios de um
tempo dos chamados indigentes, pessoas sem direito de cidadão que trocavam qualquer
assistência pelo uso de seus corpos como material de ensino, algo que o SUS teria
supostamente extinto. Isso é rotina nos hospitais-escola. A diferença é que no caso dela
as pessoas estão rompendo o silêncio.
O Adriano precisa de alguém que fale sobre esses casos. A própria Mary seria
ótima. Mando contato dela abaixo.
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Adriano, os colegas do Ministério Público Federal da rede partem do princípio e
a ONG Artemis trabalha com o tema para poderem falar amanhã.
Estou em Natal cuidando do meu pai que está com problema de saúde. Então, a
minha disponibilidade é um pouco imprevisível. Para mim isso tudo faz parte da mesma
cultura do desrespeito aos direitos sexuais e reprodutivos de imobilizar fisicamente as
pessoas e se aproveitar delas sem seu consentimento. Continuam com as episiotomias
não informadas, não consentidas e outras formas de violência que fazem parte da
formação. Ensinam não apenas procedimentos agressivos sem base em evidências
científicas e ensinam a falta de respeito a autonomia dos pacientes, a negação do direito
de escolha e recusa informadas.
Ela faz esse relato falando da sua vida, da sua filha Sofia e de como foi o parto.
Ela é professora doutora aqui da Faculdade de Saúde Pública. Ela mandou essa
contribuição.
Ela pode falar pelo skype. Está na linha? Então, vamos lá, Danilo, por favor.

O SR. CARLOS BEZERRA JR - PSDB - Sr. Presidente, peço a suspensão dos
trabalhos por apenas 01 minuto, só para fazer uma ponderação a Vossa Excelência.

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - O pedido de V. Exa. é
regimental. Esta Presidência suspende a sessão por 01 minuto.

***

- É suspensa a sessão por 01 minuto.

***

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - Professora, estamos aqui
em cinco deputados: o Dr. Ulysses Tassinari, que é médico, cirurgião, formado na
Faculdade de Medicina da USP, a enfermeira Sarah Munhoz, o deputado Carlos
Alberto, que é médico também, e o deputado Marco Aurélio de Souza. Estamos numa
sessão de CPI – Comissão Parlamentar de Inquérito, sobre a qual eu me referi quando a
encontrei na Faculdade de Saúde Pública.
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Fiz a leitura do seu e-mail. A senhora poderia falar um pouquinho, professora,
por favor?

***

- É realizada uma teleconferência.

***

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - Gostaria de agradecer a
professora, mas infelizmente a qualidade da ligação não está boa. Professora, obrigado
pela introdução, foi ótima. Iremos aguardar a senhora voltar a São Paulo para dar
continuidade.
O pessoal da ONG dará continuidade. Eu só queria agradecer a senhora pela
contribuição.

O SR. CARLOS BEZERRA JR. - PSDB - Eu queria dar uma sugestão porque
está muito difícil de ouvir, de compreender. Eu sugeriria, Sr. Presidente, dada a
importância do assunto, que pudéssemos fazer uma reunião na Comissão de Direitos
Humanos especificamente sobre o tema. Porque é um tema da maior importância.
O fato é que eu não sei se sou só eu, mas acredito que a maioria das pessoas não
consegue entender. O que percebemos é que a professora tem muito conteúdo, tem
coisas importantes, informações importantes, a serem dadas. É impossível a
compreensão.

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - Eu só acho que poderia ser
na Comissão de Direitos Humanos, mas na CPI. Porque essas aulas, viu, deputado, ela
não conseguiu falar, essas aulas demonstrativas são feitas com todos os alunos na sala.
São experiências coletivas. Não são coisas em recinto fechado. São com todos os
alunos, com lousa, com todo mundo assistindo essas experiências com seres humanos.
Professora, a senhora voltou para a tela, dá uma palavrinha, professora.
Não dá. Tecnicamente está impossível. Eu queria então pedir para vocês que
vieram sem esse assunto: vocês poderiam dar um complemento, se identificando? A
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Valéria, da Associação Artemis, a Vanessa, da Faculdade de Saúde Pública e a Maiara
Pinheiro.
Peço desculpas aos deputados porque eu também estou fazendo o melhor para
poder acertar aqui na CPI.
Tem a palavra a senhora professora Valéria Sousa.

A SRA. VALÉRIA SOUSA - Boa tarde, meu nome é Valéria Sousa. Realmente,
a Dra. Simone Diniz tem muito a contribuir. A tese de formação dela foi justamente a
questão dos Direitos Humanos ligados à assistência. É uma pena que o áudio não pode
dar continuidade.
Mas falando então pela Associação Artemis, que é uma associação montada por
mulheres vindas do movimento social que trabalha pela humanização do parto, do
nascimento.
O que podemos dizer é que já houve realmente uma evolução no conceito da
violência obstétrica e hoje já se entende que é uma violação grave de Direitos Humanos
o que acontece com algumas mulheres no momento do parto.
Esse ano, a Organização Mundial de Saúde lançou um relatório reconhecendo não
só a existência da violência obstétrica, mas que ela é violação dos Direitos Humanos e
causa de mortalidade materna.
Então, esse é um assunto realmente importante para ser discutido e
conscientizado. No âmbito dos Direitos Humanos, o que podemos fazer a ligação com a
cena de parto é que as mulheres, dentro da assistência, precisam ter respeitados os seus
direitos fundamentais, que são a integridade física, integridade do seu corpo e direito à
saúde.
Então, os procedimentos precisam ser feitos de acordo com a sua efetividade. O
direito à dignidade, a terem suas vontades ouvidas e respeitadas. E, principalmente,
conceito de não violência.
Todos esses direitos são comuns a todas as pessoas humanas. Mas,
gradativamente, historicamente, nós temos reconhecidos esses direitos por escrito nas
diversas convenções internacionais de que o Brasil é signatário.
De todas essas convenções, desde o ano de 66, eu posso citar aqui o Pacto de
Direitos Civis, de 66, que determina o direito à saúde. Existe o Art. 12 de um dos pactos
de 66, também específico à mulher, à saúde da mulher.
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Esses entendimentos, ao longo do tempo, foram sendo mais bem elaborados.
Então, nós temos uma convenção específica de não violência e não discriminação contra
a mulher, prevendo, inclusive, o direito de essa mulher receber a melhor assistência
possível no momento do parto, a melhor assistência possível de saúde.
Então, quando nós ouvimos esse tipo de relato, em que mulheres são
constrangidas a receber um procedimento invasivo que traz prejuízos físicos, que causa
desconforto, que tem consequências para sua fisiologia e inclusive para sua vida sexual,
nós precisamos reconhecer que isso está totalmente em desacordo com o que já temos
de conhecimento e de elaboração dos Direitos Humanos. Inclusive os direitos
específicos dessas mulheres.
Então, quando contextualizamos essa situação dentro do cotidiano acadêmico, que
é o que viemos fazer aqui nesta CPI, percebemos que existe uma reprodução do
comportamento abusivo, que é relatado nos trotes que têm sido levados a público,
dentro do ambiente hospitalar do hospital que é ligado à Faculdade de Medicina da
USP.
Então, o relato trazido por essa pessoa que a Dra. Simone Diniz mencionou foi
publicizado numa audiência pública que tratou de violência obstétrica e só reflete o
quanto essa percepção errada sobre o corpo feminino permanece na formação e acaba
motivando esses eventos de violência obstétrica.
Percebemos que os trotes - que nós temos conhecimento de que evoluem para
situações inclusive criminosas, como deve ter sido relatado aqui nos outros dias - só
reproduzem um comportamento de dominação pela autoridade da figura do médico.
E aí, especificamente, no momento do parto, uma dominação da mulher que vai
ser objetificada, estudada, ter seu corpo colocado à disposição para treinamento e para
aprendizado, muitas vezes, sem o conhecimento delas.

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - Valéria, explica o caso Mary
Dias, para não ficar uma explicação muito longa e sem contexto. O que foi o caso Mary
Dias?

A SRA. VALÉRIA SOUSA - O caso Mary Dias foi publicizado na audiência
pública que aconteceu no Ministério Público do Estado de São Paulo. Lá, ela relatou
que houve uma episiotomia dupla praticada por estudantes com a finalidade pura e
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simples de aprendizagem. Ela não foi comunicada, ela não autorizou e, infelizmente,
sua não autorização não foi considerada.

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - E foi uma aula pública?

A SRA. VALÉRIA SOUSA - Possivelmente.

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - Tem a gravação da Mary
Dias aí?

A SRA. - Temos a gravação de toda a audiência pública acontecida no
Ministério Público Federal e gostaríamos de entregar para esta CPI, para que sirva como
material de apoio para as averiguações necessárias. Está aqui: o Ministério Público
Estadual contou com a participação do Ministério Público Federal e outras entidades
ligadas ao assunto. Acredito que poderia contribuir.

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - Como a senhora domina o
assunto, seja mais clara: o caso Mary Dias. Ela morava nas imediações da cidade
universitária? Ela foi convidada para ir ao HU, para ser submetida a essas práticas?

A SRA. VALÉRIA SOUSA - Acredito que a gente tenha que retomar o
depoimento dela. Eu não tenho essas especificações.

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - Você tem o depoimento
dela aí? Tem o áudio ou o vídeo do depoimento da Mary Dias? Tem os dois? Vamos
por a Mary Dias para depor.

A SRA. - Deputado, o senhor me permite um aparte, por favor?

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - Pois não.

A SRA. - Deputado, é só para que tenhamos claro o que é episiotomia. A gente
tem falado, mas temos atropelado o conceito. Episiotomia é um corte feito na região do
períneo da mulher, no momento do parto. Esse corte vai alargar a área de atuação do
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profissional de saúde, para que o bebê seja retirado. O que acontece é que hoje já se
sabe que esse corte é desnecessário, pois a fisiologia feminina permite que a vagina
sofra as alterações necessárias para que o bebê passe naturalmente. Posteriormente ao
parto, com alguns exercícios físicos, essa musculatura retorna ao seu estado natural
anterior. Então, fisiologicamente, questiona-se a necessidade da episiotomia. O que
acontece de fato é que o corte é utilizado para abreviar o período de acompanhamento
do parto, o que acaba liberando os profissionais mais rapidamente.

O SR. CARLOS BEZERRA JR. - PSDB - Sr. Presidente, eu tenho algumas
curiosidades. Primeiro, queria dizer do respeito que tenho pelo trabalho da Artemis.

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - Olha, minha dúvida está
resolvida. A Mary Dias é negra. Sabia que ia acontecer isso, mas não tinha essa
imagem. Desculpe, deputado, V. Exa. tem a palavra.

O SR. CARLOS BEZERRA JR. - PSDB - Primeiro, queria dizer do respeito
que tenho pelo trabalho da Artemis. Vocês trouxeram grandes contribuições para um
projeto que estamos lutando para aprovar na Casa, um projeto que apresentei em relação
ao parto humanizado. Minha mulher, que é vereadora aqui na Capital, também tem
trabalhado bastante nesta direção.
Mas esse caso me traz algumas curiosidades. Primeiro, a questão da episiotomia,
que foi bilateral. Essa episiotomia que aconteceu, que era bilaterial, enfim... A Mary,
que era a parturiente, ela estava tendo um parto, sendo acompanhada por um médico,
por dois médicos, por vários? Que situação era essa? A primeira coisa é essa.
Em segundo lugar, por que se chegou à conclusão de que esse procedimento,
naquele momento, era desnecessário e era um procedimento, vamos dizer, de ensino?
Por que estou fazendo essa ponderação? Pelo seguinte: a episiotomia, às vezes, é um
procedimento utilizado para quê? Quando há a possibilidade ou o risco de uma rotura
do períneo, que pode se estender para o reto e para o ânus, às vezes, faz-se uma
manobra drástica, como a episiotomia bilateral. Para evitar um drama duas vezes maior,
você faz algo no sentido da redução de danos.
Eu não conheço o caso, então estou te perguntando. É preciso saber se foi um
fórceps, se aconteceu um fórceps. São situações que precisam ser aclaradas, para que
não tomemos uma decisão precipitada. Veja: uma mulher negra, exposta. Ela está em
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um procedimento. Quem tomou essa decisão? Em que condições? Como e por quê?
Quem é o responsável, enfim, quem assinou por isso? E como é que se justifica isso?
Eu já vi, eu sou obstetra e já vi gente apelar uma situação de uma episiotomia,
não para ensinar ninguém, mas simplesmente para poupar aquela mãe de uma rotura do
ânus, que seria dez vezes pior, que seria uma lesão para o resto da vida. Então alguém
vai e faz essa opção.
Eu queria entender um pouco esse contexto.

A SRA. VALÉRIA SOUSA - No caso específico da Mary, nós não temos esse
histórico e eu também não sou profissional de saúde para poder atestar dessa forma.
De acordo com o que temos recebido de relatos, como movimento civil que
recebe e acolhe mulheres que passaram por procedimentos que envolvem essa violência,
a nossa percepção é de que esse é um procedimento de rotina que tem sido feito.

O SR. CARLOS BEZERRA JR. - PSDB - Do hospital universitário? É um
procedimento de rotina?

A SRA. VALÉRIA SOUSA - Não sei se é. O que a gente recebe de feedback das
mulheres que tiveram partos violentos é que muitas foram atendidas no hospital da
USP. Parece ser um procedimento de rotina, sem uma avaliação como essa que o senhor
está propondo, mais criteriosa, que depende do momento específico do parto.
Temos referências da Organização Mundial de Saúde de que a episiotomia deve
ser usada em no máximo 10 a 15 % dos partos. Quando a gente percebe que existe uma
narrativa harmonizada das mulheres atendidas lá, e que possivelmente representam mais
do que esse porcentual, podemos concluir que tem uma indicação pela realização do
procedimento.

O SR. CARLOS BEZERRA JR. - PSDB - Com certeza, e eu fico pensando: a
epísio, há algum tempo, já não é mais considerada um procedimento de rotina, como a
própria professora estava dizendo. E refiro-me à epísio unilateral. Mas uma epísio
bilateral... eu, sinceramente, gostaria de entender os argumentos. O que levaria alguém a
optar por um procedimento drástico como a epísio bilateral, única e exclusivamente
para ensinar para alguém que estivesse lá?
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O que está efetivamente acontecendo? O que essa mulher relata? O que ela diz,
como ela se sentiu?

A SRA. VALÉRIA SOUSA - Ela se sentiu completamente violada, pois acredito
que, além da indicação médica, que eu realmente entendo que seja necessária em alguns
momentos do parto, como para evitar um prolapso de cordão, que são situações
específicas...

O SR. CARLOS BEZERRA JR. - PSDB - Foi um fórceps, o parto? Você sabe?

A SRA. VALÉRIA SOUSA - Eu acredito que possamos tirar essa dúvida pelo
relatório dela. Mas a questão principal é a seguinte: a decisão sobre o procedimento é da
mulher.

A SRA. SARAH MUNHOZ - PCdoB - Mas, só pela oportunidade, eu posso
pedir um esclarecimento?

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - Tem a palavra a nobre
deputada Sarah Munhoz.

A SRA. SARAH MUNHOZ - PCdoB - Primeiramente, por uma questão
fisiológica, o pai da criança era branco? Essa é a primeira pergunta.

A SRA. - Eu não sei dizer.

A SRA. SARAH MUNHOZ - PCdoB - Porque é assim: a mulher negra, com
uma bacia em uma condição bem mais estreita, que tem a gestação de um homem
branco, cuja cabeça e a fisiologia da cabeça da criança funcione em condições diferentes
- só aí já existe uma indicação. Essa é a primeira coisa.
Segunda coisa: a partir de 2005, o Hospital Universitário trabalha com as Metas
Internacionais de Segurança do Paciente. Então, eu acho que nós teríamos aí dois
procedimentos complicados, porque, primeiramente, todo paciente tem que ter o
consentimento livre e informado, assinado, para que esse procedimento ocorra. E, se ele
ocorreu sem isso, então, é dupla violação.
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E a terceira coisa: eu gostaria de saber se, realmente, considerando possibilidades
fisiológicas, não foi feito um fórceps. E, às vezes, há a episiotomia bilateral. Ela é
importante em duas situações: primeiramente, se a criança está em sofrimento fetal; e
segundo, se foi um fórceps de Kielland, que é um fórceps um pouco mais alto, eu
preciso de mais espaço, porque as espátulas não entram com tanta facilidade.
Então, antes, até, de julgar qualquer outra situação, eu entendo que os dois
médicos que estão aqui entendem perfeitamente o que eu estou falando - e as pessoas
que estão aqui também estão entendendo isso. Eu gostaria de saber essas respostas, se
essas respostas são invasivas - por exemplo: não assinou o termo de consentimento; não
esclareceu; fisiologicamente, existe um processo; a criança estava em sofrimento fetal; a
criança precisava de um fórceps de Kielland, que é alto e não se consegue,
normalmente, locar com um lado só. Então, eu gostaria de verificar o depoimento, antes
de nós fazermos o pré-julgamento da situação.

A SRA. VANESSA DEL CASTILLO SILVA COUTO - Eu só queria
ressaltar... Desculpa...

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - Vanessa, espere um
pouquinho. Senão, nós não ouvimos. Vocês vão ter um tempo para responder. Senão,
também fico em uma situação difícil. Vamos pôr a Mary Dias para depor. Vamos lá.

***

- É reproduzido o áudio.

***

A SRA. SARAH MUNHOZ - PCdoB - O áudio está péssimo.

A SRA. VALÉRIA SOUSA - Eu acredito que tenha mais detalhes, deputado.

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - Então vai falando. A
senhora queria falar e eu interrompi, desculpa Valéria. Pode falar, por favor.
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A SRA. VALÉRIA SOUSA - Eu quero me posicionar como profissional do
Direito.
Sei que existem posicionamentos em relação à obstetrícia, mas como profissional
do Direito é preciso mencionar que já temos um posicionamento formal da Federação
Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia a respeito da episiotomia, um parecer de 2009
atestando que a episiotomia não previne os danos perineais acontecidos no parto. É
importante ter como referência os documentos que já foram elaborados.
Em relação ao consentimento da paciente, a gente precisa ter também em mente
que o código de ética proíbe que o médico faça qualquer tipo de intervenção no corpo
de qualquer paciente sem autorização. O único caso em que ele é autorizado a fazer a
intervenção é quando há evidente risco de morte.
Então, pela narrativa da Mary a gente pode verificar se havia risco de morte ou
não porque o consentimento do paciente é necessário em todos os procedimentos,
inclusive no parto. A gente não pode se deixar contaminar pela ideia de que a mulher no
parto não tem condição de tomar nenhum tipo de decisão, que ela precisa ser tutelada
pela figura de uma autoridade. A mulher continua sendo um sujeito de direitos, isso
inclusive está preconizado em todas as portarias que tratam do parto pelo Ministério da
Saúde.
A Portaria 1067/05 escreve por extenso ‘a mulher e a criança são sujeitos de
direito’. Então esse olhar para a mulher no momento do parto é muito importante. A
gente precisa ter isso como referência da assistência.
Se temos relatos das mulheres atendidas no hospital da USP que refletem esse
descaso pela sua plena capacidade civil, plena capacidade de decidir sobre os
procedimentos que são feitos no seu corpo, isso está atestando que existe um
movimento por parte dos profissionais em treinamento no cotidiano acadêmico que
pressupõe o desrespeito a esse direito das mulheres e eu acho que é isso que interessa
aqui na comissão.

***

- É realizada uma teleconferência.

***
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O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - Danilo, no que pese as
dificuldades de áudio, eu requeiro que haja transcrição dessa fita e, se possível, que a
Mary Dias venha depor se puder, porque, para mim, está mais do que claro. Não sou
médico, não entendo nada, mas esse show que teve no HU...
Posso fazer o requerimento? Requeiro a transcrição imediata dessa fita e o convite
ou a convocação da Mary Dias para que venha falar, de público, o que foi feito com ela.
Acho que não é o procedimento que estava sendo discutido, o procedimento é de ter
sido feito na forma de uma aula, em uma sala de aula, para toda aquela plateia. Ela foi
muito clara quando falou que o nascimento do filho dela era um momento único, que
não ia se repetir de novo. E tem veracidade, porque ela depôs no Ministério Público,
não tem nenhuma montagem, nenhuma preparação. Excelente.

A SRA. - Deputado, agradeço a oportunidade. Queria aproveitar, como
representante do movimento de mulheres, movimento social, para apoiar o requerimento
do deputado Carlos Bezerra Jr. para que tenhamos um momento na Comissão de
Direitos Humanos para investigar mais profundamente essas questões.
Como porta-voz do Ministério Público Estadual, quero dizer que eles estão a
postos para colaborar nesta CPI ou também na Comissão de Direitos Humanos com o
que for necessário, por meio da Dra. Fabiana Paes, que trabalha e milita em Direitos
Humanos das Mulheres.

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - Queria agradecer à Valéria,
à Mayara e à Vanessa. Muito obrigado por vocês terem comparecido. Nós vamos fazer
uma audiência, vamos tentar aprovar o requerimento trazendo a Mary e daí a fazemos
completa.
Tem a palavra o deputado Carlos Bezerra Jr..

O SR. CARLOS BEZERRA JR. - PSDB - É extremamente breve. Já disse do
reconhecimento do trabalho de vocês, do respeito que tenho. Até em virtude do que
estamos fazendo aqui, eu pessoalmente pedi ao representante do governo estar aqui.
Hoje vamos ter uma série de projetos que serão votados na Casa. Eu vou, inclusive, sair
daqui neste momento para ir ao Colégio de Líderes fazer uma tentativa final para
aprovar o projeto que garante inúmeras medidas de humanização do parto, quem sabe
ainda hoje. Queria que vocês soubessem que somos solidários.
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O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - Deputado, eu conheço o
trabalho de V. Exa. e de sua esposa, vereadora. Eu só queria aprovar um requerimento.
Não seria importante trazermos o diretor do HU à época - não sei se o Dr. Lotufo era ou
é o diretor - para que ele viesse explicar como estão sendo feitos esses procedimentos
didáticos de partos diante de um verdadeiro Colégio de Líderes? Seria importante que o
diretor do HU viesse explicar como são feitos esses procedimentos. Então eu queria
fazer um requerimento.

O SR. CARLOS BEZERRA JR. - PSDB - Eu não sei, Presidente. O que eu
penso é o seguinte: ontem, convocamos mais de cem pessoas. Esse é um caso
importantíssimo. A Mary virá aqui ao depoimento, aos registros. Penso que podemos ir
dando seguimento.

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - Gradativamente. Mas era
bom também deixar um requerimento aprovado, se ele puder vir em janeiro, para trazer
a posição do hospital. Se esse negócio de ter aula com a paciente aberta, no campo
aberto, tudo, diante de todos os alunos, professores, se é uma prática desses hospitais
universitários, principalmente do HU.

O SR. CARLOS BEZERRA JR. - PSDB - Vossa Excelência está na condução
dos trabalhos.

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - Acho que, pelo menos, está
garantida a vinda da Mary Dias. A Mary Dias é acessível? Ela depõe? Mora em São
Paulo?

O SR. CARLOS BEZERRA JR. - PSDB - Sr. Presidente, como havia lhe dito,
para evitar que acabe a reunião do Colégio de Líderes e não façamos o pleito do projeto,
vou até lá, neste instante.

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - Obrigado pela
contribuição.
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A SRA. ANA LÚCIA - Meu nome é Ana Lúcia. Sou diretora jurídica da
Associação Artemis. A Mary Dias se coloca à disposição, sim. Podemos levar a ela a
solicitação desta Casa. Ela esteve presente na audiência sobre episiotomia do Ministério
Público Federal. Também esteve presente na audiência sobre violência obstétrica do
Ministério Público Estadual.
Queremos sugerir como requerimento também que sejam convidadas para falar a
Dra. Fabiana Paes, que é do Ministério Público Estadual; a Dra. Ana Previtalli, que é
procuradora do Ministério Público Federal e já instaurou inquérito civil em face do
Hospital Universitário.
É muito importante que se verifiquem os cumprimentos da legislação pelo
Hospital Universitário da USP, em especial da RDC 36/2008, da Anvisa, que, se fosse
seguida a contento, casos como o da Mary não aconteceriam. Independentemente se o
filho dela era de um pai negro ou de um pai branco, com todo o respeito, Sra. Deputada,
não há necessidade - e a OMS já comprovou - de se cortar a vagina de uma mulher sem
o consentimento dela para o nascimento do filho. Casos de suturas graves que podem
causar incontinência na mulher não chegam a dois por cento.
Então, é impensável que as mulheres sejam violadas dessa forma, ainda mais
numa instituição do peso, do nome, do Hospital Universitário da USP, onde as pessoas
têm a impressão de que estão recebendo o melhor tratamento, do melhor hospital, da
melhor faculdade de Medicina do Brasil. E não é isso que acontece. É uma violência de
gênero, é uma violação de direitos humanos.
Precisamos muito que os parlamentares desta Casa se unam e escutem as
mulheres, se unam e percebam a importância de cumprir os tratados internacionais que
o Brasil já assinou, que o Brasil ratificou, cuja defesa deveria ser obrigação primeira de
todos nós, antes de se verificar o interesse de um profissional ou outro.
Esse é o meu requerimento a esta Casa. Obrigada pela oportunidade. (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - Muito obrigado. O
segundo caso é complicado. Dê-me o resumo para eu ler para que os deputados tomem
ciência, por favor.
Bem, vou falar a grosso modo, é o caso da Fatec, Fundação Paula Sousa. Uma
determinada moça, que era responsável pelos casos de assédio moral na Fundação Paula
Sousa, veio depor na Comissão de Educação da Assembleia Legislativa. Por isso é que
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eu queria ler. Não tem nada por escrito? Como vou falar uma coisa tão grave sem
precisão?
A história é a seguinte: a funcionária pública da Faculdade da USP de Ribeirão
veio depor nesta Assembleia, no dia 12 de agosto de 2014. Era um seminário presidido
pelo deputado Carlos Neder: “Diálogos sobre a Educação em São Paulo: cenários e
perspectivas para a atuação docente”.
Essa senhora, Regina Célia Leal, foi uma depoente importante. Ela relatava
todos os casos de assédio moral na USP e em demais universidades. Bem, ela era
representante do Núcleo de Combate ao Assédio Moral na Universidade de São Paulo,
no campus Ribeirão Preto. Ela fazia parte da rede nacional de combate ao assédio
moral. Era uma militante. Andava em todas as universidades. Fala da PUC... tenho a
transcrição - os colegas dela pediram, mas os colegas não puderam comparecer dizendo o seguinte: a Regina Célia Leal se suicidou em outubro deste ano. Segundo,
segundo - falando várias vezes - os colegas dela, era em consequência desse
enfrentamento que ela fazia do assédio moral e de um problema que teve com ela
mesma lá em Ribeirão, embora esse problema de Ribeirão não está relatado no
depoimento dela aqui. Não tivemos tempo de conseguir o vídeo, só o áudio, só o texto
do depoimento da Regina. Quero pedir para a Comissão providenciar o vídeo do
depoimento da fala dela, para que pudéssemos colocar na pauta da Comissão.
Bom, na medida em que não veio ninguém depor como testemunha desse caso, de
quem conviveu com ela até os últimos dias, eu só deixo registrado esse caso para que
numa próxima oportunidade possamos dar continuidade.
Vocês não estão tratando disso não, né? Vocês estão... não tem como levantar o
vídeo da vinda dela agora aqui, né? Não tem como recuperar... está bom, estou
cobrando... dava tempo. Queria registrar, nessa tentativa que estamos fazendo de trazer
os assuntos que estão sendo trazidos à Comissão, que fizemos o registro do caso da
Regina. Que dia a Regina veio a falecer, Koba? Quando? 18 de outubro de 2014. Ela
morreu aqui em São Paulo ou em Ribeirão? Não sabemos. Está bom. Muito obrigado.
Vamos continuar.
Próximo caso. São vocês? Tem mais algum depoimento? As meninas vão falar
hoje? A Vanessa vai falar, vão concluir o relatório de ontem... Tem mais alguma coisa
prevista? Tem? Qual é o próximo ponto? É o mesmo ponto? Não é o dessa aqui que
acabei de falar, é outro? É o de ontem? Conselho Universitário? É você quem vai falar?
Você é a Vanessa? Eu sei. Ah, tem o vídeo... está bom. Então vocês se posicionam, uma
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do lado do deputado Marco Aurélio, outra aqui... Vanessa, venha para a Mesa. Vanessa
já está identificada. A outra moça... vamos ver o que vocês têm para falar. Meninas,
posicionem-se. Vanessa, conclua o seu relatório. Depois você se identifica e fala.

A SRA. VANESSA DEL CASTILLO SILVA COUTO - Boa tarde. Sou
Vanessa, sou estudante de Nutrição da USP, estou no quinto ano. Sou RD representante discente no Conselho Universitário, que é o órgão máximo de deliberação
da Universidade de São Paulo. Ontem a gente começou fazendo esse relato, mas a ideia
de hoje é também que nós consigamos detalhar melhor o que aconteceu. A Gabriela
veio hoje, inclusive.
Foram dois casos que aconteceram no CO, com nós duas - CO é a sigla para
Conselho Universitário. Nós até trouxemos um trecho de um vídeo que conseguimos
gravar da própria reunião sobre o que aconteceu, até também para vocês poderem ter
acesso a mais ou menos o que passamos lá, né... acho que depois a Gabriela vai poder
contar melhor sobre o caso que aconteceu com ela.
Esse CO foi o último do ano. O tema principal que ele iria debater é a questão do
orçamento da USP. O último Conselho Universitário do ano vota o orçamento do ano
seguinte. Então esse era o principal tema que tínhamos de debates. Ele era um tema
muito importante porque vimos neste ano que a USP está vivendo uma crise. Tivemos a
maior greve da história da universidade por conta da questão financeira, então esse seria
um tema importante de discutirmos naquele dia. Depois a Gabriela vai contar melhor.
A ordem da reunião... tem o expediente, tem o comunicado dos membros comunicado do reitor, comunicado de outros diretores, de cada comissão que o CO tem,
de algumas comissões. Nesse momento do expediente, da fala do reitor, é um momento
em que ele fala sobre a questão que está sendo debatida aqui na Alesp, da violação dos
Direitos Humanos que acontece dentro da Universidade de São Paulo, e aí nesse
momento aconteceu o caso com a Gabriela, que depois ela vai poder explicar melhor.
Também tem a parte do vídeo, né? O que aconteceu comigo foi durante a pauta do
Conselho mesmo, que a gente estava debatendo a questão do orçamento.
Tivemos a exposição do orçamento e da proposta de orçamento - aumento de
tantos porcentos, diminuição, manter como está - para cada área da Universidade. Foi
apresentado pela Comissão de Orçamento e Patrimônio. O professor que é o chefe dessa
comissão apresentou e depois abriu para que os conselheiros pudessem falar sobre o
orçamento e sobre o que eles achavam desse orçamento.
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O SR. MARCO AURÉLIO - PT - Que data que foi mesmo? É recente... é
agora? Quinta-feira passada? É coisa bem recente, de uma semana atrás...

A SRA. VANESSA DEL CASTILLO SILVA COUTO - Isso, podemos olhar
aqui... foi ainda em dezembro esse CO, que foi o último que aconteceu no ano. Isso...
dia 9 de dezembro.
Estávamos debatendo o orçamento. Os diretores podiam se inscrever para fazer os
aportes. Durante a apresentação oficial da Comissão de Orçamento, o professor que
apresentou - eu não vou me recordar o nome dele agora - disse que era um grande
avanço ter o aumento de 104% do investimento em permanência estudantil. Com
permanência eu digo bolsas, auxílio moradia no Crusp, auxílio alimentação, subsídio do
bandejão, outros tipos de bolsas que também entram nesse auxílio de permanência no
geral - aluguel, livro, transporte... há diversos auxílios. Ele dizia isso como se fosse uma
grande questão, uma grande vantagem.
Fui lá fazer uma fala justamente dizendo que aquele dado parecia ser um dado
muito positivo, mas que no fundo ele não era. De 2013 para 2014 tivemos um corte de
metade do orçamento em permanência estudantil. Vimos ali que era simplesmente
voltar ao que era antes, que já era um orçamento baixo para as demandas da
universidade como um todo na questão de auxílio permanência para os estudantes.
Eu coloquei essa questão de uma forma bem tranquila; coloquei que éramos
contra a privatização dos setores da universidade, porque durante a greve vimos que
existiu o debate no Conselho de desvincular o Hospital Universitário, de desvincular o
HRAK, que é o Centrinho de Bauru, um hospital que existe na unidade da USP de
Bauru, e que éramos contra desvincular a permanência de estudante da universidade e
também a privatização desse serviço, que ele deve continuar sendo público. Na nossa
visão, que a universidade deve continuar sendo pública, que sabemos que esse tipo de
privatização precariza a universidade.
E aí nesse momento eu voltei para o meu lugar, é mais ou menos a disposição
como está aqui, vamos à frente falar e depois voltamos para os nossos lugares
demarcados, e aí o reitor disse que eu tinha que voltar lá para a frente, que eu tinha que
me retratar. A princípio ele disse que eu tinha que me retratar porque eu falei uma
mentira. Aí ele disse para ir à frente, ele me chamou para ir à frente de novo, voltar lá
para o lugar onde falamos, onde as pessoas falam no microfone, e ele começou a me
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questionar, dizendo que eu tinha dito uma grande mentira, que em momento nenhum o
reitor tinha dito que iria privatizar a permanência estudantil, que não ia privatizar
nenhuma dessas coisas, porque sabemos que durante a greve um documento vazou para
a imprensa, que dizia que tinha uma proposta de desvinculação de 50%

da

permanência. Eu falei: “Professor, estou me referindo a um documento que vazou na
imprensa. Não é responsabilidade minha. É um documento que tivemos acesso, que
inclusive dois pontos dele foram debatidos, que foi a desvinculação dos hospitais e o
plano de demissão voluntária dos funcionários da USP, que também estavam nesse
mesmo documento.” Inclusive houve um momento em que ele disse que o documento
vazou do computador pessoal dele, mas ao mesmo tempo ele dizia que era mentira.
Então ficou bem contraditório, porque não deu para entender muito bem o que ele
quis dizer. E o tempo inteiro o que mais foi marcante é que ele não me deixava falar, me
justificar. Ele tinha me chamado à frente para me retratar de alguma coisa que ele disse
que eu tinha dito errado, e ele não me deixava me retratar. E ele, de fato, se exaltou
muito. Então ele gritava comigo, dizendo: “Você é incapaz de dizer, você é incapaz...”
A tentativa dele foi claramente de tentar me desestabilizar, eu acho, perante a todo
o conselho. Vários diretores, assim, deu para perceber que eles ficaram incomodados,
porque de fato foi uma exacerbação assim totalmente desproporcional com o que estava
sendo debatido. Infelizmente não temos a gravação; inclusive acho que seria
interessante se a CPI pudesse pedir a gravação desse conselho, porque foi, de fato, uma
situação em que todas nós ali, as RDs que estavam presentes, e os RDs homens também
- há dois RDs -, porque nesse CO as mulheres que intervieram mais. Achamos um
absurdo muito grande o que aconteceu. No momento ficamos até um pouco estarrecidos
com tudo o que tinha acontecido, pelo fato de não termos conseguido gravar também.
Então esse vídeo seria muito importante.

O SR. MARCO AURÉLIO - PT -

Então, isso que eu ia perguntar: essa

gravação é em vídeo?

A SRA. VANESSA DEL CASTILLO SILVA COUTO - Isso, eles gravam o
áudio e o vídeo. Eles fazem a transcrição, porque teoricamente eles não podem abrir
esse vídeo, mas acho que até pela Lei de Acesso à Informação tem como ter acesso a
esse vídeo, porque foi bem uma situação em que vimos claramente que...
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O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - Em que dia ocorreu?

A SRA. VANESSA DEL CASTILLO SILVA COUTO - No dia 9 de dezembro,
uma terça-feira à tarde. Mas ficou bem claro quanto existe esse assédio institucional e
essa violação institucional dentro da universidade, porque no órgão máximo de
deliberação da universidade pudemos ver que existe um abuso de poder, existe um
machismo claramente ali. Houve outros casos que aconteceram durante o CO. Eu até
falei ontem de um professor perguntar para nós, para as mulheres, não para os homens,
para os representantes homens, para as mulheres, se estávamos entendendo as planilhas,
se estávamos entendendo o raciocínio orçamentário, como se não tivéssemos
capacidade de estar naquela posição representando os estudantes, sendo que os
representantes discentes são os mais representativos, no meu ponto de vista, porque
fomos eleitos diretamente com uma margem de votos, acho que cinco mil votos para
todas as chapas, que dividimos a representação discente dentro dessa votação, que é
muito diferente dos próprios diretores e professores que estão ali, que às vezes tem um
número ínfimo de votação, e o próprio reitor que, enfim, é nomeado pelo governador. A
votação dele é feita indiretamente, tudo o mais.
Então foi bem marcado; vimos bem o quanto é institucional e o quanto, para já
também finalizar. Essa CPI vai ser muito importante, porque, como eu disse ontem, vai
nos respaldar muito que participamos do movimento estudantil e que sofremos muito
esse tipo de assédio por parte dos grandes dirigentes da universidade. Eu acho que
muitos outros casos vão surgir desse tipo. Eu conversei com uma funcionária, ontem, da
USP, que disse que existem muitos relatos de assédio moral e de abuso de poder dentro
da universidade com funcionárias também.
Isso acontece muito, podemos até ver quem se sentir à vontade para depor e dizer,
mas que esperamos muito que essa CPI tenha um resultado muito positivo para nós, que
faça com que esses agressores sejam punidos, de alguma forma, e que consigamos
pressionar a USP para tirar algumas reivindicações.
Faço parte também da Frente Feminista; organizamos um encontro de mulheres
estudantes, que tiramos algumas reivindicações, como, por exemplo, a criação de um
centro de referência dentro da Universidade que pudesse atender as mulheres, que fosse
um centro de referência que dentro dele tivesse uma Ouvidoria que pudesse ter tanto
aporte psicológico, como analisar os casos e pensar como tratar os casos e averiguar os
casos que acontecem; tanto ter o aporte psicológico-jurídico para as vítimas.
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Acho que ontem vimos no relato da Luísa o quanto a universidade negligencia
qualquer tipo de coisa que vamos falar. Não há nenhuma via institucional que aporte a
isso. Então tiramos essa deliberação e seria muito importante se conseguíssemos que a
CPI tivesse resultados desse tipo.
Também reivindicamos que a universidade, na matrícula dos calouros e durante a
semana de recepção, fizesse uma campanha institucional também contra qualquer tipo
de... A princípio debatemos o machismo, mas contra a violação de direitos dos calouros.
Acho que também seria importante conseguirmos que a CPI tivesse esses resultados.
Acho que era mais isso, assim dar um relato, mas também mostrar que já debatemos
isso dentro da universidade, que essa CPI vai nos respaldar ainda mais para
conseguirmos arrancar vitórias da reitoria, que vemos que está super intransigente e de
fato negligenciando o que tem acontecido.

O SR. MARCO AURÉLIO - PT - Pela ordem, Sr. Presidente. Queria aproveitar
o depoimento da Vanessa para ver se entendi bem: essa reunião que aconteceu no dia 9
de dezembro, que é uma reunião do Conselho Orçamentário, é isso?

A SRA. VANESSA DEL CASTILLO SILVA COUTO - O Conselho
Universitário. É o órgão máximo. A pauta principal dele era o orçamento.

O SR. MARCO AURÉLIO - PT - O orçamento.
É de toda a universidade?

A SRA. VANESSA DEL CASTILLO SILVA COUTO - Isso, no Conselho
todos os diretores participam, os representantes eleitos das congregações, que são os
órgãos máximos de cada instituto. São eleitos professores de cada categoria: categoria
livre docente, cada categoria tem a sua representação e também há os representantes
discentes da graduação e da pós - nós, no caso, somos da graduação - e dos
funcionários. O que marca bem esse Conselho é que a grande maioria é formada pelos
diretores das unidades. Entre os mais de 150 representantes, os alunos somam 15 (pós
graduação e graduação) e os funcionários somam três representantes. Então somos uma
pequena minoria no Conselho.
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O SR. MARCO AURÉLIO - PT - E o orçamento, para ser validado, precisa ser
aprovado por esse coletivo.
Após a explanação, você fez um questionamento. Você contou como foi o
comportamento. Entendi que você acredita que esse comportamento de hostilidade à sua
colocação foi por ter vindo de uma estudante, uma pessoa do sexo feminino. Foi essa a
motivação para a hostilidade?

A SRA. VANESSA DEL CASTILLO SILVA COUTO - Eu acho que sim, que
tem muito a ver com isso, porque a terceira pessoa que falou antes de mim, um
funcionário, homem, também questionou a colocação do reitor, questionou inclusive
coisas mais graves do que eu sobre o orçamento - estávamos debatendo o orçamento,
então estávamos colocando os pontos a que éramos contra - e o reitor não falou nada. A
Gabriela pode falar depois também, porque eu sou suplente no Conselho, então só vou
quando o titular falta. Mas a Gabriela é titular, ela participa de todos, e existem casos de
o reitor também desrespeitar muito a representante discente funcionária, de rir de suas
colocações, de questionar o porquê dela estar indo falar. Vemos que isso acontece.
No mesmo Conselho, quando outra RD foi falar, o reitor se retirou, não ouviu a
fala dela. E quando os professores vão falar... Inclusive, nessa mesma reunião, antes de
mim, um professor foi falar e falou mais de dez minutos, sendo que o nosso tempo é
muito restrito, inclusive com ameaça de cortarem o nosso microfone. E cortaram no
caso da Gabriela. Depois ela pode relatar melhor. Então vemos que, de fato, em todas as
experiências que tivemos, existe um viés contra nós.

O SR. MARCO AURÉLIO - PT - Um viés discriminatório.
Sr. Presidente, a Vanessa está explicando que ela contestou que, na apresentação
dos dados, estavam comemorando que está sendo o dobro da metade. Era isso. Porque
cortou em anos anteriores e agora dobrou. Olha que beleza! E aí contestou, e além da
contestação...

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - Quantos anos você tem,
Vanessa?

A SRA. VANESSA DEL CASTILLO SILVA COUTO - Eu tenho 23 anos.
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O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - Parabéns, querida.

O SR. MARCO AURÉLIO - PT - Só para concluir. Quando acabou, o
orçamento foi votado, foi isso?

A SRA. VANESSA DEL CASTILLO SILVA COUTO - Isso. O orçamento foi
votado e aprovado. Sabemos quais foram os votos, o voto é público. Acontece de forma
eletrônica, mas fica exibido no painel. E, inclusive, houve uma colocação do reitor de
que quem votasse contra não ganharia o panetone que ele iria distribuir no final. Isso
aconteceu.

O SR. MARCO AURÉLIO - PT - Mas isso foi falado?

A SRA. VANESSA DEL CASTILLO SILVA COUTO - Sim. Foi dito no
microfone. Não sei como farão o registro em ata.

O SR. MARCO AURÉLIO - PT - Isso some da ata.

A SRA. VANESSA DEL CASTILLO SILVA COUTO - Eles nos entregam a
transcrição da reunião. Não sei como eles irão relatar esse caso, por exemplo, que
aconteceu comigo, porque o reitor me cortava imediatamente. Então talvez eles tenham
que ficar voltando: “Vanessa / reitor Zago”. Não sei como vai ser, por isso que o vídeo
seria interessante.

O SR. MARCO AURÉLIO - PT - E foi nessa reunião também que você falou
que outra pessoa estava falando e ele saiu? Foi na mesma reunião?

A SRA. VANESSA DEL CASTILLO SILVA COUTO - Sim, foi. E também
houve o relato da Gabriela, que foi bem grave. Depois ela irá expor. Foi no comecinho
da reunião. O meu foi na pauta, mesmo.

O SR. MARCO AURÉLIO - PT - Sr. Presidente, então vamos requerer a cópia?

88
DIVISÃO DE TAQUIGRAFIA
O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - Vamos requerer. Nós não
temos quórum, mas vamos fazer um pré-requerimento da cópia desses áudios e dos
vídeos, principalmente dessa reunião.

O SR. MARCO AURÉLIO - PT - Nove de dezembro de 2014.

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - Nove de dezembro.
Algumas pessoas podem achar que o assédio moral não tem nada a ver com
assédio sexual e que isso não tem nada a ver com o objeto da CPI. Primeiramente, se
não for assim, não formamos uma imagem de como funciona essa Universidade. E o
assédio moral é uma coisa gravíssima.
Você nasceu onde, Vanessa?

A SRA. VANESSA DEL CASTILLO SILVA COUTO - Aqui em São Paulo.

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - Você faz que curso mesmo?

A SRA. VANESSA DEL CASTILLO SILVA COUTO - Eu faço Nutrição na
FSP, na unidade da Simone Diniz.

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - Certo. Parabéns.Vamos
continuar. Próxima.
A SRA. GABRIELA SOLDERA FERRO - Oi, eu sou a Gabriela. Sou da
graduação de Relações Internacionais da USP também e sou representante discente.
Como a Vanessa disse, sou titular, então vou a todas as reuniões. Meu nome completo é
Gabriela Soldera Ferro.

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - Você é da pós-graduação?

A SRA. GABRIELA SOLDERA FERRO - Não. Sou da graduação.

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - Em que ano você está?
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A SRA. GABRIELA SOLDERA FERRO - Estou no segundo ano de Relações
Internacionais.

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - Quantos anos você tem?

A SRA. GABRIELA SOLDERA FERRO - Tenho vinte anos. Pensei em falar
nesse depoimento de forma bem parecida com a fala que fiz no Conselho Universitário,
porque acho que até para contextualizar a fala da Vanessa, é importante colocar o que
aconteceu antes, e foi exatamente isso. Foi um Conselho que debateu o orçamento da
USP e fomos surpreendidos logo no começo com uma declaração do reitor que está
transcrita, inclusive está no site da reitoria, sobre o tema desta CPI, que são as violações
dos direitos humanos.
A declaração do reitor indignou bastante as representantes discentes. Irei ler só um
trechinho, no qual o reitor diz que “as ações são casos isolados e que não desviarão a
USP do seu papel de baluarte na defesa dos direitos humanos, o que não significa
promover autos de fé, como querem alguns: todos sabem aonde levam ações
inquisitórias e purificadoras”. Ele fez essa declaração e eu fui fazer uma fala no
Conselho Universitário mostrando exatamente que eu achava um absurdo que o reitor
da Universidade, diante de casos de violação de direitos humanos que levaram inclusive
à abertura de uma CPI na Assembleia Legislativa, tratasse isso dessa forma, dizendo
que as denúncias eram feitas por inquisidores e por pessoas purificadoras, como se na
verdade a gente estivesse perseguindo os violentadores. Esse foi o conteúdo da minha
fala. Acho que falei, inclusive, com essas palavras. E temos o vídeo.
Desculpem, estou nervosa. Nessa minha fala eu disse que queria que a
Universidade se responsabilizasse, porque em outro trecho da declaração ele diz que
“esses casos de alguns vêm fazendo que um conjunto todo seja abominado”. Ele usa
essa palavra. E na verdade a minha fala foi exatamente para dizer que a gente queria,
sim, que a Universidade de São Paulo, como instituição, como um conjunto, fosse
responsabilizada pelos casos de violação de direitos humanos que acontecem lá dentro.
Depois da minha fala, inclusive depois da fala da Vanessa, enquanto o reitor
interrompia a Vanessa, ele estava de uma forma muito descontrolada, que foi
desequilibrada com a forma que a gente falou. Depois irei mostrar o vídeo para vocês
verem o jeito que eu falei. Foi muito tranquilo. E ainda existe um “gap” entre esse e
outro vídeo, que é o vídeo em que eu não estou mais no microfone e que o reitor fala
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que eu tenho que me comportar de uma maneira mais adequada no Conselho
Universitário. E ele se referia a uma situação onde eu usei a palavra “você” em vez de
usar “Magnífico reitor”, e ele dizia que eu tinha que respeitá-lo.
O pior disso tudo é que, na minha opinião, o conteúdo da minha fala foi
denúncia de casos de estupro, de casos de violação de direitos humanos, de trotes
violentos, e que o reitor falou depois da minha fala foi exatamente nada, foi dizer que eu
não o havia chamado de Excelentíssimo e de que a forma com que eu falava era uma
forma inadequada.
Então, eu fiquei realmente muito nervosa lá naquele dia. Foi um nível de estresse
absurdo. Eu não lembro exatamente o que aconteceu entre a minha fala e o outro vídeo,
que é um vídeo que mostra o reitor lá na frente e eu lá atrás, e de alguma forma nós
estávamos travando um debate, que é quando ele diz que eu tinha que ter me
comportado de uma forma melhor.
Mas, naquele momento, foi quando nós discutimos bastante. E concordo com a
Vanessa, que também foi para desestabilizar as representantes discentes (RDs), que já
são poucas. São poucos representantes dos alunos da Universidade de São Paulo.
Inclusive, em todos os Conselhos Universitários nós fazemos falas e nós ou somos
interrompidas ou depois da nossa fala o reitor usa do seu poder para combater as nossas
falas. E eu não sei quanto isso pode ser feito ou não, mas acredito que tenha algum tipo
de democracia que deva ser respeitado num Conselho Universitário. A própria
funcionária que a Vanessa citou, é uma funcionária que diversas vezes foi interrompida
pelo reitor, é desrespeitada por diversas vezes. Quando ela pede para falar ele fala “Ah,
é você de novo” ou coisas do tipo. Isso está tudo gravado em Conselho Universitário
anteriores. E isso mostra na verdade o que o deputado Adriano Diogo falou, de mostrar
de como é a imagem de funcionamento da Universidade de São Paulo.
O Conselho Universitário que é o conselho de deliberação máxima da USP, é um
conselho completamente antidemocrático e que assedia moralmente quem discorda da
maioria que está lá. Esse é um caso muito grave porque nós já somos uma minoria que
representa uma maioria lá dentro - somos uma minoria de estudantes. A Vanessa falou
assim: “Se não me engano nessas eleições foram sete mil votos que elegeram os
representantes de centro que estão lá, ou cinco mil mesmo”. Enfim, quem vota para os
professores que estão lá muitas vezes são eles mesmos e não existe nem disputa entre
eles dentro das instituições, das congregações. Existe só um para ser votado. Então,
obviamente ele vai ganhar, que são os professores titulares. E nós temos alguma
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legitimidade para estar lá e isso tem que, no mínimo, ser respeitado pelo professor Zago,
que acho que é o problema mais sério.
Quero falar só mais uma coisa que durante a minha fala aconteceu...

O SR. MARCO AURÉLIO - PT - Só uma pergunta. Nessa reunião o reitor é
quem preside?

A SRA. GABRIELA SOLDERA FERRO - Isso. Ele preside o Conselho
Universitário. Durante a minha fala eu disse, inclusive, que acreditava que teriam
diretores de várias instituições que seriam denunciados nessa CPI por encobrir casos. E
eu coloquei isso na minha fala. Logo depois que eu falei o diretor da Faculdade de
Medicina...

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - Encobrir casos de quê?

A SRA. GABRIELA SOLDERA FERRO - Encobrir casos de estupro, de
violação dos direitos humanos. Se bem me lembro eu estava citando os casos de estupro
em geral, por encobrir os casos de violação. Eu citei, inclusive, o que acontecia na
Faculdade de Medicina, do Show Medicina e da instituição, enfim, o que vai ser
apurado aqui da Atlética, das atitudes dessas instituições...

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - Você se referiu ao trabalho
da Assembleia na suas fala da possibilidade da CPI? Você fez alguma relação que
tivesse provocado essa ira, ou você falou genericamente?

A SRA. GABRIELA SOLDERA FERRO - Eu falei que acho... eu não me
lembro, mas está na minha fala. Acho que se passarmos o vídeo dá para... mas eu
lembro que conteúdo...

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - Foi depois da audiência.

A SRA. GABRIELA SOLDERA FERRO - Foi depois da terceira audiência.
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O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - Ah, da terceira audiência.
Entendi.

A SRA. GABRIELA SOLDERA FERRO - Foi no dia 9. Tudo dia 9.

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - No contexto. Já estava no
contexto.

A SRA. GABRIELA SOLDERA FERRO - Daí o diretor, depois que eu fiz essa
fala sobre professores e diretores que seriam denunciados por encobrir casos, o diretor
da Faculdade de Medicina de Ribeirão - foi isso não é? - ele foi lá na frente de uma
forma... inclusive eu gostaria que se o vídeo fosse aberto em outro momento mostrasse
isso. De uma forma provocativa foi lá e pediu para que eu fosse lá na frente do
Conselho Universitário, como fizeram com a Vanessa, para me retratar porque ele
queria saber, aliás não foi para me retratar
Foi para dizer se sim ou não ele também era um estuprador, ou ele era também um
violentador. Ele quis que eu dissesse se ele estava incluído entre as pessoas que eu disse
que eram violentadoras e que encobriam casos. E eu fui lá na frente, depois disso, pedi a
apalavra e também fui interrompida por diversas vezes pelo reitor Zago, que não deixou
eu terminar a minha fala e cortou o meu microfone, sendo que eu tinha sido chamada
para responder o que esse diretor tinha falado.

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - O Carlote.

A SRA. GABRIELA SOLDERA FERRO - É, o Carlote. E foi isso um pouco do
meu relato. Acho que podemos passar o vídeo. É um vídeo só para as pessoas
entenderem, tem um primeiro que é da minha fala. É uma fala que pode estar até um
pouco cansativa, mas eu queria que as pessoas vissem como foi uma fala tranquila. Daí
o vídeo é cortado e depois que eu falo o professor Zago, ele ignora o conteúdo da minha
fala e diz que eu estava me comportando de uma forma errada, fala que eu o chamei de
“você”, alguma coisa do tipo que eu nem me lembro exatamente a ordem das coisas.
Seria bom se abrisse o vídeo do Conselho Universitário para vermos direitinho como
aconteceu. E aí em um segundo vídeo, que sou eu fora do microfone falando com o
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professor Zago, enfim vocês vão ver o conteúdo, e ele dizendo que eu deveria me
comportar de uma forma melhor, perante o reitor da Universidade de São Paulo.

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - Isso já fora da reunião.

A SRA. GABRIELA SOLDERA FERRO - Não, isso durante a reunião. Mas eu
não estava com o microfone.

***

- É feita exibição do vídeo.

***

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - Era esse o trecho?

A SRA. GABRIELA SOLDERA FERRO - Há outro vídeo em que o reitor
responde.

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - Você é corajosa, hein,
menina? Parabéns. Você é tão novinha e tão articulada.

***

- É feita a exibição do vídeo.

***

A SRA. VANESSA DEL CASTILHO SILVA COUTO - Apenas para
contextualizar, o intervalo entre um vídeo e outro foi o momento em que o reitor mais
se exaltou, mas foi o momento em que eu fui buscar meu celular, então não deu para
registrar. Depois na volta foi a Gabi falando, porque ele de fato falou um monte pra ela.
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Inclusive nós nem lembramos, por estarmos tão estarrecidas com o que estava
acontecendo.

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - Não esqueça que o nome
para tratar reitor é “Magnífico”.

A SRA. GABRIELA SOLDERA FERRO - Inclusive seria bom mesmo abrir o
vídeo, porque foi o momento mais estressante de todos. Minha exaltação lá atrás,
dizendo que estava indignada e tudo mais, é porque eu estava realmente em um nível de
estresse com o que o reitor estava me falando no caminho. Eu nem lembro o que
aconteceu, por isso seria bom abrir o vídeo para ver, pois foi o momento em que ele
falou várias coisas.

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - Veja que ele te chamou de
senhora, ele te respeitou. Há algo mais a ser dito sobre esse caso da reitoria? Alguém
quer dizer algo para concluir?

A SRA. VANESSA DEL CASTILHO SILVA COUTO - Uma coisa que o
Gabriel me lembrou que é mais para deixar marcado mesmo, que foi durante todo CO
que aconteceram essas coisas absurdas. Teve até um momento, durante a minha fala,
que eu estava na frente, e as meninas estavam lá atrás sentadas - vocês viram a distância
que a gente fica do Conselho, nós somos quase as últimas, porque eles sabem que a
gente gosta de falar -; os outros diretores ficam na frente e elas começaram a falar.
“Deixa ela falar” - as meninas lá atrás dizendo para o reitor me deixar falar lá na frente.
Aí outro diretor - ele até aparece no vídeo num momento, é um que estava sentado na
frente - pegou o próprio celular e ficou gravando a gente, mas bem no sentido de
deboche mesmo, pondo o celular perto e dando risada. Eles queriam mesmo nos
constranger. É um absurdo ver diretores de unidades da Universidade de São Paulo
tendo atitudes como essa.
Acho que em relação a nossa colocação, e que o deputado Adriano Diogo
requereu em abrir o vídeo, é para a gente pressionar mesmo a universidade para tomar
medidas institucionais contra isso. É uma necessidade imediata que se tem em todas as
unidades, na USP como um todo. Era mais essa contribuição que a gente queria deixar.
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A SRA. SARAH MUNHOZ - PCdoB - Nesse vídeo ficaram caracterizadas
duas coisas: o assédio e o abuso de poder. Acho que precisamos dar algum
encaminhamento para tentar ver se nós conseguimos pelo menos a taquigrafia dessa
parte, que acabou sendo omitida. É óbvio, vocês são corajosas o suficiente para trazer o
que deu. E agora essa CPI, já que houve abuso de poder lá, aqui não vamos cometer
abuso. Nós vamos fazer o exercício do poder para poder conseguir o que se necessita.

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - O que a deputada falou tem
razão, pessoal da comissão, da secretaria, porque, usualmente, a transcrição das falas é
só dos depoentes. A gente precisa garantir que todas essas falas, principalmente da
Mary Dias, hoje, dessa reunião, sejam transcritas. Como nós não temos mais quorum, a
Assessoria Jurídica da Casa me orientou, estou fazendo um pré-requerimento para a
gente ter informações, se aquela aula que foi dada com a paciente está nas normas de
procedimentos do Conselho Federal de Medicina e do Conselho Regional de Medicina.
Vou passar a palavra para os deputados para o encerramento. Estamos
encerrando essa sessão da CPI. Voltaremos daqui a duas semanas, teremos duas
semanas de interrupção: a semana do Natal e a semana do Ano Novo. Já tem bastante
gente convocada, o reitor foi convidado, e quero deixar claro que poderia pegar, na
audiofonia, qual é o e-mail. Qualquer pessoa que tenha interesse nos áudios da
comissão, basta abrir o site da Assembleia Legislativa. Darei o e-mail específico. Aqui
não tem sessão secreta, não temos como oferecer os vídeos, e nem a transcrição das
sessões em texto. Mas a qualquer escritório de advocacia, a qualquer instituição pública,
a

Assembleia

é

completamente

transparente.

Basta

mandar

e-mail

para

som@al.sp.gov.br, com o nome do solicitante, o e-mail do envio do áudio, nome e data
do evento solicitado.
A Assembleia Legislativa não tem nada a esconder. É um serviço público
disponível. É só pedir que a Casa disponibiliza todos os áudios. Os vídeos têm de
recorrer à TV Assembleia, e a transcrição em texto, depois de alguns dias, também
estará à disposição no site da Assembleia.

O SR. MARCO AURÉLIO - PT - Estou curioso por uma coisa e então vou
perguntar a Gabriela. Você disse que o diretor de Ribeirão te chamou e fez uma
provocação. Estou curioso para saber o que você respondeu quando foi lá na frente.
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A SRA. GABRIELA SOLDERA FERRO - Eu não consegui responder nada,
na verdade, porque fui interrompida diversas vezes. Mas eu fui lá para dizer que todos
esses casos seriam apurados formalmente, e que se os diretores estavam interessados em
saber quem eram os agressores, ou em fazer com que as instituições tomassem alguma
providência, para que incentivasse, nas suas próprias instituições, que a existência de
ouvidorias, ou que existisse algum meio para que as alunas e os alunos pudessem
denunciar. Mas na verdade não consegui fazer nada. Se a gente abrir o vídeo, vocês vão
ver que eu fui interrompida diversas vezes pelo reitor, e acredito que não deu para
entender o que eu disse, mas eu disse isso, de forma cortada.

O SR. MARCO AURÉLIO - PT - Nesse Conselho, mais ou menos, somando
tudo, dá quantas pessoas?

A SRA. GABRIELA SOLDERA FERRO - São 150 pessoas.

O SR. MARCO AURÉLIO - PT - Cento e cinquenta pessoas. E representantes
dos estudantes, como vocês, são quantos?

A SRA. GABRIELA SOLDERA FERRO - São 15 representantes dos alunos,
juntando pós-graduação e graduação.

O SR. MARCO AURÉLIO - PT - Juntando pós e graduação são 15?

A SRA. GABRIELA SOLDERA FERRO - E três de funcionários.

O SR. MARCO AURÉLIO - PT - Somando tudo dá 18?

A SRA. GABRIELA SOLDERA FERRO - É.

O SR. MARCO AURÉLIO - PT - É o que representa maior número de pessoas
envolvidas.
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A SRA. VANESSA DEL CASTILHO SILVA COUTO - Existe uma lista dos
membros do CO, está com nomes deles e está no site da USP, que tem uma aba, que é
Conselho Universitário. Lá tem os membros e dá até para ver direitinho esses números.

O SR. MARCO AURÉLIO - PT - Quando você está numa plenária, com 150
pessoas, e vocês são 15. Antes de fazer a pergunta que quero fazer, deixa eu ver: dos 15,
existe unidade em torno das contestações de vocês? Ou já nos 15 tem gente que já não
concorda com vocês?

A SRA. GABRIELA SOLDERA FERRO - Tem divergências entre...
Inclusive tem representantes de Centro que são do próprio...

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - Pessoal, só peço a vocês
que podem falar o que quiserem. Só falem o primeiro nome nessa gravação, por favor,
porque a pessoa que vai transcrever não vai saber quem é.

A SRA. VANESSA DEL CASTILHO SILVA COUTO - É Vanessa agora.
Existem divergências entre os dez, mas como a gente sabe que é minoritária, a maioria
dos dez entra num acordo para atuar lá dentro. Só que a gente tem alguns casos que é
impossível entrar em acordo. A gente tem, por exemplo, que agora vai mudar a gestão
do CAOC, mas um estudante de Medicina que fazia parte do Centro Acadêmico era RD.
Ele é RD, não é mais membro do CAOC. Eu acho que já mudou a gestão.
Tem alguns casos, por exemplo, que a gente tem as votações abertas. Em outro
conselho, no qual a gente votou outro tema, que era do abono salarial dos funcionários,
em que a maioria dos RDs votou “sim”. Teve um caso em que eles votaram “não”, mas
é uma questão que “tem a ver” com o debate.
Nós estudantes, fazemos o esforço máximo de representar os outros estudantes
que não estão lá. Essa é a nossa função lá dentro. É inclusive nesse sentido que a gente
cobra quando um ou dois RDs querem votar alguma coisa que não está de acordo com o
que o resto dos estudantes preza.
É mais ou menos isso. A gente tem dez RDs, os outros são representantes da pós.
A gente, de certa forma, tenta se articular bem, e nesse dia específico a gente conseguiu
fazer uma intervenção em unidade, porque todos os RDs que estavam lá estavam muito
estarrecidos com o que estava acontecendo. Inclusive, a própria representante dos
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funcionários fez uma fala em nossa defesa, em defesa da Gabriela. Um representante da
pós-graduação também fez uma fala em nossa defesa, dizendo que essas colocações não
devem ser desrespeitadas.

O SR. MARCO AURÉLIO - PT - É isso que eu quero saber. Agora, dos 150, o
que vocês sentem? A maioria maciça sempre segue o comando, a orientação, o
encaminhamento do presidente, que no caso é o reitor? Você tem uma divisão, um terço
segue, um terço é independente, um terço faz contestações? Dos 150, qual a leitura que
você faz da composição?

A SRA. VANESSA DEL CASTILLO SILVA COUTO - Acho que a grande
maioria ali é bem “fechada” com a posição do reitor. Inclusive, não sei se vocês sabem,
mas a escolha dos diretores de unidade é referendada pelo reitor. Então, se há uma
eleição na unidade na qual a Congregação, que é o órgão máximo de cada unidade, vota
e o reitor dá o sinal de que ele concorda com aquela pessoa. Então, de certa forma, já
existe um certo alinhamento político de pensamento entre muitos dos diretores.
É claro que existem casos pontuais. Na própria Educação a gente tinha a
professora Elisete, que sempre teve uma posição completamente diferente. Na própria
EACH os representantes tem uma posição mais condizente com a comunidade como um
todo. Foi o que a Gabriela falou.

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - A professora Elisete ainda é
diretora da Faculdade de Educação? Além da professora Elisete, você acha que é
interessante chamar o professor Sérgio Adorno, diretor da Faculdade de Filosofia? Ele é
da área de Direitos Humanos, coordenador, não é?

A SRA. VANESSA DEL CASTILLO SILVA COUTO - Olha, eu não sei dizer.
Por exemplo, talvez seja interessante chamar a representante dos funcionários, para ela
poder falar em relação ao CO.

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - Ela é da representação
discente?
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A SRA. VANESSA DEL CASTILLO SILVA COUTO - Ela é dos
funcionários, dos trabalhadores.

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - Quem está no lugar da
professora Elisete agora?

A SRA. VANESSA DEL CASTILLO SILVA COUTO - Eu não sei.

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - Bom, mas a professora
Elisete vocês recomendam?

A SRA. VANESSA DEL CASTILLO SILVA COUTO - Assim, não sei. Foi
mais um exemplo. Eu não participei do CO no mesmo momento em que ela era...

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - Sim, mas independente do
CO ela tem posições muito boas, não é? Ela foi diretora da Faculdade de Educação.
Legal. Tem mais alguma coisa?

A SRA. GABRIELA SOLDERA FERRO - Eu só queria falar sobre isso. Eu
acho que seria bom convocar a Neli Wada, que é a funcionária representante há mais de
15 anos. Ela tem vários relatos muito bons que ajudam.

O SR. MARCO AURÉLIO - PT - Só uma coisa. Essa reunião é anual?

A SRA. VANESSA DEL CASTILLO SILVA COUTO - Ela é periódica. Na
época do reitor Rodas, ela era muito menos periódica. Essa era inclusive uma
reivindicação nossa. Teoricamente, todas as decisões do reitor têm que ser passadas no
Conselho Universitário, e a gente via que na época da gestão antiga isso não acontecia.
O reitor tomava atitudes sem passar pelo conselho.
O reitor Zago demonstrou no começo de sua gestão que seria mais dialogável, que
faria mais reuniões, só que as reuniões têm esse caráter, porque como é muito
antidemocrático, é muito diferente a proporção, a gente acaba tendo quase nada de
expressão ali dentro.
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O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - Aquele menino que morreu
na raia olímpica era de que curso?

A SRA. VANESSA DEL CASTILLO SILVA COUTO - Ele não era da USP.

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - Não? Mas morreu lá. Isso
foi objeto de análise do conselho, foi falado isso? A morte daquele menino não entrou?

A SRA. GABRIELA SOLDERA FERRO - No Conselho Gestor do Campus
isso foi objeto de discussão, mas no Conselho Universitário, que eu me lembre, não foi.
Eu me lembraria.

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - Hoje tem uma notícia no
jornal, dizendo que um cara que saiu de uma festa na USP atropelou seis pessoas e a
polícia o reteve, não permitiu que fosse homicídio culposo, inclusive. Isso é discutido
lá, todas essas coisas que estão havendo?

A SRA. GABRIELA SOLDERA FERRO - Não. Inclusive, no antepenúltimo
Conselho Universitário teve uma pauta que foi a ética na universidade, e que os
diretores, professores, falavam muito sobre casos de plágio de teses. São coisas
importantes, mas eles não entraram no tema que... Eu inclusive fiz uma fala, porque era
o dia da primeira audiência pública. Tema de violação de direitos humanos ou, por
exemplo, um caso desses, de atropelarem ciclistas.

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - Esses maratonistas.

A SRA. GABRIELA SOLDERA FERRO - A impressão que eu tenho é que a
intenção máxima de todo o Conselho é esconder isso, porque isso vulnerabiliza muito a
universidade. Então isso nunca é debatido, casos como esse que saem na mídia. O
máximo que acontece é, depois de alguma pressão, alguma declaração como essa ser
feita pelo reitor.

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - Todas as unidades da USP
vendem bebidas alcoólicas no horário de funcionamento? É normal? Naqueles bares que
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funcionam nas faculdades é usual a venda de bebidas alcoólicas durante o dia, durante
as aulas?

A SRA. GABRIELA SOLDERA FERRO - É. Existem bares para fora da
universidade, que os estudantes costumam ir. Existem ambulantes que vendem. Sim,
existe venda dentro da Universidade de São Paulo.

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - E aqueles bares
credenciados dentro dos prédios?

A SRA. GABRIELA SOLDERA FERRO - É proibido. Nos bares dentro dos
prédios da USP é proibido.

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - É proibido? Mesmo cerveja?
E energéticos?

A SRA. GABRIELA SOLDERA FERRO - Energéticos eu acho que vendem.

A SRA. VANESSA DEL CASTILLO SILVA COUTO - É, acho que vendem.

A SRA. GABRIELA SOLDERA FERRO - Mas os restaurantes que estão
dentro da USP, eles não podem vender bebida alcoólica. Têm restaurantes no CB, na
FAU. Mas o que mais impressiona a gente é que esse tema extrapola muito a questão do
consumo de bebidas e das festas, porque a gente está vendo que em um órgão de
deliberação da universidade esse tipo de coisa acontece.
O próprio relato da Luisa ontem, dizendo da tentativa de estupro que aconteceu
com ela e tudo que ela sofreu foi em um momento de aula, em que as pessoas estavam
lá.

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - Aqueles shows externos. Por
exemplo, uma empresa quer fazer o lançamento de um produto. Ela faz um show e junta
cinco mil pessoas, com palcos enormes.
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Isso continua acontecendo? Quando a TIM faz lançamento? O menino que morreu
saiu de um show. Vocês não têm notícias disso? Não houve nenhuma reunião da
congregação para estabelecer normas e limites no consumo de álcool nas festas?

O SR. MARCO AURÉLIO - PT - Essa reunião é fechada só para os membros
ou quem não é membro pode assistir?

A SRA. GABRIELA - Ela é fechada só para os membros. Inclusive, se o titular
vai, o suplente não pode ir.

O SR. GABRIEL LINDENBACH - Tenho 23 anos e sou estudante de geografia
do DCE. Eu vim para esclarecer como está funcionando a questão das festas no campus.

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - Eu sei que você me critica
por conta das drogas lúdicas. Eu não entendo direito disso. Me explique.

O SR. GABRIEL LINDENBACH - Esse debate começou a ser feito pelo
movimento estudantil pelo centro acadêmico da nutrição e da saúde pública. Em 2012,
com a primeira tentativa de proibir as festas na universidade, tendo em vista alguns
casos de violência que ocorreram e de reclamação da frente feminista que começava a
ser organizar, a universidade começou a debater a proibição das festas de forma
descentralizada.
Quando os estudantes marcavam as festas de forma autônoma, os diretores das
faculdades soltavam portarias oficiais para o mailing das universidades dizendo que as
festas eram proibidas. Mas, na verdade, o efeito que isso surtia era quase que de uma
divulgação. Os estudantes acabavam sabendo das festas pelo email de proibição que a
faculdade mandava. Isso nunca impediu que as festas se realizassem.

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - Fala com calma, você sabe
tanta coisa.

O SR. GABRIEL LINDENBACH - Desde 2012, a política que a universidade
adotou para tentar controlar as festas foi descentralizar. As faculdades decidiam quais
eventos aconteciam e quais não. Na maior parte das vezes, os eventos organizados de
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forma autônoma pelos estudantes tinham um efeito de proibição. Os diretores das
faculdades mandam no email institucional dos alunos um aviso: “vai acontecer um
evento não autorizado no espaço tal, no dia tal, a tal hora”. Isso acabava surtindo o
efeito contrário: era praticamente uma publicidade gratuita sobre os eventos que
estavam acontecendo.
Essa proibição não surtiu efeitos para reverter e acabar com os casos de
objetificação do corpo das mulheres, que é muito usado para propagandear as festas da
USP. Não era feito um debate. Simplesmente, era proibição das festas pela proibição
das festas, que tem todo o conteúdo que já coloquei em uma audiência anterior: acaba
infringindo a nossa liberdade de organização, as possibilidades de a gente financiar para
fazer esse tipo de denúncia e organizar os nossos centros acadêmicos.
O consumo de bebidas alcoólicas na USP é proibido. Nenhum instituição
alimentícia que tem vínculo com a universidade pode vender bebidas alcoólicas. Mas os
centros acadêmicos, ou mesmo os vendedores ambulantes, têm o costume de vender
bebidas na universidade, todo o dia, desde de manhã até de noite.

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - Na Atlética da Faculdade de
Medicina da USP, as geladeiras e os banners são todos de fábricas de cerveja e
energéticos, não são?

O SR. GABRIEL LINDENBACH - São.

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - Você estuda em qual
faculdade?

O SR. GABRIEL LINDENBACH - FFLCH.

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - Além da Atlética, outras
unidades têm esse financiamento através da publicidade permanente das AmBev, das
cervejas e dos energéticos? Ou só na Atlética?

O SR. GABRIEL LINDENBACH - Eu não consigo falar por todas as Atléticas.
O que existe são contratos que as Atléticas ou centros acadêmicos assinam com essas
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grandes vendedoras - geralmente com a AmBev - de entrega de cerveja que chegam até
a universidade.

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - Aqui nessa área magnífica
ao lado do DETRAN, é uma área cedida pelo governo do estado para a Atlética da São
Francisco. Lá existe tudo, menos atividade acadêmica: campo de rúgbi, é o maior centro
de faturamento de vendas de bebidas alcoólicas... Vocês têm algum controle sobre a
Atlética da SanFran? Como funciona essa área nobre que eles já terceirizaram?

O SR. GABRIEL LINDENBACH - Eu não tenho nenhum tipo de informação e
nenhum tipo de controle sobre isso. Inclusive, o acesso é bem restrito para quem não é
da São Francisco.

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - E aquelas festas que são
promovidas por empresas que juntam cinco mil pessoas e o campus é usado como uma
arena? Como esta última que teve no velódromo, se eu não me engano. São as empresas
que promovem?

O SR. GABRIEL LINDENBACH - Isso é importante de dizer. O consumo de
bebidas alcoólicas é principalmente proibido quando são eventos auto-organizados dos
estudantes. Nos grandes coquetéis dos professores, lançamentos de departamentos, no
clube dos professores, o chopp é permitido, o vinho é permitido, o uísque é permitido e
está disponível a qualquer hora do dia.
O Clube dos Professores fica próximo ao prédio de física, perto da Rua do Matão.
Há consumo de bebidas alcoólicas direto e tem vários coffee breaks e atividades em
vários prédios em que os professores consomem bebidas alcoólicas, apesar de a
universidade, teoricamente, proibir que os estudantes consumam nos espaços.

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - Chama-se Clube do
Professor?

O SR. GABRIEL LINDENBACH - Clube dos Professores, Clube dos
Funcionários.
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E existe este outro tipo de festa que é menos transparente ainda, que acontecem,
principalmente, no Paço das Artes. O Paço das Artes fica localizado na Avenida da
Universidade, do outro lado da rua da Faculdade de Educação, e tem um pedaço desse
prédio que continua em funcionamento, ele é um museu, um paço de exposições,
qualquer um pode inscrever seu projeto e apresentar lá, mas acontece que Red Bull e
muitas outras empresas privadas, como Skoll e Ambev, fazem festas lá de divulgação de
seus produtos.
Vivo, Tim, várias festas acontecem lá, inclusive é engraçado, porque, entre os
estudantes, existe uma página na internet para divulgar quando tem evento dessas
empresas de graça, que são as únicas coisas teoricamente permitidas na universidade.
Existe, ainda, outro espaço desse Paço das Artes que foi palco, no começo desse
ano, da morte de outra estudante de Letras que estava em uma festa que estava sendo
organizada por alguma dessas empresas, ela foi para essa parte abandonada do Paço das
Artes, caiu, despencou e morreu no lugar.

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - Por favor, repita isso, é
importante.

O SR. GABRIEL LINDENBACH - No começo deste ano de 2014 aconteceu
uma festa no Paço das Artes, organizada por uma empresa, não lembro qual era, e uma
menina saiu do espaço aberto do Paço das Artes, onde há circulação, e foi para a parte
de trás, um lugar abandonado há muito tempo, com várias infiltrações, alagamento, foco
de dengue inclusive, e ela despencou de um lugar, caiu e morreu. A universidade foi
completamente...

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - Sabe o nome dessa pessoa?
Quando ocorreu isso aí?

O SR. GABRIEL LINDENBACH - Foi no começo do ano. Existe uma página
do facebook em homenagem a essa garota, ela é estudante de Letras.

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - Estudante de Letras?
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O SR. GABRIEL LINDENBACH - Não vou lembrar agora de cabeça, mas
depois eu dou. E a universidade não levou isso às consequências.

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - Já era o novo reitor ou era o
antigo reitor?

O SR. MARCO AURÉLIO - PT - Estava alcoolizada?

O SR. GABRIEL LINDENBACH - Então, foi muito alardeado na época, lembro
que meus pais ficaram bem chocados, mas foi por um período bem curto de tempo. A
universidade não tomou medidas, não fechou o espaço, não o reformou e ele ainda está
aberto para quem quiser ir lá.
É o espaço que fica entre a Academia de Polícia e o Paço das Artes, é um matagal
que tem um prédio abandonado com infiltrações aonde os estudantes, por curiosidade e
muitos outros motivos, vão e acabam suscetíveis a esse tipo de acidente.

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - O Instituto Butantan tem um
restaurante aberto ao público. Lá vende bebida alcoólica, não vende?

O SR. GABRIEL LINDENBACH - Vende.

***

- Fala fora do microfone.

***
O SR. GABRIEL LINDENBACH - Bruna Barbosa. “A menina dos lábios
vermelhos” é o nome da página.

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - Ela caiu no fosso do
elevador?
Outra coisa, esse prédio do Detran agora pertence à USP, é um museu que foi
cedido para um museu da USP, não sei qual dos museus. Vocês têm acesso a esse
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museu? Porque lá tem bar, tem restaurante, tem tudo. Vocês têm algum conhecimento?
São convidados? Frequentam esse museu ao lado da magnífica área da Atlética da São
Francisco?
Esse museu que era o prédio do Detran, esse prédio construído pelo Niemeyer, era
o antigo Palácio das Indústrias do Niemeyer, virou um museu da USP. Vocês têm
acesso?

O SR. GABRIEL LINDENBACH - Eu não tenho conhecimento disso e a
Amanda, que é da São Francisco, disse que não tem museu lá.

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - Não é na área da Atlética, é
ao lado. O prédio do Detran é um museu agora. Museu de Arte Contemporânea. É isso,
não é, doutor? É, foi cedido para a Milu Villela e para a USP. Está bom.
O Paço das Artes é o quê? Um espaço da reitoria?

O SR. GABRIEL LINDENBACH - É um dos museus da universidade. Tem o
MAC, o de etnologia, o Paço das Artes é um espaço aberto para exposições de pessoas
que têm ou não vínculo com a USP.
Essas empresas usam esse espaço para realizar suas festas. No velódromo eu
nunca cheguei a ver uma empresa alugando espaço.

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - Entendi. Do velódromo você
não tem notícia? Teve uma megafesta lá?

O SR. GABRIEL LINDENBACH - Então, essa festa, na qual aconteceu a morte
da menina na raia olímpica, realmente tinha sido no velódromo, mas quem organizou
foi a Atlética da Poli.

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - Foi a Atlética da Poli?
Atlética da Poli, eu tinha me esquecido disso. É importante.
Lá na Poli ainda tem aquele cassino em que se joga baralho a dinheiro?

O SR. GABRIEL LINDENBACH - Não sei dizer.
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O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - Tá bom. Acho que
esgotamos, não é?
Quero agradecer demais a coragem que vocês têm de vir aqui depor, de por a cara
a bater, de orientar em tudo o que puderem.
Vamos atravessar um mês difícil, que é o de janeiro, um mês de recesso, embora
haja vários requerimentos aprovados acho que temos conseguido. A professora lá fez
um esforço enorme para dar seu depoimento do Rio Grande do Norte, não conseguiu e
só volta no fim do mês de janeiro, mas conseguimos salvar o depoimento da Mary.
Foi importantíssimo que ela tenha dito com toda a clareza, eu estava já com uma
sensação ruim de estar trazendo algo errado para a Comissão, então acho que estamos
tentando acertar, não é, deputado Marco Aurélio? Ninguém nasce sabendo fazer, a gente
só aprende ao fazer.
Agradeço a todos os coletivos, assessoria da Casa, Kobayashi, todo mundo.

O SR. MARCO AURÉLIO - PT - Também aproveito para desejar a todos um
bom Natal, uma boa entrada de ano e, quem sabe, estejamos construindo um verdadeiro
ano novo, quem sabe 2015 seja, de fato, um ano novo para a universidade com essa
CPI.
Queira Deus que ela dê um resultado logo no início do ano para que 2015 seja
extremamente diferente de 2014. Parabéns a todos vocês. Cumprimento nosso vereador
de Guaratinguetá, Vantuir Faria, aqui presente. Seja bem vindo e obrigado pela
presença.

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - Queria dizer que os
deputados que se ausentaram - hoje é a última reunião do orçamento no Colégio de
Líderes - foram se ausentando, mas tentaram ficar por aqui o maior tempo possível, eles
realmente estavam indo lá porque tem coisa de orçamento, de Projetos de lei, de
emendas, eles se desdobraram em permanecer aqui conosco hoje.
Não havendo mais nada a tratar, agradeço a presença de todos, de todo o pessoal
do apoio técnico da Casa, da internet, da audiofonia, da assessoria da Comissão. Muito
obrigado.
A sessão está encerrada.

***
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CPI DAS VIOLAÇÕES DOS DIREITOS HUMANOS NAS
FACULDADES PAULISTAS
06.01.2015 – REUNIÃO RESERVADA
***

CPI DAS VIOLAÇÕES DOS DIREITOS HUMANOS NAS
FACULDADES PAULISTAS
07.01.2015 – REUNIÃO RESERVADA
***

CPI DAS VIOLAÇÕES DOS DIREITOS HUMANOS NAS
FACULDADES PAULISTAS
08.01.2015 – REUNIÃO RESERVADA
***

CPI DAS VIOLAÇÕES DOS DIREITOS HUMANOS NAS
FACULDADES PAULISTAS
09.01.2015 – REUNIÃO RESERVADA
***
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CPI DAS VIOLAÇÕES DOS DIREITOS HUMANOS NAS
FACULDADES PAULISTAS
13.01.2015
O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - Comissão Parlamentar de
Inquérito das Violações dos Direitos Humanos nas Faculdades Paulistas.
Declaro aberta a 7º Reunião da Comissão Parlamentar de Inquérito constituída
pelo Ato nº 56, de 2014, com a finalidade de investigar as graves violações dos direitos
humanos e demais ilegalidades ocorridas no âmbito das Universidades do Estado de São
Paulo ocorridas nos chamados ‘trotes’, festas e no seu cotidiano acadêmico.
Vamos ouvir Luiz Fernando Alves, ex-estudante da Faculdade de Medicina de
Rio Preto, Famerj. Com a presença do deputado Ulysses Tassinari e do representante do
deputado João Paulo Rillo, Natanael Boldo. Hoje ouviremos o Luiz Fernando Alves, exestudante da Faculdade de Medicina de Rio Preto. Primeiro passaremos o vídeo que
contém as matérias do jornal da região de Rio Preto, que foram produzidas, e o
depoimento que o Luiz fez junto ao jornal Fantástico.
Luiz Fernando Alves, ex-estudante, comece a contar sua história, depois vamos
fazendo as perguntas.

O SR. LUIZ FERNANDO ALVES - Minha história começa com...

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - Qual é o seu nome, em que
cidade você nasceu, sua vida pessoal. Sei que você está em São Paulo hoje, está
prestando um novo vestibular em virtude da sua atitude corajosa de ter enfrentado essa
situação. Você está tentando recomeçar sua vida e nós entramos em contato com você,
com sua família, com seu advogado e eles concordaram que você viesse depor aqui,
hoje.
Você pediu uma exceção de vir depor pela manhã, porque à tarde precisa ter um
pouco de paz para fazer o vestibular e nós queremos fazer da melhor forma possível
para que você não se prejudique.
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Então, queria que você contasse um pouco a sua história pessoal. Você é um
menino nascido em Minas Gerais e chegou até Rio Preto. Fez escola pública ou
particular? Quem é você? Sua idade e toda essa trajetória.
Com a palavra o Luiz.

O SR. LUIZ FERNANDO ALVES - Meu nome é Luiz Fernando Alves, tenho
22 anos e sou natural de Belo Horizonte. Sempre quis fazer medicina, principalmente
depois que meu pai faleceu, quando percebi que um dos motivos da morte dele foi a
precariedade da Saúde e a falta de confiança dos médicos em atender as pessoas. Houve
muita falta de cuidado e ele passou por uma situação muito desagradável que
corroborou com a morte dele.
Então, pensei “acho que posso acrescentar a essa área”. Decidi fazer prévestibular para tentar faculdade de Medicina. Fiz quatro anos de cursinho.

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - Onde você fez cursinho?

O SR. LUIZ FERNANDO ALVES - Fiz em Belo Horizonte. Chama Bernoulli,
colégio onde também estudei no ensino médio. Fiz ensino médio e cursinho nesse lugar.
Aí resolvi tentar Medicina e continuei tentando. De início não obtive sucesso, até
que consegui passar na Faculdade de Medicina de Rio Preto. Meu objetivo era tentar
apenas faculdades públicas, porque a condição da minha família não é tão favorável a
ponto de conseguir pagar os absurdos preços de faculdades de medicina particulares
atualmente.
Passando em Rio Preto, queimei tudo que eu tinha de material e pensei “agora
tranquilo, vou estudar medicina e continuar minha vida”. Mas, quando você chega lá,
percebe que não é a paz que você pensou. Que o profissional, que deveria ser o mais
educado possível, é a pessoa mais arrogante. Não só os alunos, mas, principalmente,
professores e a direção da faculdade. Existe praticamente uma ideologia neonazista na
faculdade, seguindo padrões do regime militar durante o século XXI. Então, chego lá e
encontro, já de início, trote, ficar de joelho, apanhar, tudo possível, como se fosse uma
ditadura mesmo, só que dentro de uma faculdade de medicina, em que o povo devia ser
mais humano.
Aí, se você tenta reclamar com a direção, com o Dr. Dulcimar ou com qualquer
outro componente da direção da faculdade, eles simplesmente falam: “Iremos anotar as
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reclamações, a sua reclamação não é a única que está acontecendo e iremos
providenciar mudanças no assunto”. Não mudam nada, só enganam. Para eles, o que
está acontecendo é normal, porque eles são formados na faculdade, conviveram com
aquilo e, talvez, tenham participado dessa ideologia também. Então para eles é tudo
natural.
Só que qualquer pessoa que vem do mundo normal percebe que aquilo que eles
fazem não tem ética nenhuma. É uma prática nazista. A direção não te ajuda em nada,
começa com mentiras. De início, não tomaram nada, só quando eu fiz reclamação na
polícia, que vazou para a mídia, que eles resolveram me ligar, resolveram fazer todas as
medidas. Só quando eles viram que o nome deles ia para a mídia que eles resolveram
fazer alguma coisa, porque antes era tudo por baixo dos panos. Eles pegavam,
escutavam e deixavam acontecer.
Isso já acontecia há anos, não foi o meu ano exclusivo em que isso aconteceu. Os
alunos da turma compactuam com isso, eles têm medo. Todo mundo fica em silêncio e
eles o avisam. Fala alguma coisa e reclama que nós vamos lá e toda a sua turma vai
desmentir, você vai ficar como mentiroso e marcado para toda a vida na faculdade.
De início, você pensa: “Eu vou reclamar e prejudicar seis anos da minha vida ou
vou ficar calado, que isso vai passar?”. A maioria prefere ficar calado. Eu pensei: “Para
mim isso não é vida. Prefiro voltar para minha casa, a minha nota do Enem daria para
passar no meio do ano em outra faculdade. Volto para minha casa, no meio do ano
coloco a nota de novo, passo e me livro disso, porque ninguém merece isso.”.
Aí foi quando começou. Fiz minha denúncia na polícia, minha denúncia vazou
para a mídia e deu todo o desenrolar da história.

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - Conta exatamente o que
aconteceu com você, o que você contou, quais as consequências, se você tinha Fies, se
tinha financiamento, quanto você pagava por mês, quanto você pagou de matrícula, qual
foi o transtorno, qual foi o prejuízo, além de você perder ano. Em que ano aconteceu
isso? Conte direitinho, com calma.

O SR. LUIZ FERNANDO ALVES - A faculdade era pública. Esse foi um dos
motivos por eu ter escolhido ela.

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - Fundação municipal?
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O SR. LUIZ FERNANDO ALVES - Não, estadual. Do Governo do Estado, pelo
vestibular da Unicamp. A porta de entrada era a mesma da Unicamp. Eu fiz justamente
por isso. Meu objetivo era fazer uma faculdade pública e de qualidade, principalmente.
As estaduais de São Paulo são as melhores, em nível de qualidade, do Brasil. Por isso eu
objetivei lá. Inclusive, a minha nota teria dado para passar na Unicamp, só que a
Unicamp estava em segunda opção, por conta do custo de vida, então eu preferi ir para
Rio Preto no momento.
Fui a Rio Preto. Já no primeiro dia em que eu cheguei, no início de março ou final
de fevereiro mais ou menos, encontrei o sobe escada de joelho, essas coisas. De início,
você pensa: “Isso é trote de primeiro dia, tranquilo.”. Aí raspam a sua cabeça e, de
início, você vai acreditando. “Isso é brincadeira, isso vai passar”. Só que dá uma
semana, está na mesma coisa, todo dia você vai para o sinal duas vezes. Eu ia para o
sinal de meio-dia dia a duas da tarde, sem comer e ficava naquele sol de Rio Preto
pedindo dinheiro. Isso era todo dia, não era um dia não. O mês todo. Eu fiquei
aproximadamente mais de um mês na Famerp. Durante todo esse tempo eu ia todo dia
para o sinal, do meio-dia às duas e depois na parte da tarde, das seis às sete e meia da
noite. Todo dia pedindo dinheiro. Para que o dinheiro? Para eles beberem ao final do
dia. Se você não fosse eles iam a sua casa para te buscar. Não tinha como, não tinha
solução. De início eu estava achando que isso ia parar. Depois disso, já pedia dinheiro
para eles na rua e no final do dia ainda você apanhava deles. Não tinha como tentar
revidar, porque os outros seguravam você. Você podia ser a pessoa mais forte do mundo
que não tinha como você evitar.

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - (falas sobrepostas) Centro
Acadêmico, Diretório Acadêmico ou Atlética?

O SR. LUIZ FERNANDO ALVES - Isso variava. Cada dia o trote era motivado
por uma coisa. Ou era motivado pelo DA, ou era motivado pela Atlética, ou era por
grupos de alunos mesmo de alguma fraternidade da faculdade. Tudo em frente à
faculdade, não tem como a direção falar que não estava vendo. O trote acontecia em
frente a um shopping, todo dia, as coisas de sinal. Os professores viam da faculdade?
Viam.
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O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - Em que ano foi isso?

O SR. LUIZ FERNANDO ALVES - Foi no ano passado, início do ano passado.
Eu só fiquei um mês na Famerp, entrei ano passado. Todo dia acontecia.

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - Em que shopping?

O SR. LUIZ FERNANDO ALVES - Um shopping que tem na avenida principal
da Famerp de Rio Preto, Shopping Rio Preto eu acho que se chama. Todo dia acontecia
coisa do tipo, dentro da faculdade mesmo. Nós éramos tacados no chão, éramos
xingados, chutados, cuspidos dentro da faculdade. O diretor passava e olhava, o diretor
de aluno passava e olhava só. Para eles era normal, quem mandava na faculdade era
aluno, a direção não manda nada em Rio Preto, a direção não tinha pulso firme nenhum.
Os alunos têm poder lá. A direção era só um meio dos alunos controlar a faculdade,
porque os alunos controlavam a direção. Acabou que deu tudo o que aconteceu, uma
direção que não tem controle, uns alunos com práticas loucas - não é todo mundo, tem
gente lá que é tranquila -, mas os alunos mais psicopatas de lá conseguem controlar o
resto da faculdade.

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - Tem nomes?

O SR. LUIZ FERNANDO ALVES - Nomes, não. Especificamente, não.
Também não ia citar. Eu não me lembro, mas também não ao citar porque acho que não
tem segurança nenhuma e não vejo necessidade de citar nomes. Os únicos nomes que eu
cito são da direção, porque a direção da faculdade... Inclusive, a minha mãe e o meu
irmão chegaram a fazer duas ligações para a faculdade, sendo atendidos por uma
secretária que eu acho que se chamava Quênia - na época, chegamos até a gravar as
ligações -, que informou que “o que está acontecendo com ele é normal na faculdade, já
temos 40 alunos ameaçados de morte, aproximadamente, aqui”. Ela falou com a maior
naturalidade.

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - Quem falou isso?
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O SR. LUIZ FERNANDO ALVES - A secretária da faculdade, que se chamava
Quênia, eu acho. A ligação foi passada até para a polícia, a gravação. Ela: “É normal,
temos uma lista”...

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - Tem essa gravação?

O SR. LUIZ FERNANDO ALVES - Tenho, está com a polícia de Rio Preto, o
delegado de lá, cheguei a enviar tudo para ele.
De início, quando eu tomei a decisão de denunciar, eu comecei a gravar ligação,
comecei a tirar fotos do WhatsApp, de tudo, porque eu sabia que os alunos iam me
desmentir, que era isso que tinham me avisado. “Se você denunciar, todos vão
desmentir”. O que eu falo? Eles não vão me desmentir, porque eu vou tirar foto, vou
gravar tudo. Como vão desmentir um trem que está aprovado? Quando eles começavam
a me negar eu pegava justamente o nome de quem me negou e mandava mensagem
escrita do que ele havia falado para a mídia, meio batendo de frente com o argumento
da pessoa. E foi assim que fui continuando. A faculdade não tinha como negar o que
estava acontecendo, porque eu gravei as conversas deles falando que havia realmente
várias pessoas ameaçadas de morte que reclamavam, e nada.
Chegou a um ponto em que virou um lugar de ameaça, “cala a boca ou você
morre”. Era isso o que acontecia lá, e a gente não sabia a que ponto poderia chegar. Eu
não podia confiar de ficar em um lugar desses, preferi ir embora, e foi a melhor decisão
que tomei na minha vida. Não me arrependo de nada do que eu fiz.

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - (Faz pergunta longe do
microfone.)

O SR. LUIZ FERNANDO ALVES - Para mim, os principais responsáveis por
isso com certeza são os diretores da faculdade. Toda a direção administrativa e
pedagógica da Famerp deixou que isso chegasse a esse ponto. Se houvesse algum pulso
firme, se aplicassem alguma punição para os alunos, não aconteceria nada. Sabe qual foi
a punição aplicada ao meu caso? Um dia de suspensão, com um monte de ameaças de
morte, um monte de gente apanhando, gente no hospital machucada. Eu mostrei meus
machucados, fiz corpo de delito, e foi um dia só de suspensão. Fizeram um mistério
todo para anunciar um dia.
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O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - Quantos alunos foram
suspensos?

O SR. LUIZ FERNANDO ALVES - Aproximadamente sete alunos, eu não
tenho certeza. Foi comprovado que esses sete fizeram várias coisas, não
especificamente comigo, pois outras pessoas da sala depois denunciaram também. A
Polícia fez investigações particulares, e cada um fez sua denúncia. Identificaram
aproximadamente sete, e a faculdade falou: “Iremos punir os sete porque está
comprovado que eles tiveram alguma forma de participação nesses trotes”.
A punição foi de um dia. Um dia é até bom, você fica em casa, descansando, e não
perde matéria. Que punição é essa? A faculdade é ridícula, a direção é ridícula, tudo que
eles fazem é ridículo. Para mim, eles colaboram com a prática nazista em uma faculdade
de medicina no interior de São Paulo. Para mim eles são os principais responsáveis.
Nem culpo os alunos, culpo eles.

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - Sei que é muito difícil falar
sobre isso, mas qual foi a prática que mais te agrediu, que mais te humilhou?

O SR. LUIZ FERNANDO ALVES - A prática? Há uma festa que eles chamam
de “Festa do Bixo”, são três dias de confraternização. De início, eles avisam que você é
obrigado a ir, porque, se não for, eles vão buscá-lo na sua casa. Então você pensa que é
melhor ir com o povo todo da sua sala do que depois ser pego sozinho na rua. Então
você vai com o povo da sua sala, achando que no máximo vai acontecer um banho de
lama, de tinta.
Quando você chega lá, é tacado de joelhos em um chão de cimento e começa a
levar chute nas costas, na barriga. Começam a jogar litros de cerveja gelada na sua
cabeça de madrugada, muitos litros de cerveja, até que você começa a tremer de
hipotermia. Quando eles veem que você está passando mal, tendendo para a hipotermia
ou para o desmaio, simplesmente fazem uma roda em torno de você e urinam em cima
de você. Mulheres urinam em cima de homens e de outras mulheres, homens urinam em
cima de homens e mulheres.
Fazem isso publicamente, é uma prática comum para eles. Não só eu delatei como
outras pessoas também afirmaram que passaram pela mesma prática. Só que o medo
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acaba fazendo isso. Como você vai revidar no meio de um monte de gente, uma
faculdade inteira? Vai levantar e sair batendo em todo mundo? Você perde até a razão.
Se eu tivesse levantado a mão para alguém, era perigoso eu sair como culpado da
história, em vez de sair como vítima. E tentaram me colocar como culpado. Eles
começam a inventar um tanto de mentiras sobre...

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - Onde aconteceu isso?

O SR. LUIZ FERNANDO ALVES - Foi em um sítio, do lado do shopping de
São José do Rio Preto. Há um shopping em São José do Rio Preto, e foi em um sítio na
vizinhança, à distância de uns 300 metros da faculdade. Então a faculdade tinha
conhecimento, passava nas salas avisando dessa festa, que é uma festa tradicional que
acontece desde a fundação da faculdade. Não é uma coisa exclusiva deste ano.

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - Quantos anos tem essa
faculdade?

O SR. LUIZ FERNANDO ALVES - A faculdade foi fundada pelo regime
militar, então deve ter aproximadamente 40 anos. Então eles ainda conservaram práticas
do regime militar. De início ela era particular, até 92, depois foi estadualizada pelo
Mario Covas. Continuam com certas práticas lá e nunca houve alguém que desse um
basta, até este ano que eu resolvi falar e o povo teve conhecimento. Aí começou tudo,
toda a disseminação de todas as faculdades.

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - Volta à cerimônia que
ocorre lá. Sei que é difícil...

O SR. LUIZ FERNANDO ALVES - No primeiro dia de cerimônia, eu fui
achando que nada iria acontecer com o povo da minha sala. Chegando lá, estavam
acontecendo as coisas dos trotes, mas achei que uma hora ia parar, que eles iam tomar
consciência, que era só de início. Mas não, passaram duas horas, três horas de festa, o
portão fechado, não havia como sair, você todo molhado de cerveja, rasgavam sua
roupa...
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Depois, quanto mais eles iam bebendo, mais iam ficando transtornados e iam
fazendo mais coisas. Quanto mais bebiam, mas perdiam a noção. Eles não tinham
sentido do que estavam fazendo com a gente. Estávamos machucados, e eles
continuavam. Chegou uma hora em que eles pegaram todos os homens da minha turma
e colocaram pelados em cima do palco. Não deixavam você descer de cima do palco,
arrancaram a roupa de todo mundo, como se fosse uma coisa normal.

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - Inclusive das meninas?

O SR. LUIZ FERNANDO ALVES - Não, das meninas não. As meninas não
participaram dessa parte de tirar a roupa. Elas só estavam no ambiente. Tirando a parte
de tirar a roupa, as meninas sofreram os mesmos trotes que os homens. Foram urinadas
por outras pessoas, apanharam, levaram tapa na cara. Houve gente que foi queimada
com cigarro, foram muito sem noção.

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - E não havia imprensa neste
dia?

O SR. LUIZ FERNANDO ALVES - Não.

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - Não fizeram aquelas fotos
escondidas?

O SR. LUIZ FERNANDO ALVES - Não. Era proibido entrar com celular.
Como seu celular iria ficar molhado, eles já avisavam para não levar o celular. Também,
se levasse, com o tanto de banho de cerveja que você tomava, o celular iria estragar.
Você era obrigado a ficar de joelho. O ritual era assim: toda a minha turma de joelhos,
em fila, como se fosse um ritual nazista mesmo. Você ajoelhado, de cabeça baixa, e as
turmas entrando e batendo, cada um com duas garrafas de cerveja tacando na cabeça de
todo mundo, um ritual. Até chegar o último ano, que era o pior.
O segundo ano nem participava, a função desse grupo era auxiliar quem passasse
mal. O terceiro, o quarto, o quinto e principalmente o sexto ano participavam, além dos
residentes. O pior é que havia médicos formados lá no meio, que batiam na gente, nos
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ameaçavam de morte, uma situação que você não consegue entender. Professor também
estava no meio disso, havia professor da faculdade lá na festa.
No primeiro dia, eu consegui ir embora para casa, mas aí me ameaçaram de morte
e me obrigaram a voltar no outro dia. Ligaram duas vezes para a minha casa falando:
“Ou você aparece aqui nesta festa ou a gente vai atrás de você e faz alguma coisa com
você, porque a gente sabe onde você mora, a gente tem seu endereço”. Então eu pensei:
“Vou nisso, tentar resolver essa situação, não tem como esse povo ser tão maníaco. É
um povo estudado, não é marginal. Vou lá e vou resolver essa coisa verbalmente, tentar
ficar tranquilo”.
De início, eu pensei: “Não vou largar a faculdade por causa de um povo assim,
eles não são bandidos”. Mas você chega lá e a situação piora. Aí é que eles começaram
a bater mesmo, me tacaram no chão desde o início. Bateram em mim, quebraram
garrafa perto de mim, cortei meu joelho e minha mão, tudo proposital, me fizeram andar
pela festa toda de joelho.
No primeiro dia eu não concordei com as coisas, disse que aquilo não era pra mim
e fui embora. Então começaram a inventar um monte de mentiras, disseram que, se eu
denunciasse algo, inventariam um monte de barbaridades a meu respeito, que eu agredi
pessoas, que eu estava drogado. Eu tive que fazer exame de sangue para provar que eu
não usava drogas, porque eles começaram a espalhar isso.
Eles foram ao jornal da cidade. O jornal me ligou dizendo que eles estavam lá
tentando publicar uma matéria dizendo que eu era usuário de cocaína. Então eu tive que
fazer um exame para mostrar que eu não usava drogas. Eles estavam tentando implantar
isso, que eu era usuário de drogas, que estava alucinado e inventando tudo. Chegou a
esse ponto.
Quando vi que estava nessa situação, pensei: “Acabou para mim. Isso não é um
lugar para eu voltar, não é aqui que eu quero viver”. Depois que eu denunciei,
continuaram as ameaças de morte. Por um tempo eles ainda continuaram me
ameaçando, ligaram para a minha casa e para o meu celular me ameaçando. Só quando
a coisa foi para a mídia em uma escala mais alta, mais nacional, é que eles viram que
não era brincadeira e tentaram maneirar um pouco. Eles se reuniram nas redes sociais e
ficaram me atacando em tudo que é lugar.

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - Você salvou essas
postagens?
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O SR. LUIZ FERNANDO ALVES - Salvei. Um professor da faculdade, Vitor
Flosi, eu acho, fez um texto de aproximadamente duas páginas espalhando coisas sobre
mim. Um professor da faculdade, psiquiatra, inventando que conversou comigo, que eu
estava visivelmente drogado, que eu pedi droga para ele, que ele me viu cheirando
cocaína. E começou a espalhar isso pelas redes sociais.

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - Qual é o nome dele?

O SR. LUIZ FERNANDO ALVES - Vitor alguma coisa. Não lembro o
sobrenome. Um psiquiatra, que começou a espalhar coisas sobre mim, denegrindo a
minha imagem. Falou um monte de barbaridade, que eu tentei estuprar uma aluna, que
todo mundo viu que eu estava drogado, que eu agredia as pessoas na festa. Falou que o
que aconteceu comigo foi simplesmente uma retaliação, fez um texto enorme e
começou a espalhar. Esse texto chegou à minha família, chegou à minha cidade, e, para
combater esse texto, pensei: “Vou à TV e vou falar, porque se eu não falar...”.

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - Qual TV?
O SR. LUIZ FERNANDO ALVES - Eu fui à “Globo”, no programa
“Fantástico”.

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - Quando saiu essa matéria no
“Fantástico”?

O SR. LUIZ FERNANDO ALVES - Foi em abril do ano passado. Fui à TV
quando vi que eles estavam tentando denegrir minha imagem, que esse era o objetivo
deles. Era eu contra a palavra de vários alunos da faculdade...

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - Ah, foi em abril do ano
passado? Daí você detonou e o Valmir Salaro pôs em rede nacional?

O SR. LUIZ FERNANDO ALVES - Colocou em rede nacional. Aí eu falei:
“Agora vamos ver”.
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O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - E aí os caras recuaram?

O SR. LUIZ FERNANDO ALVES - Não, tanto que o Valmir e outros repórteres
caçaram essas pessoas que me acusavam para entrevistar, mas ninguém quis dar a cara a
tapa, porque sabiam que era mentira e que não tinham como provar. As acusações deles
de que eu era drogado, abusador de pessoas e agressor era um bando de mentiras para
tentar denegrir minha imagem, esse era o objetivo deles.
A atitude desse professor foi ridícula. Há uma mensagem que eu tinha gravado do
diretor da faculdade, esqueci o nome dele agora, tentando espalhar esse texto,
mandando uma declaração para outra professora...

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - Você tem esse texto?

O SR. LUIZ FERNANDO ALVES - Tenho. Eu gravei todas as fotos. Ele
mandou uma declaração para outro professor da faculdade falando: “Pode mandar
espalhar esse texto. Vamos tentar baixar a bola desse menino, que ele está querendo
aparecer demais, tá falando um tanto de coisa. Vamos ver se a palavra de um professor
vai confrontar com a de um aluno”.
E foi o que eles tentaram, inventar um bando de mentira, um texto ridículo
falando sobre mim, de um profissional sem ética que deveria até perder o CRM, por não
ter vergonha na cara. Uma pessoa que tem família. Isso poderia acontecer com o filho
dele. Eu queria ver se ele ia inventar mentiras, dizer que uma pessoa que passou no
vestibular usa drogas, agride os outros, para tentar prejudicar a imagem dela.
Para mim, ele, o diretor da faculdade e alguns professores de lá não têm vergonha
na cara, isso não é profissional não. Para mim eles tinham que perder o diploma, sair
dessa vida, porque eles não educam nada. Eles só pregam práticas psicopatas para os
alunos. Praticamente é isso.

O SR. ULYSSES TASSINARI - PV - Você ficou quanto tempo na faculdade?

O SR. LUIZ FERNANDO ALVES - Fiquei mais de um mês, aproximadamente
50 dias.
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O SR. ULYSSES TASSINARI - PV - Sobre essas denúncias que você fez,
naturalmente foi aberto inquérito. Você sabe em que pé está, em que instância está?

O SR. LUIZ FERNANDO ALVES - O inquérito foi ouvido por todos os
estudantes da minha sala. Alguns iriam negar com certeza, mas a maioria pelo menos
colaborou com minhas denúncias, confirmou o que eu falei, e isso ajudou bastante. Não
sei o que o inquérito decidiu, não sei nada. Eu precisava estudar para passar no
vestibular, então achei melhor me distanciar desses assuntos, porque isso só vai causar
problemas na minha vida, não vai acrescentar nada para mim.

O SR. ULYSSES TASSINARI - PV - Mas você tem um advogado
acompanhando o processo?

O SR. LUIZ FERNANDO ALVES - Tenho, um advogado de Belo Horizonte, o
Elpídio Donizetti e o Daniel.

O SR. ULYSSES TASSINARI - PV - A gente lamenta profundamente que ainda
aconteçam essas coisas num âmbito universitário, ainda mais com esse tipo de
profissional, que lida com a saúde, lida com a dignidade das pessoas. Realmente é
lamentável. A gente admira a sua coragem, te parabeniza pela sua coragem de denunciar
e enfrentar toda essa situação adversa. Acho que a gente realmente precisa de gente
assim para tentar endireitar as coisas neste País.
Realmente você está de parabéns pela atitude que tomou.
Tenho certeza de que será uma causa vitoriosa. Com a sua atitude você vai evitar
transtorno para muita gente, vexame para muita gente, sofrimento para muita gente.
Você está de parabéns. Eu, como médico, felizmente no meu tempo não tinha
esse tipo de trote. E a agente lamenta profundamente que futuros colegas tenham uma
atitude dessa natureza.

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - Natanael Boldo, do
gabinete do deputado João Paulo Rillo.
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O SR. NATANAEL BOLDO - Luiz, você disse que foram identificadas pessoas
que têm atuação na cidade ou na região, que fazem residência ou que já são médicos na
cidade. É isso?

O SR. LUIZ FERNANDO ALVES - Sim. Mas não por parte minha, por parte
de outros alunos, a investigação paralela à minha. Teve a minha investigação, do que eu
falei, e teve a investigação dos outros 80 alunos da sala. Nessa investigação individual
de cada um dos 80 alunos foi identificado o nome de várias outras pessoas e feito uma
apuração interna, tanto pela faculdade quanto pela Polícia, sobre se esses alunos que
tiveram os nomes citados estariam realmente envolvidos com trote. E foi comprovado
que eles estavam envolvidos com diversas práticas.

O SR. NATANAEL BOLDO - E além da denúncia no âmbito da Polícia foi
feita alguma denúncia junto ao Conselho Regional de Medicina?

O SR. LUIZ FERNANDO ALVES - Não. Não foi feita nenhuma denúncia. Por
parte minha não. Eu fiz denúncia à Polícia e fiz denúncia ao Ministério Público. E não
só eu. Tem várias denúncias no Ministério Público também.

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - Vamos exibir o vídeo do
Fantástico.
Tem promotor designado para esses casos? Você sabe se tem promotor?

O SR. LUIZ FERNANDO ALVES - Tem, mas não lembro o nome e não tive
contato pessoal com ele, então não posso afirmar.

***

- É exibido o vídeo.

***

O SR. LUIZ FERNANDO ALVES - Posso fazer uma observação?
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O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - Claro.

O SR. LUIZ FERNANDO ALVES - Esse professor não me ajudou, ele tirou
uma foto minha e espalhou para a faculdade. Esse professor está mentindo, ele não me
ajudou em nada, ele me viu caído no chão da faculdade, não me ajudou, ficou rindo de
mim e tirou uma foto minha, todo molhado, sem camisa, porque os meninos tiraram a
minha roupa e saiu espalhando para todos os alunos da faculdade. Então, ele está
mentido em rede nacional descaradamente.

***

- É exibido o restante do vídeo.

***

CPI DAS VIOLAÇÕES DOS DIREITOS HUMANOS NAS
FACULDADES PAULISTAS
13.01.2015 - Tarde
O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - CPI das Violações dos
Direitos Humanos nas Faculdades Paulistas.
Convoco, nos termos regimentais, as Sras. e Srs. Deputados abaixo relacionados
para dar início aos trabalhos da Comissão Parlamentar de Inquérito, constituída pelo
Ato 56/2014, com a finalidade de investigar violações dos Direitos Humanos e demais
ilegalidades ocorridas no âmbito das Universidades do Estado de São Paulo.
Esta é a oitava reunião desta Comissão Parlamentar de Inquérito. Com a
presença dos deputados Ulysses Tassinari e Adriano Diogo, na Presidência, declaro
abertos os trabalhos.
Passo à oitiva e chamo para compor a Mesa as seguintes pessoas: Alan Bruno de
Oliveira, estudante da Faculdade de Medicina da USP; Mauro Xavier Neto, estudante da
Faculdade de Medicina da USP; Caio Zampronha, estudante da Faculdade de Medicina
da USP; Andressa de Oliveira Gallo, estudante da Faculdade de Medicina da USP;
Felipe Scalisa Oliveira, estudante da Faculdade de Medicina da USP.

125
DIVISÃO DE TAQUIGRAFIA
Fiquem dois ao lado do deputado Ulysses Tassinari para dar um equilíbrio.
Felipe, venha mais para cá.
Falem apenas o primeiro nome para eu saber a composição.

O SR. MAURO XAVIER NETO - Mauro.

A SRA. ANDRESSA DE OLIVEIRA GALLO - Andressa.

O SR. ALAN BRUNO DE OLIVEIRA - Alan.

O SR. CAIO ZAMPRONHA - Caio.

O SR. FELIPE SCALISA OLIVEIRA - Felipe.

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - O Dr. Ulysses vocês
conhecem. É médico, formado na Pinheiros, deputado.
Quem começa?

O SR. FELIPE SCALISA OLIVEIRA - Irei começar, deputado Adriano
Diogo.

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - Com a palavra, Felipe
Scalisa.

O SR. FELIPE SCALISA OLIVEIRA - A maioria das falas será a respeito de
uma entidade da faculdade estudantil chamada Show Medicina. Eu vou abrir, porque
não vou falar especificamente do “Show” e não quero quebrar a linha de raciocínio.
Vou começar falando um pouco sobre a Faculdade de Medicina como um todo.
A gente entende que a Faculdade de Medicina é um lugar da USP em que há um enorme
enaltecimento institucional e um enorme discurso ufanista desde o ingresso do estudante
na instituição. Entendemos que há uma autodeterminação de elite dos estudantes ali
através de diversas práticas, tradições e da sua cultura interna.
Isso é o que a gente entende como um dos principais motivos formador de
violência dentro do ambiente da faculdade, porque toda vez que há alguma crítica,
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alguma denúncia, toda vez que alguém se opõe à tradição da faculdade, essa pessoa é
altamente estigmatizada e perseguida. Então, quando vemos casos, como foram vistos,
de violência sexual, em que a vítima tenta dizer que sofreu uma violência forte, isso é,
em primeiro lugar, negado, porque se acredita que alunos desse perfil, dessa estirpe, são
incapazes de produzir tal violência. E, a partir disso, a pessoa é profundamente
estigmatizada e perseguida.
Além disso, por ser uma instituição que tem uma forte autodeterminação de
elite, a gente passa a entender algumas das principais características dela, que é a
formação de fraternidades. Acho que é isso que vai permear a maioria dos discursos em
relação ao Show Medicina, que é uma fraternidade com um “modus operandi”
semelhante ao de uma seita, um tipo de maçonaria. As pessoas podem falar melhor
disso depois, mas a grande questão é que existem grupos com segredos, grupos que
escondem quais atividades eles realmente fazem, e que praticam trote-violência para o
ingresso e para a participação desses grupos dentro do corpo estudantil da Faculdade. A
seleção é quem se dispõe a se submeter a essa violência, a esse trote, para participar
dessas fraternidades.
Qual o grande objetivo dessas fraternidades? É a produção de privilégios e
benefícios mútuos entre os membros desses grupos, e é algo que permeia bastante o
sistema de Saúde como um todo. Nos últimos três finais de semana eu fui contemplado.
De maneira muito interessante, a Globo tem feito muitas reportagens sobre corrupção
dentro do sistema de Saúde. Eu vi várias reportagens sobre a máfia das próteses, sobre
os cartéis dos planos de saúde, sobre como os médicos fazem conluios para conseguir
cobrar mais pelo serviço e encarecer o sistema. E a grande característica é que eles têm
uma capacidade muito grande de guardar segredo e de pertencer a corporações.
A gente percebe que as pessoas não aprendem a ser assim espontaneamente, elas
são educadas a agir dessa forma. Em várias faculdades de Medicina em todo o País - e a
Faculdade de Medicina da USP não foge à regra, na verdade é mais um grande exemplo
-, há várias formas de educar os alunos desde a faculdade a ser parte de grupos que
guardam segredo a respeito das violações, dos delitos que eles cometem, seja a
destruição do patrimônio, seja a prática de trotes, seja a violência sexual. Eles são muito
bons em guardar segredos, e uma instituição como o Show Medicina tem um papel
curricular para esse perfil de pessoa.
É claro que há pessoas boas que sabem disso e não participam desses conluios,
mas a gente entende que há uma relação desses comportamentos, entre essa criticidade
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em fazer parte de corporações e o que a gente vê depois da faculdade, da universidade,
dentro da profissão. Então eu entendo que a função da fraternidade é praticamente essa,
de tentar produzir esse tipo de perfil de estudante para sair da universidade. É um tipo
de formação ideológica.
Isso acaba incorrendo em profundas violações aos direitos humanos, na medida
em que você perde o direito de verdade, uma vez que a manutenção dos segredos
impede que qualquer vítima de qualquer coisa consiga afirmar o que aconteceu com ela,
em primeiro lugar. Depois disso, há a perseguição política. Então, todos nós aqui na
Mesa somos profundamente estigmatizados e perseguidos na Faculdade por fazer as
denúncias, por questionar o que está sendo feito lá dentro, o que está sendo reproduzido.
Há diversos exemplos - isso já foi copiosamente demonstrado - dos mecanismos
de perseguição e de estigmatização dentro do ambiente da Universidade. E o mais
interessante é que isso é feito pelos próprios estudantes. Então é uma deficiência da
formação humanística das universidades hoje em dia que precisa ser reparada com uma
grande urgência, porque dali saem os quadros de poder e os quadros que irão ocupar os
cargos de governança e administração da sociedade, do nosso País. E a gente vê que o
perfil, em grande parte, não é muito bom. É comum pessoas reproduzirem violência de
maneira muito impune. Há uma grande lei da impunidade, então as pessoas sentem que
nada vai acontecer com elas, porque não acontece mesmo.
É comum, em grupos internos da Faculdade, como em um grupo virtual de
alunos e ex-alunos que existe, serem ditas coisas absurdas por várias pessoas, agredindo
vítimas, agredindo pessoas que participam dos coletivos, estigmatizando pessoas e
simplesmente ninguém se opõe ou tenta coibir esse tipo de comportamento. Há um
grande liberalismo para a violência, o que também é uma deficiência em relação ao
significado dos direitos humanos, que é conter um pouco a liberdade, no sentido de
preservar os que têm menos liberdade. É uma forma de tentar trazer equidade em
relação aos direitos.
Então esse é o panorama da Faculdade de Medicina e é mais ou menos isso que
foi denunciado. É isso o que a gente vê. Acho que a CPI tem um papel investigativo de
ver quais os delitos estão sendo feitos e, justamente, o que está sendo escondido dentro
do ambiente da Faculdade por essas fraternidades, sejam atléticas, seja o Show
Medicina. E tentar personificar alguns dos autores desses crimes, dessas violências, para
quebrar essa lei de impunidade que existe na Faculdade e tentar forçá-la a melhorar a
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sua formação humanística, que obviamente está deficiente pelo próprio quadro de
violência que tem sido visto sistematicamente dentro do ambiente da Faculdade.

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - Felipe, nós só tivemos
acesso ao vídeo do último Show Medicina. Eu queria saber se vocês têm a gravação dos
anos anteriores, do Mais Médicos etc. Nós queríamos ter mais dados dos anos
anteriores. Lógico que esse teve uma enorme repercussão.
A qualidade da gravação do show desse ano não é muito boa. Eu achava
fundamental que, ou vocês consigam fazer a transcrição para que a parte gravada vire
texto, ou então vocês poderiam nos entregar para a gente tentar transformar aquilo em
texto. Porque para entrar no relatório da CPI, tem que virar texto. Não posso pôr uma
gravação, um áudio, um vídeo. Tem que ser um texto. Então, estou fazendo essa
solicitação a você.
Queria que você falasse um pouco sobre isso, do último show, em que você foi
uma vítima direta. Estou com um pouco de dificuldade de conduzir, porque em qualquer
audiência que a gente faça tem vindo tanta pressão externa para que as audiências,
enfim, tenham... E essa dificuldade de estarmos apenas em dois deputados aqui hoje.
Não tem quórum. Então, estou falando no microfone que vocês hoje não estão sob
juramento, nada da CPI, vocês estão perante... Embora o requerimento tenha sido
aprovado. Mas eu queria agora, já recobrando o sentido da coisa, que vocês pudessem,
porque são três CNPJs, são figuras jurídicas distintas. Um é o Centro Acadêmico
Oswaldo Cruz, o CAOC, outro é a Atlética e outro é o Show Medicina.
Todas as tentativas de contato que estamos tentando fazer têm sido evasivas, no
sentido de não entregarem documentos. Então, eu queria que você aprofundasse devido
ao tempo que você está lá.
Outra preocupação nossa - eu sei que hoje é sobre o Show Medicina - é a Casa
do Estudante. Você foi diretor da Casa do Estudante, não foi? Não? Eu queria que vocês
aprofundassem um pouquinho mais, por favor.

O SR. FELIPE SCALISA OLIVEIRA - Sobre a peça do Show Medicina, eles
apresentam uma peça de humor. Ele tem o intuito de ser satírico em relação à realidade
interna da Faculdade. Só que com isso ele perpetua o humor maligno, de discriminação,
de violência, que normalmente discrimina grupos, que não mede palavras para fazer
graça. E tradicionalmente, nos últimos anos, ele fez piadas muito problemáticas em
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relação aos direitos humanos, porque discrimina diversos grupos de etnias, isso por
estudantes de Medicina. Então é problemático.
Eles discriminam diferentes etnias, orientações sexuais, identidade de gênero,
perpetuando um pensamento político conservador na Universidade. Se vai falar do Mais
Médicos, fala de uma maneira xenofóbica em relação aos médicos cubanos e não
debatendo políticas de Saúde. É sempre reforçando o senso comum e agradando àquele
grupo de estudantes que vai assistir e que quer tirar sarro de alguma coisa da Faculdade,
seja de um professor homossexual, seja de um projeto político que vai ferir os
privilégios desses estudantes, seja dos coletivos que estão questionando as tradições da
Faculdade.
No ano passado, em 2014, tivemos o privilégio de assistir a uma peça em que
50%, mais ou menos metade da peça, era direcionada aos coletivos, satirizando-os. E os
coletivos seriam as vítimas de abuso sexual, os homossexuais que sofreram homofobia,
os grupos que sofreram racismo. E eles são profundamente ridicularizados. E eu, como
militante que se expôs nessa luta e criticou abertamente algumas tradições, fui
personalizado. Então houve um esquete, um quadro que durou quase dez minutos,
especificamente para mim.
Havia um personagem feito por um aluno do quarto ano, chamado Michel. Era
um tipo de entrevista com a Marília Gabriela. A Marília Gabriela era representada por
um aluno chamado Gabriel Eufrasio. Nesse esquete o personagem que me representava
era extremamente estereotipado e tratava a luta dos coletivos e a minha opinião como
autoritária, como se eu estivesse acabando com a brincadeira, acabando com a diversão.
Era sempre essa a representação, e não de uma vítima, não de alguém que luta por
direitos humanos.
Foi profundamente violento. A reação da plateia foi muito violenta. Houve um
quadro, um esquete, sobre o coletivo feminista Geni em que eles reproduziram a música
“Geni e o Zepelim”, do Chico Buarque. Existem os vídeos, são de baixa qualidade.
Como a CPI pode conseguir esses vídeos? Todos os anos o Show Medicina grava essas
peças. Eles distribuem para os membros do Show Medicina. Ele não é distribuído para
todos os alunos, mas a gente tem um DVD que está com qualidade melhor.
Normalmente é da peça de quinta-feira, que é feita para os alunos, então a reação da
plateia consegue ser captada por esses vídeos. E temos um DVD que tem a peça, acho
que de 2011. Mas todos os anos tem.
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Acho que esses DVDs podem ser requisitados pela CPI aos membros do Show
Medicina. Não precisam utilizar gravação de celular. Eu gravei com o meu celular
alguns quadros porque eu precisava de velocidade para denunciar o que eu estava
vendo. A gente estava sofrendo uma violência naquele momento pelos nossos colegas
de Faculdade. É um mega “bulling”. São 400 pessoas sentadas em uma plateia, rindo de
um personagem que representa você, por militar por direitos humanos em uma
universidade pública. Aquilo foi muito violento. Além disso, citavam também outras
pessoas do coletivo. Foi bizarro.
Sobre a Casa do Estudante, acho que é uma propriedade do Centro Acadêmico
que serve de moradia estudantil para os estudantes de baixa renda. Lá houve casos de
violência sexual, alguns casos, e apesar das denúncias, apesar de o Centro Acadêmico
ficar sabendo, não houve uma apuração muito efetiva e os agressores não foram punidos
de forma alguma. Houve um problema, inclusive, da vítima que ficou morando lá um
tempo com o agressor. Eu não conheço direito esses casos, mas eu sei que é um lugar
que... E tem outras questões também. Há várias pessoas que precisam morar lá, porque
tem baixa renda, e alunos que não precisam tanto acabam morando lá.

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - A Casa do Estudante é do
CAOC?

O SR. FELIPE SCALISA OLIVEIRA - Sim.

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - Mas tem subsídio oficial
da Faculdade?

O SR. FELIPE SCALISA OLIVEIRA - Sim. Tem subsídio da Faculdade. Ela
é uma moradia estudantil para estudantes de baixa renda, que não têm onde morar.

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - Da Faculdade de Medicina
da USP? Só da Faculdade, não do quadrilátero.

O SR. FELIPE SCALISA OLIVEIRA - Isso. Não do quadrilátero. Aliás, nem
da Faculdade, só estudantes de Medicina.
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O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - Mas lá é um lugar
tradicional de graves violações de direitos humanos, tentativa de estupro, tem até o
apartamento do estupro lá, não tem?

O SR. FELIPE SCALISA OLIVEIRA - Eu não sei. Eu não estava sabendo
exatamente desse apartamento. Sei que lá há violações aos direitos humanos
principalmente em termo de violências sexuais. Há estudantes que moravam ou ainda
moram lá e não houve apuração. Mesmo os estudantes da Casa não se organizaram em
termo de coibir esses casos.

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - Qual a capacidade, quantas
pessoas, quantos apartamentos, qual é a configuração?

O SR. MAURO XAVIER NETO - Se não me engano são 26 quartos, cada um
com duas pessoas.

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - É masculino e feminino?

O SR. MAURO XAVIER NETO - Em um quarto só pode ter homem ou
mulher. É separado por gênero.

O SR. ALAN BRUNO DE OLIVEIRA - Na abertura de vagas, há uma certa
tentativa de deixar balanceado o número.

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - Quer dizer, todo ano abre
vaga dos que estão se formando. É isso?

O SR. ALAN BRUNO DE OLIVEIRA - Abre vaga das pessoas que estão
deixando a Casa, que se formaram. Abriram, suponha-se, sete vagas este ano: três vagas
para homens, quatro para mulheres. E geralmente os quartos são compostos por duas
mulheres ou dois homens.
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O SR. FELIPE SCALISA OLIVEIRA - É como se fosse um Crusp, só que da
Faculdade de Medicina, só para os alunos de Medicina da Faculdade de Medicina e tem
uma qualidade, uma infraestrutura, bem melhor que a do Crusp.

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - Tem gente da Medicina
morando no Crusp?

O SR. FELIPE SCALISA OLIVEIRA - Não. Não que eu saiba.

O SR. ALAN BRUNO DE OLIVEIRA - Uma pessoa da Medicina pode morar
no Crusp. Mas eu não sei se atualmente existem pessoas da Medicina morando no
Crusp.

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - É que o Crusp é uma
realidade bastante complicada. Vamos voltar ao Show Medicina. Depois, quem puder
falar um pouco mais sobre a Casa do Estudante...

O SR. FELIPE SCALISA OLIVEIRA - O Yuri Regis é diretor da Casa.

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - Amanhã haverá uma
audiência sobre a Casa do Estudante. Então prossiga, Felipe.

O SR. FELIPE SCALISA OLIVEIRA - Esqueci quais eram as outras
perguntas. Eram quatro perguntas.

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - Vamos voltar ao Show
Medicina, porque eu quero recuperar a memória. Lógico que eu vou pedir o DVD, mas
eles irão criar todas as dificuldades. Eu queria saber da parte de vocês, o que vocês
podem me entregar, o que vocês têm à mão, além de gravação de celular, dos anos
anteriores, do financiamento, enfim, do Show Medicina.

O SR. FELIPE SCALISA OLIVEIRA - Nós temos um DVD de 2011 que
pode ser entregue e temos as gravações de celular do ano passado que a gente pode
transcrever.
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O SR. CAIO ZAMPRONHA - Procurei na minha casa e não encontrei, mas eu
tenho também o do show de 2012.

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - Qual foi o de 2012?

O SR. CAIO ZAMPRONHA - O de 2012 foi o 70º. Está em algum lugar.

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - Obrigado, Caio. Continue,
Felipe.

O SR. ALAN BRUNO DE OLIVEIRA - Só uma questão. Você perguntou
quanto ao financiamento do show. Acho que não existem documentos a nosso acesso,
entre a gente, quanto ao financiamento. A gente sabe que existe um registro do
financiamento dos shows, o que normalmente acontece, e ele fica no livro de ouro e
quem tem acesso a isso são os diretores do show.

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - Que não necessariamente
são os membros da Atlética nem do Centro Acadêmico.

O SR. ALAN BRUNO DE OLIVEIRA - Não. São coisas diferentes. Embora,
muitas vezes, sejam as mesmas pessoas.

O SR. FELIPE SCALISA OLIVEIRA - Sobre o Show é basicamente isso.
Existem algumas figuras do Show Medicina que são bem complicadas, como o Flávio,
conhecido como Sorocaba, que foi diretor em 2012. Ele é uma pessoa que nos agride
bastante também, ainda como diretor do Show Medicina. Há outros membros. As
pessoas que fizeram meu quadro são bastante... No meu quadro tinha o Gabriel Eufrásio
que comete vários casos de discriminação.
Há uma outra pessoa, que é o Marcos Horiuchi, que é homossexual assumido e
não aceita a representatividade dos coletivos de diversidade sexual. Ele é membro do
Show Medicina e acaba servindo como uma suposta prova de que não há homofobia
dentro do Show Medicina, apesar de todas as piadas e todas as agressões que a gente já
viu ao longo do tempo.
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Só vendo os quadros dos anos anteriores para ver o nível de discriminação a que
eles conseguem chegar. E, é claro, todas as pessoas estão aqui para mostrar os trotes que
elas sofreram. São práticas com requintes de perversidade, de crueldade, que são
efetuadas por estudantes. Então, de alguma forma, inclusive, dentro do Show Medicina,
é bonito e interessante ser criativo em termo de violência. As pessoas treinam como elas
podem ser cada vez mais criativas e inovar na maneira de praticar um sequestro, um
trote em outro estudante, para manter o segredo e o espírito de corpo do Show
Medicina.
E claro, é uma instituição profundamente machista. Só entram homens, as
mulheres ficam restritas na costura, que é a sessão do Show Medicina só de mulheres,
em que elas fazem os figurinos da peça, estritamente isso. Não participam do processo
criativo e elas normalizam isso, que é um fenômeno inclusive interessante, como elas
conseguem naturalizar esse tipo de coisa e achar que isso não é nada. Ao ponto,
inclusive, de defender. A pessoa passa a defender depois que ela participa. É difícil uma
menina entrar e não achar minimamente estranho, mas aí ela vai lá, participa, e de
repente ela está defendendo aquilo com corpo e alma.
No ano passado teve uma reunião da Comissão presidida pelo professor Paulo
Saldiva em que, na iminência de proibir álcool na Faculdade, essa reunião foi invadida
pelos estudantes da Atlética e do Show Medicina. No fundo eles estavam com medo de
começarem a questionar o Show Medicina dentro da Faculdade. E foram os membros
do Show Medicina que estimularam que outros estudantes fossem a essa reunião,
utilizando o mote da proibição do álcool, mas, na verdade, era para peitar a Comissão e
os professores Milton e Paulo Saldiva. E eles peitaram.
Foram em torno de 120 estudantes em um anfiteatro que cabe 90. Então havia
pessoas sentadas no chão, todas elas com um tom muito agressivo e com um discurso
bastante ufanista e corporativista. Uma pessoa, que inclusive está convocada para vir
aqui depor, o Igor Marinho, fez uma fala dizendo que os professores não tinham que
intervir na realidade da Faculdade, que a Faculdade era deles. Eram eles que definiam o
que iria acontecer ali. Uma total apropriação. Eles tiveram que ser refutados pela
Jupiara, que faz parte do Núcleo de Consciência Negra, em relação ao significado de um
espaço público.
Há um sentimento de privatização da Faculdade por esses estudantes. Eles
peitaram o professor e as meninas da costura peitaram a professora Marisa quando ela
questionou o machismo do Show Medicina. E as meninas disseram para ela que ela
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tinha que calar a boca. Muito embora ela fosse uma professora cujo laboratório é do
lado da sala do Show Medicina e que fica muito sujo, com bebida no chão, com vômito,
purpurina, roupas, qualquer coisa. Poluem todo o corredor no qual ela trabalha. Muito
embora isso aconteça, ela tinha que calar a boca, porque a costura era de outras meninas
e ela não tinha nada a ver com aquilo, por mais que ela pertencesse à Faculdade. Ela não
tinha que interferir ou sequer debater a costura.
A questão aí não é se há a liberdade ou não de participar de uma instituição
como a costura, mas não há liberdade de debater isso. Há uma tendência dos estudantes
de silenciamento, de impedir que haja qualquer tipo de debate em relação às instituições
internamente. É um perfil ideológico fascista, mesmo.

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - Obrigado, Felipe. Depois
eu queria voltar, mas eu só não entendo o seguinte: para você construir um texto, ou tem
uma pessoa muito visionária, com boa capacidade intelectual... Lógico que esses textos
são rebaixados, são textos do bas-fond. Mas embora as ideias possam surgir do processo
coletivo, tem sempre a pessoa que dá a redação final. Tem sempre a pessoa que faz a
cenografia, a iluminação, a coreografia. Mesmo que seja bas-fond assim, essa coisa do
esgoto mais profundo. Eu sei que citar nomes sempre suscita reações. Você só falou do
Sorocaba. Mas isso vale para o bem ou para o mal, para quando tem coisa boa, como
tinha no antigo grupo de teatro da Medicina. Havia as pessoas que escreviam bem o
texto.
Esse Show Medicina é muito antigo e as pessoas vão se sucedendo. Mas não há
algumas pessoas que investem pesado na organização desses shows, na elaboração?
Porque eles foram até para a rua, fizeram aquela enorme pichação, apagaram os grafites.
Tem alguma liderança. Tem um processo. Mas estou me referindo ao conteúdo. Porque
por mais que eles tenham destruído a obra do Chico Buarque com a Geni, tinha uma
intencionalidade de destruir, de atingir vocês. E sobre isso vocês não falam.

O SR. CAIO ZAMPRONHA - O show se estrutura da seguinte forma, na
verdade. Eu não sei há quanto tempo que isso acontece, não é desde sempre...

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - Registro a presença da
deputada Sarah Munhoz, vice-presidente da CPI.
Desculpe. Prossiga.
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O SR. CAIO ZAMPRONHA - O conjunto de pessoas que faz parte do show é
dividido duas vezes. Tem o Glum, que é o Grupo Lírico Universitário Medicina, que se
encarrega de fazer um musical, e tem o quadro. E aí metade do show vai para o Glum e
metade para o quadro. E aí depois tem o balé e o coral. Aí metade do show vai para o
balé e metade para o coral. São dois momentos diferentes.
No balé e no coral tem o coreógrafo do balé e o maestro do coral, que são
pessoas realmente responsáveis em saber o que irá sair na apresentação final. Mas no
Glum e no quadro o processo é mais horizontal. Existem os diretores, mas eu, pelo
menos, quando estive no Show, fiz parte do Glum. E era uma coisa bem horizontal. As
pessoas iam jogando ideias, a gente ia pensando o que poderia sair, o que não poderia, o
que seria pesado demais. Apesar de passar um monte de coisa que eu acho absurda, até
por isso eu saí, há uma certa tentativa de contenção para não ser o absoluto fim da
picada.

A SRA. SARAH MUNHOZ - PCdoB - Caio, entre o pensado e o realizado você viveu isso - o pensado sai direitinho?

O SR. CAIO ZAMPRONHA - Sai. O realizado sai como o pensado.

A SRA. SARAH MUNHOZ - PCdoB - Então vocês são cúmplices de tudo o
que sai de errado. É isso?

O SR. CAIO ZAMPRONHA - Quem está lá dentro? De certa forma sim.

O SR. ALAN BRUNO DE OLIVEIRA - A ideia é como o Caio estava
dizendo. Em alguns desses subgrupos dentro da produção do espetáculo, as ideias vão
surgindo, as pessoas tentam montar esquetes para apresentar. Então, por exemplo, na
última apresentação do Show, houve um quadro que apresentou um escárnio do Felipe,
atacando um militante dos direitos humanos na Faculdade. Duvido que isso tenha sido
...não sei, eu não estava dentro da produção, mas imagino, suponho que isso não tenha
sido orientado por um diretor ou por alguém que tenha falado assim: Vamos fazer um
quadro, de cima para baixo, porque surgiu de um grupo que tinha a intenção de
humilhar uma orientação política diferente.
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O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - Mas sai algum folder do
Show Medicina com os nomes da direção teatral, texto, coreografia, atores que fazem
até o papel feminino? Como é isso? Existe algo por escrito? Porque estamos correndo
todo o risco do mundo aqui enfrentando a estrutura mais poderosa da Faculdade de
Medicina, que é o Show Medicina. Aí, se ficar só na coisa mais pueril... Eu gostaria de
ver os vídeos, se os vídeos são editados, se tem os créditos das pessoas que são
responsáveis...
Esta semana o mundo inteiro está perplexo porque um grupo de caras invadiu a
redação de um jornal e assassinou os cartunistas pelo fato de eles estarem ironizando a
religião, os muçulmanos, e tudo o mais. E eles alegaram que havia uma certa incitação
ao ódio. Se você pegar, por exemplo, o Mel Gibson, ele é um cara que fez toda aquela
dramatização da morte de Cristo criminalizando os judeus. Isso já serviu para grandes
tragédias na humanidade, como a Segunda Guerra Mundial, a Inquisição. Então, a
incitação ao ódio é crime. E o Show Medicina é incitação pura ao ódio, à perseguição.
Então aqui é uma CPI, em que pesem todas as suas limitações, não é uma coluna
social em que nós vamos ficar discutindo qual será o tema de 2015. Não é isso. O
assunto é o seguinte: há uma organização que funciona - sou eu que estou falando dentro da Faculdade de Medicina, que se propõe, através de uma forma irônica, fazer a
incitação ao ódio, à perseguição das pessoas, à questão de gênero, à homofobia, tudo o
que tem de enquadramento. Mas não é uma geração espontânea. Alguém vai atrás do
dinheiro, compra as fantasias, reserva o auditório, propõe um tema, o tema é discutido, a
partir do tema tem uma redação, tem as músicas, tem a coreografia, os alunos são
convidados, os professores são convidados, os veteranos, tem os sapos, tem as
costureiras, há uma enorme organização. Então eu gostaria que vocês qualificassem um
pouco mais isso, senão vira roda de conversa de centro acadêmico. Não é esse o nosso
objetivo. É uma coisa muito grave.

O SR. FELIPE SCALISA OLIVEIRA - Eu vou citar nomes. Uma coisa
precisa ser esclarecida. O grande horror do Show Medicina, na minha opinião, é que ele
consegue ser uma produção coletiva. Se o show tem 80, 100 membros, todos eles são
igualmente responsáveis pelo conteúdo da peça final, porque cada um contribui com
uma pecinha para a produção dessa peça. E todos são competentes para produzir um
texto, uma peça ou uma música preconceituosa.
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Em relação ao meu quadro, por exemplo, havia três pessoas que estavam se
destacando, que provavelmente foram as que mais influenciaram na incitação ao ódio a
mim, que são o Gabriel Eufrasio, o Michel e o Marcos Horiuchi. São três estudantes que
estavam no meu quadro fazendo escárnio em relação a mim, e acho que os três
contribuíram para a produção. Acho que o Alan pode explicar um pouco melhor.

O SR. ALAN BRUNO DE OLIVEIRA - O Caio dividiu entre alguns
subgrupos e alguns outros que são mais verticalizados, por exemplo; o balé e o coral,
que tem um maestro e um coreógrafo que trazem a temática e organizam as pessoas
para fazer aquela apresentação. Então, em diferentes grupos existe um grau menor ou
maior de direção, no sentido de ter uma pessoa planejando. Mas em geral, em todos os
grupos, existe uma lógica hierárquica, uma lógica de veteranismo. Em geral são os mais
velhos e os diretores que organizam os grupos para fazer uma apresentação.

A SRA. SARAH MUNHOZ - PCdoB - Diretores de quê?

O SR. ALAN BRUNO DE OLIVEIRA - O Show Medicina é organizado com
um grupo de três diretores que se apoiam no grupo de veteranos, nos mais velhos.

A SRA. SARAH MUNHOZ - PCdoB - São alunos também?

O SR. ALAN BRUNO DE OLIVEIRA - Sim, são alunos também que
praticamente determinam o que acontece com o restante da produção. É basicamente
desse jeito. Sempre tem um pezinho, uma organização dos diretores e dos veteranos.
Mas algumas coisas surgem espontaneamente no grupo.
O meu argumento é o seguinte: descrevendo a organização do show, fica
evidente como diante de todos esses elementos da vivência do Show, essas violências
contra alguém que luta por direitos humanos é natural. Com toda a organização dele,
pela maneira que ele se organiza, de uma forma protofascista, racista, xenófoba,
machista, homofóbica, tudo isso sai naturalmente. Você não precisa nem orientar o
grupo para fazer isso.
Por exemplo: ano retrasado eu estava no Show Medicina, e o grupo para o qual
eu fui escalado queria trabalhar o Mais Médicos. E aí ele fez isso de uma forma bem
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xenófoba, foi quando eu saí do grupo e deixei o Show. Não deixei o Show. Fui até o
final, mas não participei do espetáculo.

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - Não sei se você preparou a
sua apresentação, está escrita?

O SR. ALAN BRUNO DE OLIVEIRA - Sim.

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - Você vai começar?

O SR. ALAN BRUNO DE OLIVEIRA - Pode ser.

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - Tem um texto que é
rodado? Não é todo mundo que faz improviso lá. Os papéis são divididos entre
determinados atores. Cadê esse texto?

O SR. ALAN BRUNO DE OLIVEIRA - Em geral, como são várias pequenas
produções, é um grande espetáculo dividido em trabalhos. Aqui é o balé, aqui é o coral,
aqui é um quadro teatral, aqui é um musical. O grupo que apresenta, o cara que faz o
texto, em geral é o mesmo que produziu junto com o grupo. A temática muitas vezes é
sugerida verticalmente pelo maestro ou pelo coreógrafo. Tem o cara que falou que ia ser
o Mais Médicos naquele ano. Não fui eu, que estava no grupo e não queria que fosse
isso.

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - Vou te dar a palavra e não
vou perguntar mais. Por exemplo, se a gente estivesse falando de uma escola de
samba... O que é isso?

A SRA. SARAH MUNHOZ - PCdoB - É o programa do Show de 2014.

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - É o programa. É o 72º. Isso
aí é impresso.
Você vai fazer uma escola de samba, a Duque de Caxias. Aí tem o sambaenredo, tem as alas, mas tem uma amarração, tem uma direção-geral. Do jeito que vocês
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falam, parece que não tem texto. Por que como é que vamos qualificar se uma coisa é
racista, xenófoba, isso e aquilo?
Por exemplo, lá tem um texto, apareceu um texto. É a primeira prova material
rodada em texto. O que é aquilo? São letras de música?

A SRA. SARAH MUNHOZ - PCdoB - É um convite.

O SR. ALAN BRUNO DE OLIVEIRA - Creio que é um convite, uma lista de
todos os membros do show, subdividido pelos grupos. Por exemplo, a coreografia, os
sociais que organizam...

A SRA. SARAH MUNHOZ - PCdoB - Mas os nomes dos responsáveis por
atividade estão lá?

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - Vocês não têm um desse aí
em papel para a gente enxergar?

O SR. ALAN BRUNO DE OLIVEIRA - Aquilo não é um enredo. São nomes
das pessoas que...

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - Que organizam o show.
Esse aí qual é? É o Geni?

O SR. ALAN BRUNO DE OLIVEIRA - Não. Esse é o próprio Show que
produz e distribui.

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - Qual foi o tema do 72º?

O SR. ALAN BRUNO DE OLIVEIRA - Ah, entendi. Foi o do ano passado.

O SR. FELIPE SCALISA OLIVEIRA - Foi o que teve a Ópera do Malandro
em um dos quadros.
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O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - A Ópera do Malandro foi
um dos quadros? Teve muito mais quadros.

O SR. ALAN BRUNO DE OLIVEIRA - Vou fazer uma observação rápida. É
assim. Como são pequenos quadros que são meio que divididos em pequenos quadros
dentro deles, então cada um fica meio que responsável pela coisa que vai fazer e alguém
sabe o sentido geral de tudo, mas não há um texto escrito do que se fala lá. Então tem as
gravações, todo ano tem o DVD que é distribuído entre os membros do show, mas não
tem um texto, nem as músicas. Tinha até um pessoal que estava tentando recuperar
músicas antigas, porque é uma coisa meio que passada de um para o outro. Não tem
muita coisa escrita.

O SR. ALAN BRUNO DE OLIVEIRA - Adriano, vamos fazer assim. O que
você acha de a gente colocar...

O SR. ADRIANO DIOGO - PT - Faz do jeito que vocês sabem fazer, e a gente
tenta se adaptar e entender o que vocês estão fazendo.

O SR. ALAN BRUNO DE OLIVEIRA - Eu pensei o seguinte. Como eu já fiz
uma fala na audiência, eu posso fazer uma nova fala, aqui não está escrito, aí você pode
ir interrompendo e fazendo perguntas.

O SR. ADRIANO DIOGO - PT - Vai falando. Era outro contexto. Aquilo era
antes de começar a CPI. Vamos lá. Vamos tentar ver o que vocês prepararam para depor
hoje. É importante.

O SR. ALAN BRUNO DE OLIVEIRA - Acho que muita gente não entende o
que é o Show. As pessoas estão ouvindo aqui alguns relatos de que é um grupo teatral,
uma fraternidade, mas muita gente não entende o contexto geral e o que torna possível
esses quadros que estamos citando. Então vou fazer uma introdução e qualquer coisa o
deputado Adriano Diogo vai me interrompendo.
Quando você entra na Faculdade de Medicina tem uma instituição chamada
Show Medicina, que é uma fraternidade. Você não sabe muito sobre ela, porque é um
segredo. É um segredo que todo mundo sabe, mas é um mistério.
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O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - O que é uma fraternidade?

O SR. ALAN BRUNO DE OLIVEIRA - Fraternidade é um grupo de homens
que têm práticas que as pessoas não conhecem. Elas são secretas. No caso do Show, a
gente sabe que é um mês de ensaio para uma apresentação anual e ninguém sabe o que
acontece nesse um mês. As pessoas só veem a apresentação no final. E durante esse
mês, 45 dias, na verdade, a Faculdade de Medicina cede anfiteatros e o grande teatrão
da Faculdade para as pessoas ensaiarem e usarem o espaço para confraternizar etc.

A SRA. SARAH MUNHOZ - PCdoB - Durante o uso desse espaço, há a
questão de álcool, drogas, alguma coisa que faz parte disso? É comum, ou não?

O SR. ALAN BRUNO DE OLIVEIRA - Como eu disse, vamos até citar
alguns trotes que envolvem álcool, mas as pessoas entre o Show consomem livremente
cerveja...

A SRA. SARAH MUNHOZ - PCdoB - Maconha?

O SR. ALAN BRUNO DE OLIVEIRA - Dentro do espaço da Faculdade não,
nos anfiteatros não. Acho que não porque deixaria cheiro e seria complicado para o
próprio grupo. Tem alarme de incêndio e tudo mais.
Na última audiência o Adriano perguntou se as pessoas usam drogas etc. Já vi
pessoas do Show usando drogas, assim como já vi pessoas de outras instituições usando,
mas sistematicamente, o que se faz de forma estruturada, que é distribuído e muitas
vezes usado em trote é o álcool.

A SRA. SARAH MUNHOZ - PCdoB - A minha preocupação é que durante os
ensaios possa haver um uso descabido de alguma coisa e que isso já durante o show
possa colocar sob o risco de trote ou de maus tratos alguma pessoa. Só isso.

O SR. ALAN BRUNO DE OLIVEIRA - Não. Basicamente, de forma
estruturada e sistematicamente, o álcool é a única droga que é largamente utilizada.
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A SRA. SARAH MUNHOZ - PCdoB - A única droga lícita.

O SR. ALAN BRUNO DE OLIVEIRA - É. As pessoas usam em geral, não é
usado de uma forma opressora. As pessoas bebem livremente. Geralmente elas bebem
muito, mas a maior parte das vezes, em muitos casos, como vou citar aqui, é usado para
dar um trote em uma pessoa. Fazem ela beber, passar mal.
Quando ele fez essa pergunta, fiquei pensando depois. Na verdade, existem
outras duas drogas que foram usadas de forma sistemática, que eu vi. Porque os ensaios
geralmente vão até tarde e as pessoas têm que ficar acordadas. Se elas dormem... Eu,
como calouro, que tinha que chegar às 20 horas e ficar até às quatro da manhã
limpando, se eu dormisse, qualquer veterano poderia me mariolar, que é como eles
chamavam. Se eu dormisse durante os ensaios, alguém poderia passar o pênis na minha
cara. É uma prática. Então, como você tem que ficar acordado muito tempo, houve um
episódio em que eu vi diretores distribuindo ritalina, que é um remédio com prescrição
para transtornos, enfim...

A SRA. SARAH MUNHOZ - PCdoB - Explique, porque tem muita gente que
não sabe.

O SR. FELIPE SCALISA OLIVEIRA - É um medicamento para déficit de
atenção.

O SR. ALAN BRUNO DE OLIVEIRA - Que tem a ver com concentração,
mas as pessoas ficam acordadas quando tomam. E Viagra. Houve uma vez que a
diretoria distribuiu Viagra antes de ir para um SS, que é para uma noitada de
prostituição. Essa também foi uma droga usada.

A SRA. SARAH MUNHOZ - PCdoB - Adriano, quanto mais a gente ouve,
mais a gente se sente quadrada. A impressão que eu tenho é que o mundo em que eu
nasci não é o mundo onde estou vivendo.

O SR. ALAN BRUNO DE OLIVEIRA - O Show Medicina tem 70 anos.

A SRA. SARAH MUNHOZ - PCdoB - Tudo bem. Eu tenho 60.
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O SR. ALAN BRUNO DE OLIVEIRA - Basicamente é isso. Existe esse grupo
que abre vagas para você entrar. Ele tem um vestibular próprio. Não é qualquer um que
entra. É uma elite. Eles divulgam assim: “Venha fazer parte da elite desta Faculdade”.
Eles divulgam um dia e você tem que ler alguns livros e assistir a alguns filmes para ir
prestar um vestibular, que é um vestibular para homens. Esse é um grupo de homens. Se
você é mulher é quer entrar no Show, você vai ser da costura, que tem um método de
seleção à parte.
Nesse dia você vai geralmente com um grupo e eles falam que você tem que
ensaiar uma apresentação teatral para eles te avaliarem. Você chega, em geral eles
reservaram um anfiteatro da Faculdade. Nesse anfiteatro você faz uma prova e é uma
grande piada com você, na verdade. Eles já rasgam sua prova, humilham você e o fazem
beber, fazem as pessoas ficarem bem alcoolizadas. Geralmente fazem algumas piadas
homofóbicas, racistas. Alguma coisa assim: “Alguém aqui é judeu? Quem aqui é negro?
Quem aqui é cotista?”. Fazem piadas assim e te levam para o teatrão para você fazer a
apresentação para o grupo maior do Show.
O teatrão é um grande anfiteatro que você entra e está tudo escuro. Você está
com o holofote em você e vai apresentar o seu quadro. Não sei quem já teve a
experiência de estar em um anfiteatro assim, com um holofote, mas você não vê o outro
lado. Você não vê quem está aplicando aquele trote em você. E durante esse dia você é
meio ridicularizado, jogam bebida em você, fazem você ficar pelado.
No meu vestibular, eu me lembro de estar com um grupo de calouros. Estava
todo mundo pelado, meio assustado, sem saber o que estava acontecendo, porque você
não vê quem está fazendo isso. Nesse dia houve até um episódio em que de repente
entrou uma coisa que eles chamam de Mãe, é até instituído isso. A Mãe que entra e faz
um estuprinho, uma brincadeira de estupro com um calouro. Ele não é estuprado ali,
mas há uma brincadeira de jogar um calouro no chão e simular um estupro com ele.
Fica todo mundo nu, sem saber o que está acontecendo, alcoolizado, e todo
mundo jogando bebida em você, até um momento em que depois de uma hora de isso
acontecendo, de algumas humilhações, começa uma contagem, 10, 9 ... , começa a
piscar a luz, fica uma coisa meio assustadora, os calouros se aproximam, ficam um
pouco assustados, e daí um acende as luzes e você entrou no Show Medicina. Parabéns.
Você tomou o trote e agora você faz parte da instituição.
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No caso, nesse dia, o menino que tomou esse trote do estuprinho, que foi jogado
no chão, ele estava chorando na hora e depois ele ficou feliz porque ele entrou no Show
Medicina. “Pronto. Consegui passar por isso”. E é isso. Daí em diante esse grupo está
no Show, mas é uma categoria diferente. São os calouros, que são basicamente
responsáveis pela limpeza do Show. Então todo dia os anfiteatros ficam sujos de bebida,
comida no chão, qualquer coisa que aconteça, os calouros só vão embora quando
terminam de limpar.
Os calouros, desde que entram, fazem o trabalho inicial da contrarregra. Existem
alguns materiais que são coletados não sei onde, tipo umas madeiras com uns pregos e
você tem que tirar, separar essas madeiras dos pregos para usar esse material depois
para construir a nova contrarregra. Os calouros têm que chegar às oito horas da noite,
não podem atrasar. É bem disciplinado. Se você atrasar você pode ser punido a qualquer
momento. Muitas vezes você é punido em ter que chegar mais cedo no outro dia. Você
toma trotes específicos de ficar pelado, jogar bebida, esse tipo de humilhação. E você
vai seguindo esse ritmo. Você não pode dormir, é aquele esquema do sono. Se a pessoa
dormir ela pode ser mariolada a qualquer momento, ou tomar algum trote.

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - Pode ser o quê?

O SR. ALAN BRUNO DE OLIVEIRA - Mariolada. É aquele negócio que eu
falei. A pessoa que dorme, cochilou... As pessoas geralmente estão cansadas, porque
isso é em mês de aula normal. Você tem que ficar todo dia das 20 horas às 4 da manhã,
mas tem aula no dia seguinte às 8 horas. Então você tem a vida normal. E às vezes as
pessoas cochilam, porque elas estão muito cansadas, e alguém pode passar o pênis na
cara delas.
Basicamente é isso. Essa vai sendo a vida do calouro sempre dentro de um
código de hierarquia, de veteranismo, uma lógica de comando dos diretores e dos
veteranos.

A SRA. SARAH MUNHOZ - PCdoB - Essa palhaçada dura quanto tempo?

O SR. ALAN BRUNO DE OLIVEIRA - Cerca de 45 dias.

O SR. FELIPE SCALISA OLIVEIRA - Eu vou fazer um pequeno comentário.
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O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - Felipe Scalisa.

O SR. FELIPE SCALISA OLIVEIRA - Isso tudo é feito dentro da estrutura da
faculdade. Isso existe há 70 anos, então é óbvio que as pessoas sabem, principalmente
os seguranças, que veem os calouros bêbados, que veem as pessoas lá cometendo essas
coisas, tem câmeras que pegam algumas questões. Então, o grupo de seguranças,
faxineiras, alguns professores que participaram dessas instituições e que estão lá, hoje
são titulares. Enfim, que dão dinheiro.
O Adriano já tem os livros de ouro, que são os livros das pessoas que investem, os
médicos formados que dão dinheiro para manter a compra de bebidas e manter a
contratação de prostitutas.
São pessoas que estão no governo. Assim, em 91, no livro de ouro, tinha a
assinatura do secretário de saúde, do governador, entendeu? De pessoas desse porte.

A SRA. SARAH MUNHOZ - PCdoB - Dr. Ulysses, o senhor assinou algum
livro desses? Dr. Ulysses? Dr. Ulysses, o senhor assinou algum livro desses? Ele é
médico de lá.

O SR. FELIPE SCALISA OLIVEIRA - Isso é feito dentro do teatro da
faculdade. O show tem o grande privilégio de reserva do teatro da faculdade. Então, ele
ocupa o espaço. Se você quer fazer qualquer coisa, uma palestra, quer fazer um evento
político ou qualquer coisa, você não pode fazer porque já está reservado para o show
medicina.

A SRA. SARAH MUNHOZ - PCdoB - Então tem conivência da universidade
também?

O SR. ALAN BRUNO DE OLIVEIRA - É, essa é uma discussão que a gente
tentou colocar na outra audiência. É meio complicada a relação institucional do show
com a faculdade. Porque existe um certo privilégio do show pelo uso do espaço.
Eu, por exemplo, era de um outro grupo da faculdade, que é o GTM. Tem
histórico, foi importante na ditadura com um grupo de teatro e tudo mais. A gente não
conseguia um dia de ensaio. A gente tinha uma apresentação em novembro e estava
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com dificuldade para reservar um dia no próprio... porque é importante, para o grupo de
teatro, ocupar o espaço que ele vai utilizar depois, para se ter uma ideia do espaço, da
dimensão e do que vai fazer.
A gente estava com dificuldade para pegar por um dia. O show medicina usa o
espaço por um mês. É só dele. Ele usa todas as noites. Ninguém mais usa aquele espaço.
Porque o show é de segunda a quinta, sábado e domingo, o dia inteiro, das oito às oito
da noite.
É isso. O espaço fica cedido. Essa é uma relação institucional complicada: esse
privilégio do show no uso do espaço. Até em salas do show, que são cedidas. Tipo, eu
fui de outras instituições e a gente também não conseguia espaço na faculdade. O show
tem salas. Uma sala para costura, uma sala de depósito, tem muito espaço na faculdade.
Na faculdade de medicina você tem uma grande placa com o nome de todos os diretores
da história do show.
Você não tem uma placa, por exemplo, com os professores que foram perseguidos
na ditadura ou os alunos que foram mortos. Mas você tem uma placa para todos os
diretores do show nos últimos 70 anos.
É comum você ver funcionários da zeladoria ou da segurança utilizando moletons
do show no dia a dia, assim. Moletons com o símbolo do show, tranquilo.

O SR. FELIPE SCALISA OLIVEIRA - É, descrevendo melhor a propriedade
do show medicina, é uma sala no primeiro andar, logo perto da entrada, no corredor da
patologia. É uma sala grande. É uma das maiores salas que tem na instituição. Ele tem
um depósito no porão, que é o espaço do CAOC.
Tem outras extensões precisando de sala, tipo EMA, sei lá, coisas que fazem
outras atividades acadêmicas, que não têm sala e o show tem um depósito gigante que
ele usa para guardar lixo.

A SRA. SARAH MUNHOZ - PCdoB - Adriano, o reitor da universidade não
pode ser chamado para responder a respeito do mau uso do dinheiro e do espaço
público?

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - Pode, se ele comparecer, se
aceitar o convite.
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A SRA. SARAH MUNHOZ - PCdoB - Se ele não comparecer, a gente
comparece. Eu estou tão disposta a comparecer na frente dele que...

O SR. FELIPE SCALISA OLIVEIRA - Aí, ele tem uma homenagem na entrada
da faculdade e privilégios na reserva dos anfiteatros do quarto andar, que eles reservam
pela madrugada adentro.
É uma coisa meio complicada porque eu, como aluno, se eu quiser reservar o
anfiteatro, eu tenho várias dificuldades. Fica duas semanas lá para ser aprovado. Tem
que ser aprovado pelo presidente da comissão de graduação, que é o Baracat. Ele tem
que assinar que eu vou pegar o anfiteatro para mim. E tem um funcionário que tem uma
chave. Ele distribui essas chaves. Ele pega a chave onze horas. Agora, o show fica com
o anfiteatro reservado a madrugada inteira, por 40 dias.
Então, eu não sei como que funciona, no fundo, isso. Mas é profundamente
incoerente.

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - Qual é o prazo dos 40 dias,
Felipe? Quarenta a quarenta e cinco de quando a quando?

O SR. ALAN BRUNO DE OLIVEIRA - Essa é a duração do show. O show
começa uns 40 dias antes da apresentação. O show não é uma coisa que dura o ano
inteiro.

A SRA. SARAH MUNHOZ - PCdoB - O show ocorre, anualmente, em que
época?

O SR. FELIPE SCALISA OLIVEIRA - De setembro a outubro.

O SR. ALAN BRUNO DE OLIVEIRA - Em meados de outubro. Em meados de
setembro.

O SR. FELIPE SCALISA OLIVEIRA - A peça ocorre em outubro.

A SRA. SARAH MUNHOZ - PCdoB - Outubro.
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O SR. ALAN BRUNO DE OLIVEIRA - E o show ocorre em setembro até a
apresentação.

A SRA. SARAH MUNHOZ - PCdoB - Os ensaios começam no final de agosto e
vão até setembro.

O SR. FELIPE SCALISA OLIVEIRA - Até outubro.

A SRA. SARAH MUNHOZ - PCdoB - Tá. Eu estou olhando ali um dos belos
hinos nacionais da universidade - embora seja estadual, mas me parece que o hino é
nacional, porque as palavras são nacionais.
Vocês têm esses hinos também guardados? Vocês são obrigados a decorar esses
hinos, cantar esses hinos? Como é essa história?

O SR. ALAN BRUNO DE OLIVEIRA - Diariamente, acontece um momento
em que esses diversos subgrupos se juntam. É o momento do recado. É um momento
centralizado.

A SRA. SARAH MUNHOZ - PCdoB - Momento do?

O SR. ALAN BRUNO DE OLIVEIRA - O que eles chamam de recado. O
diretor fica na frente, no palco, todos os...

A SRA. SARAH MUNHOZ - PCdoB - Os cem. Mas aí sentam os cem.

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - O diretor do show.

A SRA. SARAH MUNHOZ - PCdoB - O diretor do show chama os cem
envolvidos, ou noventa, ou noventa e um, para o recado.

O SR. ALAN BRUNO DE OLIVEIRA - Isso. Chama todo mundo para o
teatrão. É o momento em que o diretor vai falar.
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A SRA. SARAH MUNHOZ - PCdoB - É só para saber o seguinte: que nesse
exato momento todas as partes se juntam.

O SR. ALAN BRUNO DE OLIVEIRA - Isso. É o momento da noite em que
todos os subgrupos estão juntos e em que vai rolar o recado. Nesse momento, o diretor
está lá na frente, todos os alunos estão divididos por ordem de veterano - os mais velhos
ficam na frente e os mais novos atrás. Nesse momento, é meio que uma
confraternização, o pessoal vai tomando uma cerveja. E eles ficam cantando hinos do
show.
É meio louco. Parece aquelas fraternidades norte-americanas que ficam cantando
música da faculdade.

A SRA. SARAH MUNHOZ - PCdoB - Gente, parece que todo médico é doido,
é meio doente. É por isso?

O SR. ALAN BRUNO DE OLIVEIRA - Eu não saberia dizer isso.
A SRA. SARAH MUNHOZ - PCdoB - Enfermeiro fala muito isso: “Coitado, é
médico, é doido.” Nós também não somos muito boazinhas, óbvio. Mas tudo bem.

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - E essa letra dessa música
entrou em que contexto? E que música...?

O SR. ALAN BRUNO DE OLIVEIRA - Eu não consigo ler essa, mas em geral
eu conheço várias músicas porque a gente era obrigado a cantar. Inclusive você tem que
saber cantar. Você não pode não saber. As pessoas jogam cerveja em você quando você
não sabe.

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - É uma corruptela de uma
música do cancioneiro que tem outra letra, é isso?

O SR. ALAN BRUNO DE OLIVEIRA - Essa música não chegou a sair. Ou
chegou a sair? É desse ano. É uma versão do Fada Querida, de uma dupla sertaneja.
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O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - Explica direito.

O SR. - Ela não saiu esse ano. No ensaio não se canta essa música, ela não saiu.
Eu prefiro não cantar ela. Eu não sei cantar ela, na verdade. Eu não estava no show,
então eu não sei.

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - Eu também fico impactado,
mas vamos lá. Isso aí seria uma das músicas propostas para o show, é isso?

O SR. ALAN BRUNO DE OLIVEIRA - É, as pessoas fazem isso.

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - Essa letra seria cantada com
que música?
O SR. ALAN BRUNO DE OLIVEIRA - É aquela música: “Fada. Fada
querida”. É uma paródia e o show faz várias paródias de outras músicas.

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - Eu entendi. A música
oficial, você lembra o nome, pelo menos?

O SR. ALAN BRUNO DE OLIVEIRA - Fada Querida.

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - Fada Querida. Não lembra o
compositor, nada?

O SR. - Vítor e Léo.

A SRA. ANDRESSA DE OLIVEIRA GALLO - Adriano, eu sou Andressa. Eu
não sei se é tão relevante ter saído ou não a música porque é uma música que foi criada
por eles.

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - Eu sei, querida. Aqui, a
gente tenta captar o mundo de vocês, e transportar para esse mundo nosso aqui para
dizer: “no Show Medicina acontece ‘isso’.”
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A SRA. ANDRESSA DE OLIVEIRA GALLO - Mas foi um fruto de uma
produção cultural de um grupo de pessoas que...

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - Tá bom. Eu não vou
perguntar nem quem fez. É que é um nível tão absurdo que não é que eu estou fazendo
aqui papel de bobo. “Ah, que é isso?” Só quero que vocês me traduzam.
Então, aí pega uma música e faz uma corruptela da música. Isso, através dos
tempos, sempre teve: paródia, palavrão, tal. Nunca chegou nesse nível de rebaixamento
moral, mental, humano, sei lá, não vou ficar qualificando.
E aí, vocês têm mais dessas letras? Porque quando a gente apresenta esses
hinários, essas músicas e tal, aí as pessoas do mundo normal, do mundo real aqui fora,
falam: “Meu Deus, será que os caras cantam essas coisas numa faculdade de medicina?
Será que é possível?” É isso, entendeu? Nós precisamos disso.
Senão a gente fica falando, falando, e os caras vão falar assim: “Os caras não têm
o que fazer na vida, ficam inventando coisa, lá é tudo normal, os caras são todos
normais.” Entendeu?
Eu gosto tanto desse senhor aqui, desse meu amigo, que eu até preservo, porque
ele é formado lá e ele não acredita que acontecem essas coisas, juro. Você não imagina
como ele se sente atingido. Não imagina.
Então, até estou fazendo perguntas por ele para poder entender o que está
acontecendo.

A SRA. ANDRESSA DE OLIVEIRA GALLO - Essa música em específico
parece que foi feita direcionada a uma menina da Unifesp conhecida pelos meninos, que
resolveram fazer essa música em homenagem a ela.

A SRA. SARAH MUNHOZ - PCdoB - Como é, desculpe?

A SRA. ANDRESSA DE OLIVEIRA GALLO - Essa música foi direcionada a
uma menina da Unifesp conhecida pelos meninos, que resolveram fazer essa música em
homenagem a ela.

153
DIVISÃO DE TAQUIGRAFIA
O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - Ah, então isso aqui já tem
um direcionamento?

A SRA. ANDRESSA DE OLIVEIRA GALLO - Sim, sim.

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - Porque aqui eles já estão me
enrolando. Você viu, né? “Não entrou. Apareceu mas não entrou.” Então, essa música
era do quê? Era de uma Intermed? Ou era de uma Unifesp-USP? É isso?

A SRA. ANDRESSA DE OLIVEIRA GALLO - Não. Ela foi feita com base
numa menina da Unifesp.

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - Então fala. Põe de novo o
título. Só o título. Não precisa mostrar a capacidade poética do rapaz. Só põe o título
para a gente marcar. “Vai uma música pra você”. Pronto.

A SRA. SARAH MUNHOZ - PCdoB - Não tem título. É a Fada. Fada, fada do
(ininteligível). Pronto.

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - Explica.

A SRA. ANDRESSA DE OLIVEIRA GALLO - Pelo que eu sei, me falaram
que ela foi feita para uma menina da Unifesp com base nas práticas sexuais da menina,
de uma forma extremamente machista, bem patética. Estudante de medicina da Unifesp.

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - É do ano passado, essa letra?

A SRA. ANDRESSA DE OLIVEIRA GALLO - Essa letra é do ano passado,
parece. Que foi feita em homenagem a essa menina com base no que conheceram dela.

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - Aproveita a tua sinceridade
e fala o primeiro nome da menina.

A SRA. ANDRESSA DE OLIVEIRA GALLO - Eu não conheço a menina.
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O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - Mas foi feita para uma
menina da Unifesp?

A SRA. ANDRESSA DE OLIVEIRA GALLO - Sim, uma menina da Unifesp
estudante de medicina.

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - Ela era caloura?

A SRA. ANDRESSA DE OLIVEIRA GALLO - Não sei. Eu sei que foi feita
com base nessa menina conhecida na Intermed.

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - Ah, você conheceu na
Intermed lá em Santa Rita?

A SRA. ANDRESSA DE OLIVEIRA GALLO - Eu não conheci ela. Me
falaram isso.

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - Essa letra rolou na Intermed
de Santa Rita?

A SRA. ANDRESSA DE OLIVEIRA GALLO - Não. Ela foi feita com base
numa experiência dos meninos com essa menina durante a Intermed.

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - Entendi.

A SRA. SARAH MUNHOZ - PCdoB - Em tese, a menina deu um rolezinho na
Intermed e eles simplesmente fizeram um texto poético sobre o assunto.

O SR. ALAN BRUNO DE OLIVEIRA - Um escárnio da menina. Isso é
revelador, um pouco, do conteúdo das músicas, que eu estava te dizendo.
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A SRA. SARAH MUNHOZ - PCdoB - É Sarah que está falando, Dr. Adriano
Diogo e Dr. Ulysses. Vocês podem me dizer quem é Giovanni Guido Cerri? Ele doou
mil reais para esse show.

O SR. - O Giovanni Guido Cerri é o ex-diretor da Faculdade de Medicina e o exsecretário de Saúde do estado de São Paulo.

A SRA. SARAH MUNHOZ - PCdoB - Uma das pessoas responsáveis por
conter essa palhaçada.

O SR. - Ele deu mil reais... que ano foi isso? Eu nem estava sabendo.

A SRA. SARAH MUNHOZ - PCdoB - Não importa o ano. Está assinado e está
escrito por ele.

O SR. - Dois mil e onze. Ele doou isso em dois mil e onze. Gente, é um absurdo,
sério.

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - E essas músicas são
postadas em algum site?

O SR. ALAN BRUNO DE OLIVEIRA - Não. Elas são cantadas no dia a dia do
show.

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - E elas são guardadas,
armazenadas, aonde?

O SR. ALAN BRUNO DE OLIVEIRA - Existem formas de armazenar. O
grupo, o coral, tem alguns arquivos, eles têm um “dropbox” especial do coral que tem
algumas músicas.

A SRA. SARAH MUNHOZ - PCdoB - Tem mais um nominho aqui, um
nominho simpático. Raul Cutait. O que vocês acham do nome? É só mais um nominho.
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Eu acho que vou tirar cópia disso aqui e mandar lá para o Samaritano. Quem sabe eles
não vão querer? Só me falta achar aqui o nome do Gonzalo Vecina. Eu vou procurar.

O SR. ALAN BRUNO DE OLIVEIRA - É por aí. No dia a dia, cantam-se essas
músicas. Em geral, elas têm o teor ufanista de dizer como eles... (ininteligível).

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - A Intermed é realizada em
que mês? Para saber a cronologia.

A SRA. ANDRESSA DE OLIVEIRA GALLO - Setembro.

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - É antes do show. Aí o
pessoal volta da Intermed e faz o show.

O SR. ALAN BRUNO DE OLIVEIRA - Tem o recesso do show para a
Intermed e aí o pessoal volta depois.

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - Ah, entendi a cronologia
agora. Então tem a recepção aos calouros. Aí todo mundo treina, vai para a Intermed,
volta da Intermed e passa pelo show?

A SRA. ANDRESSA DE OLIVEIRA GALLO - É, tem outras duas
competições nesse ínterim, que é a Calomed, que é a competição dos calouros, e a
Interusp, que é uma competição realizada em junho.

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - E tem Mac-Med ainda?

A SRA. ANDRESSA DE OLIVEIRA GALLO - Não.

O SR. - Eu tenho uma pergunta: para doar para o show tem que ser sapo ou não?

O SR. - Sim.

A SRA. SARAH MUNHOZ - PCdoB - O que é um sapo?
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O SR. - Os sapos são os integrantes do show medicina que já se formaram na
faculdade.

A SRA. SARAH MUNHOZ - PCdoB - E que estão de pernas finas e barriga
cheia?

O SR. - Possivelmente.

O SR. - Mas eu não acredito que tenha que necessariamente ser sapo. Os sapos,
eles são... anualmente, o atual tesoureiro do show, que no ano seguinte vai ser o diretor,
ele vai atrás de todos os antigos membros do show que são os responsáveis diretos pelo
financiamento. Mas existem grandes nomes que financiam o show.

O SR. - Eu vi uma doação aqui (ininteligível).

A SRA. SARAH MUNHOZ - PCdoB - Olha, aqui tem um nome fantástico que
estava no Fantástico ontem. Fábio Negrelli, estava no Fantástico ontem.

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - Deixa eu só falar uma coisa.
Por exemplo, o Dráusio Varela, o livro que o Felipe Scalisa falou, de 20 anos atrás, o
maior doador do show é o Dráusio. Mas quando teve que ter um posicionamento
político a respeito das barbaridades, dos estupros, o professor Dráusio gravou o melhor
depoimento, o mais contundente.
Então, eu tenho um pouco de receio de a gente pegar essa lista nominal de doação
de dinheiro para o show e fazer vínculo com as barbaridades que lá ocorrem, porque não
necessariamente - estou dando uma opinião - tem um nexo causal, entendeu?

A SRA. SARAH MUNHOZ - PCdoB - Não, mas o diretor da universidade fazer
a doação tem nexo causal, sim.

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - Eles podem fazer até pela
fundação. Talvez haja até dinheiro oficial pela Fundação Faculdade de Medicina.
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A SRA. SARAH MUNHOZ - PCdoB - Então pronto. Ele está lá, ele é diretor da
universidade, ele foi secretário de Saúde.

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - Sim. Só estou querendo
fazer uma ressalva.

A SRA. SARAH MUNHOZ - PCdoB - Concordo com você, concordo com a
ressalva, vou calar a minha boca no sentido da sua solicitação. Mas que o Dr. Guido
Cerri... (ininteligível).

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - Nenhum documento que
chega à CPI tem nenhum tipo de sigilo. Agora, eu só estou tomando um pouco de
cuidado. Eu só falei do professor Dráusio porque eu acho que ele deu uma contribuição
importante.

O SR. ALAN BRUNO DE OLIVEIRA - Inclusive, o Dráusio não faz mais
doações para o show atualmente. Aparentemente, ele visitou o show e não gostou das
coisas que vêm acontecendo nos últimos tempos. O show não necessariamente era igual
em 91. A gente não sabe como as coisas aconteciam naquela época.
A gente sabe que há relatos, já, de denúncias e de pessoas que foram perseguidas
por denunciar em 91. Inclusive, elas vão ser convocadas aqui.

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - É. Como você falou do Raul
Cutait, o Raul Cutait é muito amigo do Dráusio. Eu não estava conseguindo falar com o
Dráusio e liguei para o Raul Cutait. E o Raul me pôs imediatamente em contato com o
Dráusio e falou o seguinte: “Siga adiante. Não se intimide. Faça esse trabalho, que é a
melhor contribuição que você está dando. Estamos totalmente à disposição para apoiálo.
Eu estou falando isso gravando. Tá bom? Prossiga.

O SR. ALAN BRUNO DE OLIVEIRA - Então, eu estava mencionando um
pouco de como funcionam as práticas de trote e de o que o calouro tem que fazer
quando ele chega no show. Mas, assim, resumindo: os trotes acontecem em rituais
específicos. Por exemplo, no dia do vestibular, que é o dia que você chega para ser
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admitido no show. Mas ele pode acontecer a qualquer momento. Existe um código
disciplinar, que é baseado numa hierarquia dos diretores e dos veteranos - em geral os
sextos anos -, que têm o poder de te dar trote a qualquer momento, a qualquer momento
que você chegar.
Muitas vezes, vêm sapos, que são médicos formados já e que eram do show. E o
cara tem autoridade sobre você. Se ele mandar você ficar pelado, você tem que ficar
pelado. E é assim que funciona. Qualquer um que é mais novo tem que ficar pelado.
Muitas vezes isso aconteceu.
Isso acontece a título de brincadeira. As pessoas não fazem simplesmente com
uma vontade sadista de ver sofrimento do outro. Mas é essa brincadeira nessa lógica de
veteranismo que possibilita alguns trotes muito problemáticos.
Eu, por exemplo, passei por todo tipo de trote imaginável no show medicina. Já
me mandaram ficar pelado, já jogaram bebida em mim, já me obrigaram a carregar uma
fruta com a bunda, já me fizeram subir numa mesa e simular posições sexuais nu com
outro colega, por aí, foram bastantes coisas. Já fui obrigado a passar gelo no meu pinto.
Tipo, já aconteceram todos os trotes possíveis. Houve um trote mais sério pelo qual eu
passei que foi quando eu entrei no coral e para entrar no coral você tinha que passar por
isso de beber até o seu limite.
Então me colocaram em uma cadeira, pegaram várias garrafas de bebida - uma
bebida preparada com destilado bem forte - e eu bebi até não lembrar mais de nada.
Parece que depois que eu perdi a capacidade de beber sozinho, orientaram outra pessoa
a me ajudar a beber. Nesse dia tiraram meus óculos, porque acharam que eu poderia
quebrar os óculos, ou que eu devia quebrar mesmo, não sei, não lembro de nada que
aconteceu. Tudo o que se passou depois foi relato. Aí, nesse dia eu tropecei, caí de cara
no chão e quebrei um molar.

A SRA. SARAH MUNHOZ - PCdoB - Isso você lembra?

O SR. ALAN BRUNO DE OLIVEIRA - O molar eu descobri quando eu
acordei. Eu acordei no hospital sem um dente. Eu fiquei chocado um pouco, porque eu
gostava muito desse molar.
A SRA. SARAH MUNHOZ - PCdoB - “Tinha nascido comigo”, né?
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O SR. ALAN BRUNO DE OLIVEIRA - De todos, ele era o meu favorito. E daí
eu perdi o molar, cortei a cara, tomei três pontos aqui e bati a cabeça. No momento em
que eu bati, ficou uma poça de sangue e tal. Eles deram um jeito de limpar, me deram
um banho, que eu já estava vomitado a esse ponto, eu acho que estava vomitado nessa
hora. Eles me deram um banho e me levaram para a ortopedia para suturarem minha
cara. Eles me levaram para a ortopedia do HC que é logo do lado do hospital porque é
uma prática do show. Sempre que alguém se machuca ou um calouro está mal, eles
ligam para algum médico formado que era do show - um sapo, como eles chamam - e
esse médico vai dar um jeito de atender sem fazer alarde do caso.
Então eles me levaram para a ortopedia porque tinha um sapo. E daí ele tentou
suturar a minha cara. Eu estava alcoolizado e apagado, então ele imaginou que ele podia
suturar sem anestesiar.
Só que quando ele começou a suturar, eu acordei. Eu não lembro, mas relatam que
eu acordei. Você estava nesse momento, Caio?

O SR. CAIO ZAMPRONHA - Eu não estava.

O SR. ALAN BRUNO DE OLIVEIRA - E daí parece que eu reagi. E daí esse
médico me deu um mata-leão para me apagar novamente. Daí ele se recusou a me
costurar depois disso. Me levaram para o Instituto Central, que é um outro setor do HC,
e lá um colega do quinto ano suturou minha cara.

A SRA. SARAH MUNHOZ - PCdoB - Normalmente não faz prontuário disso,
né?

O SR. ALAN BRUNO DE OLIVEIRA - Tem prontuário. Só que o que
aconteceu foi o seguinte: eu bati a cabeça quando eu caí. Isso é uma coisa perigosa.

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - Já que isso é uma coisa
muito grave, você lembra o dia que isso aconteceu?

O SR. ALAN BRUNO DE OLIVEIRA - Deve estar no prontuário a data, posso
verificar isso.
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O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - Prontuário do quê?

A SRA. SARAH MUNHOZ - PCdoB - Prontuário médico.

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - Você vai ter acesso a esse
prontuário?

O SR. ALAN BRUNO DE OLIVEIRA - Eu tenho esse prontuário.

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - Ah, você tem.

O SR. ALAN BRUNO DE OLIVEIRA - Daí, basicamente, eu fui para o IC, que
é o Instituto Central. Lá, um dos sapos era neurocirurgião, felizmente. Daí ele
considerou que se eu caí e bati a cabeça, talvez fosse razoável que eu fizesse uma
tomografia. E eu fiz. Acusou um hematoma subaracnóide, que é um pequeno derrame
entre as meninges. A gente tem capas fibrosas em torno do sistema nervoso.

A SRA. SARAH MUNHOZ - PCdoB - Cria um coágulo na cabeça, pronto.

O SR. ALAN BRUNO DE OLIVEIRA - Talvez para as pessoas entenderem o
que significa um hematoma subaracnóide.

A SRA. SARAH MUNHOZ - PCdoB - A gente entende: fez um coágulo dentro
do crânio. Isso a gente entende.

O SR. ALAN BRUNO DE OLIVEIRA - Daí apontou que ele ficou um pouco
assustado. Ele precisava ver se esse hematoma iria absorver ou se ele iria aumentar. Se
ele aumentasse, era uma coisa bastante perigosa. Daí ele fez uma tomo depois de 40
minutos. Absorveu, então ficou tudo bem. Então, basicamente foi um traumatismo
cranioencefálico bem sucedido. Eu estou legal, estou aqui hoje para contar o que
aconteceu. Mas foi isso.
E o mais impressionante é que isso aconteceu nesse dia. Acordei com alguns
pontos na cara, sem um dente, um pouco ensanguentado e tonto. E daí, dois dias depois,
esse trote foi repetido com outra pessoa e o aluno perdeu quatro dentes, o outro menino.
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Que foi, inclusive, o mesmo menino que tomou aquele trote em que chorou, no
primeiro dia, junto comigo. Que chorou porque havia sofrido um mini estuprinho e
depois tinha ficado feliz de estar no show e tal. Inclusive, hoje ele defende bastante o
show. Mas nesse dia ele perdeu...

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - (ininteligível).

O SR. ALAN BRUNO DE OLIVEIRA - Sim, claro. E é isso, assim. Outras
pessoas tomam esse trote. Só para entender um pouco como funciona a violência no
show. As pessoas que estavam me fazendo beber não queriam - eu duvido,
sinceramente, que alguém quisesse que eu tivesse um traumatismo cranioencefálico, que
eu caísse e deixasse uma poça de sangue no chão, que depois algum calouro iria limpar.
A intenção não era essa. Mas é um grau de inconsequência de brincadeira nessa lógica
de biopoder e de dominação sobre o outro que chega nesse grau, assim, de em um dia a
pessoa cair, bater a cabeça, quebrar um dente, tomar três pontos, ir para o hospital, e
dois dias depois ir um outro cara e perder quatro dentes. Daí o show vai lá e paga os
dentes do cara.

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - Que é o ex-presidente do
centro acadêmico. Você pode falar isso?

O SR. ALAN BRUNO DE OLIVEIRA - Isso, é ele.

A SRA. SARAH MUNHOZ - PCdoB - Dr. Adriano, isso pode ser qualificado
como tortura? Tem algum advogado aqui?

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - Tem vários. Advogados,
tem.

A SRA. SARAH MUNHOZ - PCdoB - Isso, em algum momento, a partir do
momento em que ele perde a noção do que ele está fazendo por ele mesmo, ele pode ser
considerado torturado ou não? Por favor.
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O SR. - Em nível de tortura, tem que discutir a situação, se a pessoa está
subjugada, se a pessoa não tem poder de se liberar. Agora, lesão corporal gravíssima,
com a perda de um membro ou defeito grave e gravíssimo, isso está configurado. A
questão da tortura, aí tem que ver mais fatos mesmo.

A SRA. SARAH MUNHOZ - PCdoB - A minha pergunta está no seguinte,
doutor. E se eu falar alguma palavra inidônea ou incorreta, você, por favor, me corrige.
Ele disse: “Me puseram sentado num lugar com diversas garrafas de bebida. Fizeram
com que eu bebesse até o momento em que eu perdi a consciência do que eu fazia.”
Aí, ele confirmou que a partir desse momento alguém o ajudou a continuar
consumindo álcool, que ele vomitou e não se lembra e que tudo o que aconteceu com
ele depois foi em decorrência do ato de alguém para que ele andasse e caísse – óbvio,
estava em torpor.

O SR. CAIO ZAMPRONHA - Na verdade, eu passei por isso também e acho
que me lembro um pouco mais porque eu bebi menos. Eu era encarregado de cuidar do
Alan porque todo mundo que estava no coral já tinha passado por isso. Então, cada dia
um dos calouros ia sentar na frente e ia beber até passar mal e desmaiar.

A SRA. SARAH MUNHOZ - PCdoB - Espera aí, passar mal e desmaiar?

O SR. CAIO ZAMPRONHA - No começo era realmente meio engraçado, mas
depois vira show de horror.

A SRA. SARAH MUNHOZ - PCdoB - Porque entendo que a tortura para mim
é tudo aquilo que faço mediante coação. Se eu não quero beber, o cara faz eu continuar
bebendo, eu perdi a noção e o cara faz eu beber?

O SR. CAIO ZAMPRONHA - Mas o que aconteceu com Alan foi que tinham
tirado os óculos dele. Ele estava muito bêbado, estava falando umas besteiras porque
estava bêbado e a gente estava achando engraçado. Era isso que estava acontecendo.
Uma hora ele levantou para pegar os óculos dele. Eu tentei segurá-lo para ele não
levantar, mas o Alan é meio forçudo. Ele se levantou, caiu e bateu a cabeça. Nem vi
onde bateu a cabeça direito. Foi o que aconteceu. A gente deu um banho nele. Levaram
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ele para o hospital. Eu já não o acompanhei a partir dessa parte e fui encontrar com ele
algumas horas depois porque já estava acordado, meio confuso, mas ele estava bem.

A SRA. SARAH MUNHOZ - PCdoB - Quantas horas depois você encontrou
ele acordado e confuso?

O SR. CAIO ZAMPRONHA - Isso deve ter acontecido a umas três da manhã.
Eu fui encontrar ele a umas seis e meia a sete.

A SRA. SARAH MUNHOZ - PCdoB - Isso significa que ele tomou mais de
dez litros de álcool?

O SR. CAIO ZAMPRONHA - Não, não, não. Acho que não. Se ele tivesse
tomado...

A SRA. SARAH MUNHOZ - PCdoB - Vinte garrafas?

O SR. ALAN BRUNO DE OLIVEIRA - Não. Eu não consigo mensurar o
quanto de álcool ele tomou.

A SRA. SARAH MUNHOZ - PCdoB - Não. Eu que estou dando um chute
aqui pelo teor alcoólico da cerveja de 7.8.

O SR. ALAN BRUNO DE OLIVEIRA - Ah, não é cerveja. Era um destilado
bastante potente. O ponto é esse, não importa o teor da bebida que estiver bebendo. A
ideia de beber era até passar mal. A pessoa vai apagar e eu vi esse caso. Estou falando
do meu caso que terminou bastante mal e de um caso de outro menino que perdeu
quatro dentes porque ele foi amarrado numa cadeira, depois ele caiu com os braços
amarrados e bateu a cara.

A SRA. SARAH MUNHOZ - PCdoB - Por que ele estava amarrado?

O SR. CAIO ZAMPRONHA - Para ele não se levantar e se machucar, como
acabou aconteceu. Foi uma ideia... Então é isso.
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A SRA. SARAH MUNHOZ - PCdoB - Doutor, olha só, senta amarra o cara
para ele não se levantar e faz ele beber. Não dá para entender que não seja algo
torturante.

O SR. - Pela definição, a Lei 9.455, de 97, Art. 1º, constitui crime de tortura:
constranger alguém com emprego de violência ou grave ameaça causando lhe
sofrimento físico ou mental.

A SRA. SARAH MUNHOZ - PCdoB - Pronto.

O SR. - Mas aí tem uma finalidade: com o fim de obter informação, declaração
ou confissão da vítima ou da terceira pessoa para provocar ação ou omissão de natureza
criminosa em razão de discriminação racial ou religiosa.
Esse é um dos tipos de tortura. O inciso II, desse Art. 1º, submeter alguém sob sua
guarda poder ou autoridade com o emprego da violência ou grave ameaça a intenso
sofrimento físico ou mental como forma de aplicar castigo pessoal ou medida de caráter
preventivo.
Nesse ponto aqui, que não tem o fim em si, é discutível. Além dos crimes próprios
do Código Penal de lesão corporal grave, extorsão, até o cárcere privado,
independentemente do tipo do inciso II do crime de tortura.

A SRA. SARAH MUNHOZ - PCdoB - Agora, dentro disso, ainda colocaram
uma palavra que gostaria que eles explicassem: sequestro. Que história é essa? Alguém
usou essa palavra.

O SR. CAIO ZAMPRONHA - No depoimento do Mauro, ia falar sobre o
sequestro.

A SRA. SARAH MUNHOZ - PCdoB - Mauro, o que pinta nisso? Porque se
juntar sequestro acho que o senhor fecha bem a ...

O SR. - Só para concluir, quero dizer que vai depender... Aqui eu estou
falando em tese de como está configurado na lei. Vai depender muito da apuração.
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A SRA. SARAH MUNHOZ - PCdoB - Tudo que estamos aqui conversando,
que hoje estou perguntando é em tese. Analisada cada condição e cada situação, tem
seus atenuante e seus agravantes.

O SR. - Sim.

A SRA. SARAH MUNHOZ - PCdoB - Às vezes, o crime de tortura é muito
mais atenuante do que a lesão corporal que vai dar um agravante maior. Por exemplo, se
ele tivesse ficado com alguma sequela. Com certeza ele ficou porque perdeu um dente.

O SR. - É lesão corporal gravíssima, que tem a lesão permanente.

A SRA. SARAH MUNHOZ - PCdoB - Gravíssima. O outro perdeu quatro
dentes. Muito obrigada.
Agora a questão do sequestro. Explique-me isso porque eu ouvi essa palavra.

O SR. MAURO XAVIER NETO - O meu nome é Mauro. Eu passei
pouquíssimo tempo e o que eu quero falar é justamente sobre esse trote que a gente
recebeu quando era calouro.
O que é o sequestro? Por exemplo, os calouros estão andando lá e os veteranos
mais velhos divididos e ficam ensaiando coral, ensaiando algumas coisas lá e
eventualmente eles podem sequestrar os calouros que estão passando.

A SRA. SARAH MUNHOZ - PCdoB - É a Sara que está falando. Por favor,
explique. Por favor, diga o que é sequestrar entre aspas.

O SR. MAURO XAVIER NETO - Isso é um sequestro que eles estão te
pegando contra sua vontade para te dar um trote. É quase isso. Eles pegam com força.

A SRA. SARAH MUNHOZ - PCdoB - Com violência.

O SR. MAURO XAVIER NETO - É, com violência sim, contra sua vontade.
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A SRA. SARAH MUNHOZ - PCdoB - Machuca ou não? Dói ou não? Ou:
“Venha benzinho? Vem para cá, benzinho, que eu vou te sequestrar?”

O SR. MAURO XAVIER NETO - Não. É com o uso de força. Depois, eles
levaram a gente para um chat da faculdade que eles estavam usando para ensaiar. Eles
param o que estão fazendo para dar um trote nas pessoas nesse momento.

A SRA. SARAH MUNHOZ - PCdoB - Que fizeram com você?

O SR. MAURO XAVIER NETO - Nesse dia a gente viu que não sofreu tanto o
trote físico. Nesse dia eles me sequestraram, o Caio e mais três calouros naquele
momento.

A SRA. SARAH MUNHOZ - PCdoB - Isso é aleatório?

O SR. MAURO XAVIER NETO - A princípio é aleatório, mas ...

O SR. ALAN BRUNO DE OLIVEIRA - Desculpa, o sequestro da pessoa?

A SRA. SARAH MUNHOZ - PCdoB - Isso.

O SR. ALAN BRUNO DE OLIVEIRA - Ele pode ser tanto aleatório para
diversão momentânea. Era alguém que estava bobeando ali. Mas o trote é também uma
forma de rigidez disciplinar. Uma forma de que se pode punir alguém que atrasou. Pode
escolher a dedo alguém que te irrita, alguém que discorda um pouco da instituição.
Como eu disse, a partir do primeiro ano, quando eu fiz alguma crítica ao show ...

A SRA. SARAH MUNHOZ - PCdoB - Pode ser por brincadeira, mas pode ser
carta marcada.

O SR. ALAN BRUNO DE OLIVEIRA - No segundo ano do show, eu tinha
feito algumas críticas. A gente vai entrar intensamente nisso, mas é uma divisão
importante e sexual do trabalho do show. Eu tinha feito uma crítica a isso por fora,
publicamente, e isso me rendeu alguns trotes específicos.
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A SRA. SARAH MUNHOZ - PCdoB - Por exemplo?

O SR. ALAN BRUNO DE OLIVEIRA - Eu fui sequestrado com muita
frequência no começo do show por alguns. Primeiramente foram os sapos. Os sapos
basicamente não me fizeram ficar nu e jogaram cerveja em mim. Mas fui sequestrado
uma vez pelo balé porque tenho uma tatuagem que é símbolo da igualdade em relação a
gêneros e existe um trote de brincadeira que era uma latinha de cerveja rasgada que fica
aranhando a minha tatuagem e me banharam com a cerveja fria. Mas isso aconteceu
com mais frequência a partir do momento em que eu estava na instituição.

A SRA. SARAH MUNHOZ - PCdoB - Mas a tatuagem era sua e de própria
vontade?

O SR. ALAN BRUNO DE OLIVEIRA - Isso. A tatuagem é uma coisa minha.

A SRA. SARAH MUNHOZ - PCdoB - Eles agrediam uma parte do seu corpo,
em específico a sua tatuagem?

O SR. ALAN BRUNO DE OLIVEIRA - Isso. Mas o que estou querendo dizer é
que o trote tanto é aleatório que, como você falou, pode acontecer a qualquer um.
Em geral todos os calouros estão nos trotes. Mas ele pode ser usado de forma
disciplinar. Em geral ele é usado de forma disciplinar.

A SRA. SARAH MUNHOZ - PCdoB - Por favor, continue o seu relato.

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - Quantos anos você tinha?

O SR. ALAN BRUNO DE OLIVEIRA - Vinte.

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - Em que ano foi isso?

O SR. ALAN BRUNO DE OLIVEIRA - Foi em 2013. Eu tinha 21.
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O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT -

Você faz aniversário

quando?

O SR. ALAN BRUNO DE OLIVEIRA - Neste mês.

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - E você foi sequestrado
quando?

O SR. MAURO XAVIER NETO - Isso foi em 2012. Estávamos no primeiro
ano.

A SRA. SARAH MUNHOZ - PCdoB - Você tinha quantos anos?

O SR. MAURO XAVIER NETO - Eu tinha 19.

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - Você contou para seus pais
tudo isso que aconteceu?

O SR. MAURO XAVIER NETO - Não.

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - Nunca contou?

O SR. MAURO XAVIER NETO - Contei na terapia. Contei para terapeuta.

A SRA. SARAH MUNHOZ - PCdoB - Outro terapeuta.

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - Os professores lá da escola
sabem que aconteceu isso?

O SR. MAURO XAVIER NETO - Alguns eu acredito que sabem como
funciona o show. Acho que hoje em dia eles devem saber, mas, na época, não tenho
ideia.

A SRA. SARAH MUNHOZ - PCdoB - Mas eles te prenderam dentro do teatro?
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O SR. MAURO XAVIER NETO - Sim. Continuando. Daí, os que sofreram um
trote mais forte eram de humilhação do tipo agressão só para te levar lá naquele lugar. A
humilhação era para todos os calouros que devem tirar a roupa. Eu caí, inclusive.
Eu e o Caio fomos deixados olhando, porque acho que estávamos nos
comportando bem, enfim. Os outros três ficaram na mesa e tinham que simular posições
sexuais.

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - Era tanto
constrangimento pelo
fato de eles estarem nus, constrangimento por ser uma prática sexual e
homossexual também.
Então tem todo esse outro lado do constrangimento também.

A SRA. SARAH MUNHOZ - PCdoB - Pergunto: vocês dois sentados, os três
em situação de subjugo?

Quantos mais estavam lá para assistir a isso? Qualquer

número só para saber se tinha ou não.

O SR. MAURO XAVIER NETO - Vinte, trinta?

O SR. CAIO ZAMPRONHA - Vinte pessoas. A metade do show.

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - Foi no show isso?

O SR. MAURO XAVIER NETO - Durante um ensaio.

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - Era durante o dia?

O SR. MAURO XAVIER NETO - Não. Foi durante a noite. O show é sempre à
noite.

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - A escola estava esvaziada?
A que horas mais ou menos da noite?
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O SR. CAIO ZAMPRONHA - Isso foi depois da meia-noite.

A SRA. SARAH MUNHOZ - PCdoB - Adriano, todos os cem calouros
precisavam ficar por 45 dias, das 20 às quatro da manhã, em trabalhos necessários para
esse show. Segundas, terças, quartas, quintas; sábados e domingos o dia inteiro.

O SR. ALAN BRUNO DE OLIVEIRA - Perfeito. Tinha que chegar às oito
horas e não pode atrasar. Mas não era exatamente as quatro, houve dias em que a gente
saia mais tarde ou mais cedo. Mas em geral, os últimos a sair eram os calouros porque
eles ficavam até o final, tinham que esperar atividade dos outros e fazer a limpeza. Tem
que entregar os anfiteatros porque no dia seguinte, às oito da manhã, tem aula nesses
anfiteatros. Em geral eles têm latas de cerveja porque no calor têm que limpar isso para
entregar o anfiteatro para a faculdade. Então, os calouros ficam até tarde. Muitas vezes
fiquei até cinco da manhã.

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - Aqui tem tanta regra que
pode gravar, não pode gravar, pode falar. Hoje tem web aqui ou não? Está transmitindo
ou só gravando? Só gravando? Hoje pode transmitir, não pode? Eles não têm restrição
que transmita. Pode gravar e transmitir?
Deixe me recompor aqui. Repete isso, Sara, porque é tão importante e fico
ouvindo tanta coisa que tem hora que paro de ouvir. Então, quer dizer, é quase um
regime de internato...

A SRA. SARAH MUNHOZ - PCdoB - Era o seguinte. Olha só, doutora em
assunto. Primeiro ano, calouro. A partir de final de agosto até o começo de outubro, ele
é obrigado a impreterivelmente, às segundas, terças, quartas, quintas, sábado o dia
inteiro e domingo o dia inteiro, participar da preparação do show, cada um na sua
qualificação.
Eles têm horário rígido para entrar e não necessariamente tão rígido para sair.
Porém, a maleabilidade vai da uma da manhã até as seis ou sete, desde que a sala de
aula fique pronta para receber os alunos às oito horas da manhã.
No caso de sangue, muito provavelmente alguém ficou mais tempo para limpar.
Um dos membros da mesa relata que já ficou das oito da noite às cinco da manhã para
poder entregar nas mesmas condições. Está correto?
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A minha pergunta agora é para a Andressa. Andressa, como é a questão das
mulheres porque até agora ficou muito nítido do homem. Quero saber, com detalhes, os
mais sórdidos, em relação às mulheres.

A SRA. ANDRESSA DE OLIVEIRA GALLO - Eu não participei muito tempo
da costura. Participei por duas semanas e esse trote, no sentido de rito de passagem de
um lugar para outro da instituição, eu não presenciei nenhum. É porque considero trote
qualquer tipo de prática que coloca o calouro numa situação vulnerável por algum
motivo para esse calouro e tenha um veterano que se coloque em cima dele. No caso das
mulheres, isso é muito mais tênue. Por exemplo, fiquei duas semanas na costura e esse
trote, que eu chamo de trote, não é simplesmente por eu ser caloura, por ser mulher.
No caso, tinha um membro do show que impedia a passagem da gente livremente
para os corredores. Um deles, inclusive, ficava me assediando sexualmente, me puxava
pelo braço, me forçava a beijá-lo. Esse tipo de trote, pelo menos. Acho que é o começo
de violência, no mínimo. Impedia a livre passagem.

A SRA. SARAH MUNHOZ - PCdoB - O assédio sexual existia?

SRA. ANDRESSA DE OLIVEIRA GALLO - Sim. Inclusive, tem um caso
relatado de estupro que aconteceu em um dos ensaios do show.

A SRA. SARAH MUNHOZ - PCdoB - Em que ano? Dá para levantar?

A SRA. ANDRESSA DE OLIVEIRA GALLO - Não sei.

A SRA. SARAH MUNHOZ - PCdoB - Tem boletim de ocorrência?

A SRA ANDRESSA DE OLIVEIRA GALLO - Não sei.

A SRA. SARAH MUNHOZ - PCdoB - Como você ficou sabendo desse caso?

A SRA ANDRESSA DE OLIVEIRA GALLO - Eles falam.
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O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - A ordem feita para o ensaio
do show era no salão nobre?

A SRA. ANDRESSA DE OLIVEIRA GALLO - Para o ensaio do show eles têm
um espaço reservado, que é num teatro e dois anfiteatros do quarto andar.

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT- No teatrão?

A SRA. ANDRESSA DE OLIVEIRA GALLO - No teatrão da faculdade.

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT- O ensaio já é feito lá?

A SRA. ANDRESSA DE OLIVEIRA GALLO - Sim. A costura tem uma sala
reservada para ela no primeiro andar.

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT- A costura é para costurar
mesmo? Deixe eu entender porque vocês falam de uma forma tão fracionada...
Então, vamos imaginar: madrugada, teatrão, todo mundo já foi embora, os
funcionários, professores e vocês ficam lá nas mãos dos veteranos. Todos os calouros
ficam nesses ensaios que duram 45 dias. Vocês assistem aula o dia todo e depois das
oito da noite? Pela madrugada têm que ficar à disposição deles. Ficam acordados por
isso vocês falam que não podem dormir. A gente não entende por que não podem
dormir. A gente não estava fazendo essa retrospectiva toda.

A SRA. ANDRESSA DE OLIVEIRA GALLO - Só na costura os horários são
muito mais flexíveis. Têm meninas que chegam mais tarde e vão embora mais tarde.
Algumas chegam mais cedo e vão embora também mais cedo.

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT- O que ficam fazendo lá na
salinha da costura? Costurando mesmo?

A SRA. ANDRESSA DE OLIVEIRA GALLO - A costura é basicamente
atividades manuais.

174
DIVISÃO DE TAQUIGRAFIA
O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT- Espera aí. Não responda
como se estivesse decorando química orgânica. Fale comigo normal. Tem que ficar 45
dias à disposição dos malucos, completamente malucos, bebendo, tirando roupa. Mas
sei que para meninas é diferente.

A SRA. ANDRESSA DE OLIVEIRA GALLO - É separado.

A SRA. SARAH MUNHOZ - PCdoB - Ela colocou que são dois trotes. É
questão de gênero.

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT- Já entendi. Para vocês é
diferente. Mas esse é o cenário? É isso, para a gente entender. É verdade isso? Quase
num internato de 45 dias. E de manhã vocês vão para casa dormir? Toma café, emenda
a aula.

A SRA. ANDRESSA DE OLIVEIRA GALLO - Geralmente o pessoal dorme
na faculdade. Têm sofás no porão e tem um cochilódromo, que é uma salinha cheia de
sofás que o pessoal costuma...

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT- Fica dormindo lá. Quem fica
à noite inteira dá uma dormidinha para retornar às aulas de manhã.

A SRA. SARAH MUNHOZ - PCdoB - Pode acontecer trote nesse
cochilódromo?

A SRA. ANDRESSA DE OLIVEIRA GALLO - Acho que sim. Tudo pode
acontecer, mas não sei de nada específico do cochilódromo.

A SRA. SARAH MUNHOZ - PCdoB - O cara está dormindo e alguém passa e
joga um copo de água gelada?

O SR. CAIO ZAMPRONHA - Não. Quando termina o ensaio, o pessoal vai
dormir. Vai todo mundo dormir porque ninguém aguenta mais.

175
DIVISÃO DE TAQUIGRAFIA
A SRA. SARAH MUNHOZ - PCdoB - É isso que você acredita?

O SR. CAIO ZAMPRONHA - Não. É o que eu vi lá.

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - Não precisa exagerar para
aumentar a tortura. A tortura já é ruim demais. Os veteranos também ficam dormindo
com vocês ou eles vão para casa, tomam banho e voltam de uma forma...

O SR. CAIO ZAMPRONHA - Depende. Todo mundo está muito exausto e
chega uma hora que ninguém quer ir para casa. Só se jogam num canto que aparecer e
dormem.

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT- No ensaio também ficam
bebendo toda noite? Sei que tem quem bebe, mas a bebida é liberada?

O SR. CAIO ZAMPRONHA - É.

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - Os calouros, tem gente que
toma porque gosta, porque quer e tem essa indução de tomar muito ou não? Uma pessoa
que tem 18, 19 anos e estudou para entrar na USP não é um cara que vive na balada. É
um cara estudioso que raramente bebe e aí chega lá e tem toda aquela disponibilidade de
bebida, não é isso? Se bem que já estamos em outubro, já não é bem começo.

A SRA. SARAH MUNHOZ - PCdoB - Comecinho é como? Esses seis
primeiros meses de faculdade? Que tipo de trote que tem?

O SR. CAIO ZAMPRONHA - Aqui eu falo um pouco do trote que teve quando
a gente chegou na faculdade. Na matrícula, tem uma questão bem falada lá de que o
veterano não pode encostar no calouro. Então, o tempo todo essa coisa me martelava:
veterano não encosta em calouro. Então é tipo não pode cortar o cabelo e, aí, o que
aconteceu foi que quando queriam cortar o meu cabelo, uma amiga minha veio me
perguntar se eu queria que ela cortasse o meu e eu disse: pode cortar o meu cabelo. Vai
ser uma coisa legal.
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O SR. ALAN BRUNO DE OLIVEIRA - Preciso destacar que isso é desse jeito
pelo menos desde a morte...

O SR. CAIO ZAMPRONHA - Desde 99. Eu até escrevi um pouco sobre isso.
Mas, enfim...

A SRA. SARAH MUNHOZ - PCdoB - Quer dizer que depois de 99 o trote
inicial ...

O SR. CAIO ZAMPRONHA - Acabou. O trote oficial amenizou muito. Por
exemplo, tem o dia da matrícula que não tem muita coisa. Aí, depois, tem a espumada
que seria o primeiro dia da semana de recepção, mas este ano não vai ter mais.

A SRA. SARAH MUNHOZ - PCdoB - O que é espumada?

O SR. CAIO ZAMPRONHA - A espumada é uma festa que acontece na
Atlética. Em um dos ginásios eles cercam um pedacinho e colocam uma máquina de
espuma.
O meu relato dessas coisas acho que é meio pobre perto dos outros porque eu
nunca quis me enfiar nesses lugares porque eu já tinha feito outras faculdades e achava
que não tinha nada a ver. Mas o que acontece é que você faz uma fila para entrar na
Atlética e aí eles dão potinhos de tinta verde para os calouros se pintarem entre si
porque os veteranos não podem encostar. Aí, quando você entra na Atlética, ficam
jogando farinha em você. Entra um a um. Quando se entra, tem uma bata da Atlética
estendida no chão, suja de terra, café - acho que era mais café que terra, só parecia terra
- e eles faziam você se ajoelhar e beijar a bata. Vem uma menina e fala que o trote
acabou aqui. O que não é exatamente verdade, mas eles têm essa política meio de
colocar que não tem trote. Eles ficam passando na sala várias vezes depois para chamar
os calouros para o churrasco da diretoria da Atlética, que seria um dia e que só os
calouros e a diretoria da Atlética iriam para um sítio passar a tarde, não sei o que, só
com os calouros e a diretoria. Na verdade, todo mundo sabe onde e quando vai
acontecer. À meia noite do dia desse churrasco tem a invasão que é quando todos os
veteranos voltam lá para festa. Eles invadem a festa e aí recomeça a festa madrugada
adentro no sítio.
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A SRA. SARAH MUNHOZ - PCdoB - Este ano teve? Em 2014 teve?

O SR. CAIO ZAMPRONHA - Em 2014 eu não sei. Eu não fui no ano de
calouro porque um veterano meu, que tinha denunciado o churrasco da invasão, disse:
“No meu ano teve monte de trote e umas coisas...” Não sei, ele falou que tinha alguma
coisa legal e o pessoal da Atlética estava...

A SRA. SARAH MUNHOZ - PCdoB - Você foi discriminado por isso ou não?

O SR. CAIO ZAMPRONHA - Por não ter ido? Não.

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - Pessoal, o Dr. Ulysses
precisa se despedir porque tem uma reunião da bancada e o estão chamando. Ele quer
dar uma palavrinha.

O SR. ULYSSES TASSINARI - PV - Desculpem-me, eu tenho que sair.
Realmente tenho uma reunião agora da minha bancada. Não sei se todos sabem, sou
médico formado na USP. Ingressei no ano de 1958 e me formei em 63. De sorte que
estou formado há 51 anos. Fico muito triste e estarrecido pelo que a gente está ouvindo
aqui, hoje.
Quero parabenizá-los pela coragem de vir aqui expor tudo isso. É muito triste ver
no que estão transformando o que a gente chamava com tanto orgulho a casa de
Arnaldo, de como estão maculando realmente a nossa faculdade. Não éramos santos.
Naquele tempo também tinha gozações, brincadeiras.
Eu, por exemplo, fui diretor da Casa dos Estudantes que possivelmente é o mesmo
prédio de hoje. Era uma casa que tinha na esquina da Teodoro Sampaio com a Enéas de
Carvalho. Tinha dois pavimentos e cinco ou seis quartos. Só moravam homens, dois em
cada quarto. Tinha também gozações. Eu mesmo sofri isso e nunca mais esqueci. A
minha esposa também, que na época era minha namorada, nunca esqueceu. Na casa só
tinha um telefone. Então, quando tocava alguém que estava perto chamava a pessoa.
Um dia, ela me ligou e chamou o colega que atendeu e disse: “Espere um pouco que
vou chamá-lo porque ele está lavando as suas cuecas”. Então foi uma gozação que a
gente nunca mais esqueceu isso.
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O show da medicina também era maravilho. Eu levava a minha noiva para
assistir. Todos gostaram. Relembramos isso até hoje. Era interessante a gente ver os
estudantes vestidos de mulher, com aquelas pernas peludas, sapato branco de médico.
Eram gozações mais inocentes porque satirizavam certos professores, o curso.
Lembro-me muito um quadro que se passava na Grécia e alguém falou: “Vou
apresentar agora o rei Menelau e a sua filha Melena”. Para quem não sabe o que é
melena, É quando uma pessoa tem hemorragia digestiva evacua fezes pretas. Então, não
era uma coisa agressiva. É um nome grego interessante, mas não é agressivo.
Eu nunca esqueço o nosso laboratório de anatomia onde a gente checava os
cadáveres. Era um cheiro incrível de formol. Não sei se até hoje é assim. Então a gente
saía cheirando formol e fedia formol o tempo inteiro. O nosso professor se chamava
Odorico. Então teve um quadro também que entrou alguém na sala e dizia: “Que odor
rico”. Então eram coisas mais inocentes.
Fazíamos músicas também parodiando músicas. Por exemplo, lembro-me de tudo
como aquela música de Ataulfo Alves “As pastorinhas”. A gente cantava: “As
pasteurelas, juntamente com as chiguelas ...” Eram coisas desse tipo.
A minha turma tem o hábito de se reunir a cada cinco anos e os meus colegas que
eram atores do show de medicina fazem questão toda vez que a gente se encontra de
reprisar, de rememorar os quadros do show medicina. São lembranças extraordinárias
muito boas.
Eu não levei trote na faculdade. A única lembrança que tenho no meu tempo de
calouro é uma flamulazinha verde que tenho até hoje, escrito calouros de 1958, na
figura de um burrinho. Em todas as faculdades sempre o calouro é burro. Então, é a
única lembrança que tenho de quando entrei na faculdade. De sorte que fico muito triste
porque a gente se orgulha tanto da faculdade que realmente nos ofereceu gratuitamente.
É uma coisa maravilhosa, é uma experiência que onde vou levo por resto da vida.
Acho que a escola pública nos dá uma bagagem extraordinária, principalmente
quando se tem possibilidade de fazer residência no Hospital das Clínicas. É muito triste
ver uma faculdade desse padrão, quero considerar a faculdade padrão “A”, da América
Latina, sendo denegrida, maculada como está sendo.
Parabéns para você por trazer esses fatos à tona. Realmente isso vai servir para
que as providências sejam tomadas no sentido de que essas coisas sejam evitadas.
Parabéns a vocês, e muito obrigado! (Palmas.)
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O SR. FELIPE SCALISA OLIVEIRA - Quero falar mais no sentido de
computar o que o Dr. Ulysses coloca desse humor, dessa brincadeira. Ainda existe a
tentativa para isso até hoje. Esses grupos se esforçam para fazer isso. Por exemplo, o
churrasco da invasão onde rolam trote, as pessoas vão no sentido de brincar, de
surpreender o calouro.
Em geral os homens da faculdade acham que estão fazendo um papel legal. A
maior parte das pessoas não está disposta a violentar outras. Mas essas coisas
acontecem.
Dei muita sorte em passar por essa faculdade e passar em todos os trotes
possíveis. Fui num churrasco de invasão e não sabia que ele ia ser invadido. Achava que
era só para a diretoria mesmo. Eu estava lá e uma hora fui jogado numa piscina. Era
uma piscina rasa, não era de quatro metros como a piscina em que o Edson foi afogado.
Eu estava lá e jogaram um perfume no meu olho e de outras pessoas sem querer.
Aparentemente foi um acidente ou alguém jogou para que todos ficassem malucos com
o solvente no ar . O fato é que queimou a minha cara e a de outro menino, Fábio, que é
também da minha turma, e ficou vários dias com queimadura. Ficou escuro em volta do
seu olho. Eu, antes de abrir os olhos, fui arrastando até o banheiro e fiquei lavando com
a água mesmo da pia.
No outro dia, fui para oftalmologia no Hospital das Clínicas e eu estava sem o
epitélio na mucosa do olho. Dei sorte porque eu me ferrei um pouquinho.
As pessoas não planejaram aquele evento para jogarem lança-perfume no olho.

O SR. - Eu discordo um pouco desse seu comentário.

A SRA. SARAH MUNHOZ - PCdoB - Nessa invasão não fica disponível lá? Já
houve alguns relatos dos universitários aqui, onde o pessoal diz o seguinte: “Quando
tem essa churrascada lá tem essas coisas? Já fica disponível o álcool, a maconha e o
lança-perfume?”

O SR. FELIPE SCALISA OLIVEIRA - Não. A questão é que houve nos anos
anteriores outros casos em que jogaram o lança-perfume na água da piscina com o
intuito de causar formigamento.
O Diógenes, que é um médico formado, trabalha no núcleo de promoção
tecnológico de humanização do Hospital das Clínicas e foi membro do Conselho de
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Bioética da faculdade quando estava no quinto ou sexto ano, ia terminar o projeto de
pesquisa sobre humanização no Hospital das Clínicas. Tem vários relatos de como no
churrasco da invasão em outros anos era prática comum jogar lança-perfume na água da
piscina em que os calouros estavam.
Na verdade, os calouros são impelidos à piscina. Eles são jogados ou pressionados
a pular na piscina e normalmente todos pulam porque têm medo de ser jogado. É
realmente assustador a invasão. Os veteranos aparecem vestidos com roupas cirúrgicas e
com máscaras. Então, não se consegue identificar quem está chegando. Inclusive, a
máscara serve para ocultar a identidade de quem comete alguma violação e havia
práticas em todos os anos de jogar lança-perfume na água da piscina.

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT -

Felipe, sem querer

criminalizar, o princípio do lança-perfume é ativo, não é? Lança-perfume é aquele
jatinho. Pega o éter, não é?

O SR. FELIPE SCALISA OLIVEIRA - Joga o éter.

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT- Joga o éter, o clorofórmio,
não é?

A SRA. SARAH MUNHOZ - PCdoB - E isso dá o quê?

O SR. - Formigamento e queimadura.

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT- Porque a piscina é rasa
também...

O SR. ALAN BRUNO DE OLIVEIRA - Hoje em dia, as pessoas usam lançaperfume em frasquinhos que elas preparam, abrem e inalam o produto. Não é
exatamente um perfume. Então, as pessoas pegaram frasquinhos e jogaram na piscina.

A SRA. SARAH MUNHOZ - PCdoB - Esse lança-perfume que você fala e que
nós falamos é o lança-perfume do carnaval que era chique. Agora o de vocês não, o de
vocês precisa ser às toneladas. Então, realmente é aos litros.
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O SR. FELIPE SCALISA OLIVEIRA - Eu não sei quem usa. A questão é que
era uma prática.

A SRA. SARAH MUNHOZ - PCdoB - Quem cai na piscina, sai como?

O SR. FELIPE SCALISA OLIVEIRA - As pessoas são jogadas na piscina ou
pressionadas a cair na piscina. Esse trote é feito no sítio hoje em dia. Antes era feito
dentro da Atlética e o Edson morreu. Então, parou de se fazer na Atlética e começou a
ser feito no sítio, nesse evento que surgiu a partir de 2000, que se chama churrasco da
diretoria para os calouros e os veteranos, que é o churrasco da invasão porque a prática
é invadir e praticar o trote.
Era corriqueiro e uma prática sistemática ver esse momento de jogar o princípio
ativo na água da piscina. Normalmente, são menores que as piscinas semiolímpicas,
como a da Atlética, para causar formigamento em todos os calouros que estão banhados
na piscina.
Eles lançam, mas só que teve muitos acidentes e eles começaram a falar para parar
de jogar. Só que essa pessoa que jogou lança-perfume - eu estava nesse trote também - é
um reconhecido escroto. Todo mundo sabe quem ele é. Na época, ele era bastante
violento e não queria parar com a prática. Então ele foi lá e jogou. Tentaram defendê-lo
que era um acidente, dizendo: “Ah, foi um acidente. Não denuncie”. Convenceram o
Alan e o Fábio a não denunciar. Ficaram lá os internos tentando socorrer, mas tipo
precisa de alguns medicamentos para conter a inflamação, a queimadura e não tinha
nada disso. Eles ficaram lavando com água o que pode até piorar a queimadura.

A SRA. SARAH MUNHOZ - PCdoB - Só um minutinho. Você disse
formigamento. Eu conheci que dava queimadura de primeiro grau.

O SR. FELIPE SCALISA OLIVEIRA - Quando cai diretamente na pele, dá
queimadura de primeiro grau. Quando está diluído na água, causa formigamento.

A SRA. SARAH MUNHOZ - PCdoB - Futuramente a reação inflamatória que
provavelmente vai causando uma descamação. Correto?
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O SR. FELIPE SCALISA OLIVEIRA - Sim. Pode acontecer. No caso do Alan,
caiu diretamente no rosto dele.

A SRA. SARAH MUNHOZ - PCdoB - Mas foi proposital?

O SR. FELIPE SCALISA OLIVEIRA - Não sei se a pessoa mirou no rosto
dele. Mas jogaram na água da piscina e eu tenho a convicção de que foi proposital.
Sobre ter caído no rosto, aí não posso defender isso. É possível que tenha sido ...

A SRA. SARAH MUNHOZ - PCdoB - Qual foi a sua sensação?

O SR. ALAN BRUNO DE OLIVEIRA - Eu não vi a pessoa jogar em mim. Até
hoje não tenho certeza quem foi porque não foi falado. Eu perguntei, mas as pessoas
tentaram proteger.

O SR. - A Emi sabe quem foi.

O SR. ALAN BRUNO DE OLIVEIRA - A questão é que tentei dizer. Suponho
mais uma vez que, assim como as pessoas que me viram bater a cabeça e em outros
casos, as pessoas não imaginaram que iria ter uma queimadura no meu olho. Elas não
estão prevendo que eu ia perder o epitélio da minha mucosa. A intenção, a priori, não
era essa. O trote, como eu já disse, já aconteceu em outros episódios. O que suponho até
hoje não é nem o formigamento. Suponho que era para deixar todo mundo maluco
diluindo na água o lança-perfume.

A SRA. SARAH MUNHOZ - PCdoB - Querido, todo mundo já passou por
anatomia, farmacologia e fisiologia básica. Tem conhecimento suficiente para matar e
para viver.

O SR. ALAN BRUNO DE OLIVEIRA - O ponto que eu coloco é o seguinte: os
caras que jogaram na piscina são completamente inconsequentes. Uma piscina cheia de
calouros e não tinha espaço. A pessoa não caia na água, mas em cima de outras pessoas.
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Eles estavam jogando lança-perfume de forma inconsequente e não é à toa que
caiu na minha cara e na de outro menino. Fiquei bem ainda. Queimei os meus dois
olhos. Não consegui abrir os olhos no dia. O outro ficou com a queimadura por fora.

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT- Deixe perguntar de uma
forma mais atrasada. É um sítio fora de São Paulo o que vocês chamam de invasão e
passam o dia inteiro lá?
Quando vocês estão no limite da exaustão, chega o pessoal de São Paulo com
roupa de hospital, com máscara e volta todo mundo para piscina. Homem, mulher, todo
mundo entra na piscina. É uma piscininha rasa, perigosa que não dá para mergulhar, tem
que andar e aí põem todos os calouros dentro da piscina. Aí, os caras chegam com o que
vocês chamam delicadamente de lança-perfume. Essa substância já está diluída na água
da piscina e ainda jogam um pouco mais.
Eles trazem isso num tubinho de ensaio? Qual é o volume? Quero entender como
é que um cara pega uma piscina rasa, enche de gente, enche de ... Vocês nunca falam se
é clorofórmio, se é cola, o que eles jogam dentro dessa piscina. Vocês são médicos, não
custava falar isso para a gente. E, aí, ainda jogam diretamente no rosto de vocês.
Outra coisa, em que município foi feita, porque para um cara chegar num sítio, no
interior, deve ter um guia, um roteiro, um folder para saber se a estrada está a um
quilômetro tal, sítio tal, quem aluga esse sítio.
O que vale é essa espontaneidade do relato. Mas dá alguma narração para a gente.
Sei que talvez vão nos processar por estar fazendo a denúncia. Essa a lógica, não é? Os
caras virem para cima, contratarem superadvogados, mas vamos fazer a nossa parte
aqui.
Como é que é? Todo ano no mesmo sítio, com o mesmo dono ou sítio diferente?
Conte um pouco mais esse fatual que é insuportável. Sei que vocês ficam irritados
porque estão aqui chorando, emocionados e a gente fica perguntando qual a estrada, o
dia que foi, etc. Sei que parece uma pergunta ridícula, mas façam uma narração para a
gente, por favor.

O SR. ALAN BRUNO DE OLIVEIRA - Basicamente é assim: normalmente
tem esse churrasco para os calouros que chegam e não conhecem que é chamado de
churrasco da diretoria, onde supostamente a diretoria chega nas salas e avisa os calouros
que vai ter um dia de churrasco para a gente se conhecer. É só a diretoria e vocês,
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calouros. Existe um código na faculdade pela autoridade que a Atlética tem de ninguém
contar. Nenhum veterano é autorizado a contar para os calouros que eles estão sendo
enganados. A priori, geralmente vaza. Por exemplo, têm pessoas que já sabiam disso e
não foram, mas alguns não sabiam mesmo.
A ideia era surpreender os calouros. Eles são enganados e vão por se sentirem
seguros por ser só com a diretoria. Se você chega lá numa chácara, que anualmente eles
pegam no mesmo lugar, tem de fato o churrasco às 4 horas da tarde com a sua turma,
com a diretoria da Atlética, passa-se o dia tranquilo. À noite, vêm todos os veteranos da
faculdade para fazer a festa, para enganar os calouros e surpreender: “Olha, estamos
chegando aqui e vai ser uma grande festa...”

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - Com aquelas roupas verdes
que eles usam.

O SR. ALAN BRUNO DE OLIVEIRA - O primeiro veterano que vi usava uma
máscara de pano. Chegou com uma roupa de centro cirúrgico e com a máscara. Chegou
todo mundo e não entendia qual era a situação. Nesse momento, os calouros são jogados
na piscina e teve a fala do presidente do Atlético.
Não acho que eles tenham jogado antes, a gente estava na piscina durante o dia. O
lança-perfume eles jogaram na hora, e, inclusive, aconteceu esse acidente de jogarem na
minha cara. Eles foram jogando na hora. Muita gente relatou depois a coceira, a
queimadura na pele porque estava na piscina. Muita gente também não sentiu isso, mas
foi sendo jogado ...

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT- Que nem se estivesse
adicionando cloro...

O SR. ALAN BRUNO DE OLIVEIRA - Exato. Cloro é uma substância
corrosiva à mucosa, à pele se for jogada em altas concentrações. Acho que o lançaperfume jogado naquela concentração seria capaz de causar uma queimadura de
primeiro grau.
De fato, muitas pessoas se incomodaram porque tiveram alergia. Jogaram na
minha cara e perdi o epitélio do meu olho. Não consegui abrir na hora, acordei cheio de
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remelas, escorrendo pus no olho porque tive queimadura na mucosa. O que acontece é
isso.
O lança-perfume em geral tem várias receitas e diversas proporções. Ele é uma
droga, é ilegal. Então, não tem exatamente uma receita pronta, mas em geral é o
clorofórmio e o éter em proporções iguais e uma essência que vira um perfume. Isso foi
usado de forma criminal. Se joga na piscina, ele evapora e as pessoas ficam inebriadas.

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - Entendi. Em que
município?

O SR. ALAN BRUNO DE OLIVEIRA - Eu não me recordo.

O SR. - Eles fazem em locais não muito longe da Grande São Paulo, mas eles
mudam sempre porque a chácara que fez uma vez nunca aceita de novo.

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - Você já foi lá? Você já foi
uma vez em um? Qual o município que você foi?

O SR. - Não me lembro. É que eles não falam endereço. A gente só pega um
ônibus.

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - Ah, vocês vão no ônibus da
faculdade. Eles fretam um ônibus? É assim?

O SR. - Fretam um ônibus.

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - Aí, todo mundo vai dentro
sem querer saber se é município tal.

O SR. - Sem saber para onde está indo.

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT- Sem querer saber se é
município tal.
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O SR. CAIO ZAMPRONHA - Às vezes passam onde é. Se a mãe de alguém
quiser saber onde é, não sei o quê, “fala com a gente que a gente passa”.
Também queria colocar uma coisa: eu não fui no meu primeiro ano, fui no meu
segundo ano porque queria saber como é que é também. Eu me lembro que, antes do
momento da invasão, o presidente do Atlético então - e isso foi em 2013 - subiu em
cima de um carro e falou: “Gente, vamos fazer um negócio que seja legal para os
calouros. Vamos maneirar, ser cuidadoso”. Enquanto isso o pessoal ficava mandando
ele calar a boca, fazendo um certo escárnio.
Então, há uma tentativa de tentar racionalizar isso, deixar menos violento, mas, ao
mesmo tempo, há uma reação de jogar qualquer coisa na piscina.

A SRA. SARAH MUNHOZ - PCdoB - Mas isso não pode ser combinado?

O SR. CAIO ZAMPRONHA - Acho que não é exatamente combinado, porque
eu fiz parte da Atlética por muito pouco tempo. Eu treinei por dois meses. Eu ia só para
o meu treino e ia embora. Então, não posso falar com propriedade de como era
organizada a estrutura da Atlética, mas, pelo que sei, pelo que ouço, a diretoria oficial
da Atlética ela não é a instância mais alta de deliberação lá. Então tem os conselhos de
cada... Sei lá. Enfim, quem manda são as pessoas mais velhas. Não há diretoria de fato.
Pelo que entendi, eram pessoas mais velhas que estavam tirando sarro dele enquanto ele
falava para manter um pouco mais a linha.

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT- Vocês têm coisas de
Intermed para contar? Porque dizem que o grau de barbárie na Intermed chega a ...
Sei que vocês não são atletas, não é a principal característica, mas todo mundo vai
para a Intermed, que é calouro que treina. Tem algum relato da Intermed aí? Ou só de
ouvir falar?

O SR. CAIO ZAMPRONHA - É um evento muito chato. É tudo que eu ...

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT- Você foi já?

O SR. CAIO ZAMPRONHA - Fui em uma. Fiquei durante os primeiros dias e
fui embora porque era muito chato mesmo.
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O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT- Santa Rita?

O SR. CAIO ZAMPRONHA - Onde foi mesmo?

O SR. - Em 2012, em Assis.

O SR. CAIO ZAMPRONHA - Isso, foi em Assis.

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT- Em 2012 foi em Assis?
Longe, não é?

O SR. CAIO ZAMPRONHA - Mas realmente não vi nada ...

O SR. MAURO XAVIER NETO - Ninguém aqui foi vítima direta de nada.

A SRA. ANDRESSA DE OLIVEIRA GALLO - Eu já presenciei um pascu.
Não inteiro, mas o final dele.

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT- Aqui em São Paulo ou na
Intermed?

A SRA. ANDRESSA DE OLIVEIRA GALLO - Em Santa Rita. Foi na
Intermed passada. Foi em 2014.

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT- Você esteve lá em 2014. Foi
lá em Santa Rita?

A SRA. ANDRESSA DE OLIVEIRA GALLO - Isso. Eu estava um dia à noite
no alojamento. São vários quartos separados por ano. Fui voltar para o meu quarto no
momento em que estava tendo uma espécie de festa lá dentro do alojamento, no espaço
comum. Quase ninguém estava nos quartos e pelos boatos que o pessoal estava
espalhando é que seria talvez o dia do pascu oficial, que seria dado em todo mundo, e
que os mais velhos gostariam de dar.
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Fui voltar para o meu alojamento pegar a minha escova de dentes. Quando entrei
lá, do lado do meu colchão, que era o colchão do meu amigo, colchão de casal, estava
um colega meu deitado de bunda para cima, de bruços, e um conjunto de vários
meninos da Atlética bem altos, em geral, fortes - conhecidos meus, inclusive -, com a
pasta de dentes na mão e declamando algumas coisas do tipo: “Ah, é isso aí. Você
mereceu. Agora você vai aprender” e o menino sem falar nada estava bem constrangido.
Eu não vi a cena em si do pascu, mas presenciei esse final mesmo.

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT- Tem pascu para meninas?

A SRA. ANDRESSA DE OLIVEIRA GALLO - Falaram que tinha
antigamente, mas que foi abolido. Nunca ouvi mais falar nos últimos anos. Tinha
algumas modalidades que praticavam isso, mas atualmente não mais.

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT- O que quer dizer algumas
modalidades?

A SRA. ANDRESSA DE OLIVEIRA GALLO - As modalidades esportivas que
se organizam como futebol.

O SR. - Futsal, basquete, rugby. São modalidades esportivas. Algumas têm a
prática de pascu mais instituída que outras.

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT- O pascu é um castigo para
um perdedor, para um cara que é mais frágil. Qual é o julgamento? Quem julga?

O SR. ALAN BRUNO DE OLIVEIRA - O veterano. A mesma lógica. O trote,
na faculdade de medicina, tem uma lógica meio carreirista. Como você não toma trote
no começo, na medida em que você vai fazendo parte de novas instituições, por
exemplo, (ininteligível) estava descrevendo alguns trotes específicos que eu tomei. Se
você quer ser diretor da sua equipe na Atlética, para depois ser diretor da Atlética ou
uma coisa assim tem que tomar esses trotes. Então você vai tomar pasta.
Também tem um código disciplinar na equipe, principalmente de handball se você
atrasa ou se tem alguma questão que a equipe pega você. É a mesma lógica disciplinar
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do show medicina. É uma lógica dos veteranos exercendo o poder disciplinar sobre um
calouro ou não. Não precisa ser calouro, pode ser mais velho também. As pessoas vão
ser castigadas pela equipe, sob o comando dos veteranos.

A SRA. ANDRESSA DE OLIVEIRA GALLO - Esse específico que participei,
que eu vi o final e ele foi dado porque o menino seria diretor no próximo ano. Por isso
que parece que foi dado algumas pessoas nesse pascu como forma de pertencimento ao
grupo que eles falam.

O SR. FELIPE SCALISA OLIVEIRA - Adriano, o Augusto vai falar
especificamente da pasta, na quinta-feira, porque ele já presenciou isso e já tomou.
Então, ele vai poder explicar como funciona essa lógica melhor na quinta-feira. Mas
sobre a Intermed como um todo.

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT- Lá na Intermed, sabe qual a
dificuldade? O pessoal de Santa Rita tem maior pavor de vender por aqui sobre
Intermed. Tem maior pavor.

O SR. FELIPE SCALISA OLIVEIRA - Qual pessoal de Santa Rita?

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT- As pessoas com as quais
converso, ficam contando e na hora de falar: vem depor? “Não. Pelo amor de Deus. Se a
gente for aí depor ...”

Eu estava até pensando em fazer uma sessão na Câmara

Municipal sobre Santa Rita. Teve seis anos consecutivos e o prefeito caiu por causa
disso.

O SR. FELIPE SCALISA OLIVEIRA - A Intermed é um evento de cinco ou
seis dias em que...

A SRA. ANDRESSA DE OLIVEIRA GALLO - São sete dias. Sete a nove dias.

O SR. FELIPE SCALISA OLIVEIRA - É que é de um sábado ao próximo
domingo, porque pega a Semana da Pátria.
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A SRA. SARAH MUNHOZ - PCdoB - As universidades liberam 10 dias, não é?

O SR. FELIPE SCALISA OLIVEIRA - Isso. Todas as faculdades de medicina
do estado de São Paulo se reúnem em uma cidade para realizar uma competição
esportiva universitária. Só que as pessoas vão com o espírito espartano em defesa do
nome da própria instituição. Então, costuma ter uma rivalidade muito forte e que beira à
briga de torcidas organizadas como dos times de futebol que a gente vê por aí.
As pessoas bebem muito, tem um clima de violência. Então, é normal as pessoas
falarem para tomar cuidado para não passar perto da torcida de outra faculdade porque
pode ser agredido e tem vários casos históricos emblemáticos de agressões, como uma
pessoa que jogou um tijolo na menina, outro que jogou uma chave inglesa e deixou o
braço quebrado de outro menino que queria ser cirurgião.
Não sei o nome dessas pessoas, mas são casos bem emblemáticos e históricos da
Intermed que ficaram marcados.
Tem o Jorjão, que é segurança da Atlética da Faculdade de Medicina da USP, uma
pessoa bastante violenta. Já vi ele agredindo estudantes de outras faculdades, seja da
USP, seja da Faculdade de Medicina, com o taco de beisebol.
Existe um clima de violência física, agressão brutal e banalizada. Por isso que as
músicas da Atlética são tão ofensivas. Elas pegam o mais vil para ofender outra torcida.
Isso recai em discriminação, homofobia, racismo, machismo, porque esse é o clima.
Isso se sustenta por vários mecanismos ideológicos. É como dizer que é importante
participar desse espaço e você adquirir resistência para aguentar o assédio na residência,
no internato. Enfim, o assédio na vida médica.

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - Jorjão é funcionário da
Atlética, ou ele é funcionário da USP?

O SR. FELIPE SCALISA OLIVEIRA - Os dois.

A SRA. ANA LUIZA CUNHA - Quando a USP liberou a folha de pagamento, o
nome dele estava lá. É muito comum na faculdade que os funcionários da USP recebam
o complemento através da FFM. Por isso que ele pode ser um funcionário dos dois. Ele
pode receber o salário USP e receber um complemento FFM ou Atlética. Tanto que
alguns funcionários da faculdade recebiam salário de seis reais da USP.

191
DIVISÃO DE TAQUIGRAFIA

A SRA. SARAH MUNHOZ - PCdoB - Por favor, o que significa FFM?

A SRA. ANA LUIZA CUNHA - É a Fundação Faculdade de Medicina. É uma
organização social que gera a faculdade de medicina e o Hospital das Clínicas.

A SRA. SARAH MUNHOZ - PCdoB - Mas existe um holerite nessa FFM? Um
comprovante de recebimento?

A SRA. ANA LUIZA CUNHA - Sim, provavelmente.

O SR. ALAN BRUNO DE OLIVEIRA - Tem mais algumas coisas
interessantes. Então, a gente citou por cima algumas questões do teor do espetáculo.
Em geral são espetáculos muito homofóbicos onde se fazem paródias e cânticos.
Sempre citam professores simplesmente por serem homossexuais. As músicas citam e
há interpretações cheias de trejeitos, na tentativa de humilhar e ridicularizar alguns
professores homossexuais, (ininteligível) ou o Tapajós. Grandes professores, grandes
mestres. Um cara ferrado em tal área: ele é homossexual, ele é citado no show
gratuitamente.
Existe uma presença forte de um racismo misturado com ódio de classe, muitas
vezes voltado para nordestinos nos espetáculos do show. Recorrentemente, existe uma
professora, Maria do Patrocínio, a Patrô. Ela foi interpretada mais de uma vez nos
últimos cinco anos porque ela está muito vinculada a algumas políticas de Saúde.
Enfim, ela é caracterizada com um black face, que é uma cara pintada de negro, e
geralmente ela é ridicularizada.
Muitas vezes a gente vê nos espetáculos, no show... por exemplo, esse ano teve
uma empregada, num quadro, que tinha um sotaque nordestino. Aí você vê uma mistura
de humor baseado num racismo, numa xenofobia, num ódio de classe assim meio
complicado. Isso é muito recorrente.
E em geral você vê uma transfobia também no show. São só homens que
interpretam e geralmente, quando eles vão fazer papel de mulheres, eles fazem aquelas
mulheres cheias de trejeitos em que o humor é o simples fato de o homem estar vestido
de mulher. Assim, como se isso fosse uma coisa digna do riso, uma coisa espetaculosa.
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Isso acontece em todos os espetáculos dos shows. Em qualquer DVD que a gente
pegar aqui, a gente vai ver isso. Essas são só algumas características do show. O que eu
acho que é mais interessante e o que eu acho que é mais problemático no show, de
longe, além de todos esses trotes, é a divisão sexual do trabalho, que é uma coisa que a
gente citou – a gente colocou em alguns pontos – mas que é uma questão
hiperproblemática e que chama a atenção porque o show tem 70 anos.
Afinal, quando o show nasceu, a maior parte das potências ocidentais ainda não
tinham o divórcio na legalidade. A gente viu a transformação do papel da mulher na
sociedade no século vinte. E o show nasce... o que, ele tem 70 anos agora, ele é do final
da Segunda Guerra, em 44. Ele nasce nesse tempo.

E hoje a gente vê uma divisão sexual do trabalho que é, essa, assim: se você
quiser entrar no show você tem que ser homem. Se você for mulher, vai entrar na
costura. É uma divisão rígida. A costura faz o papel doméstico, privado. O trabalho
manual de costurar, fazer os figurinos. Figurinos que elas nem sabem para que, em
muitos casos. A maior parte das meninas que fazem o trabalho de costura não conhece o
destino do seu trabalho. É exigida delas uma fantasia, mas elas não sabem o contexto
geral da obra.
Elas nem sabem se aquela fantasia vai fantasiar o cara que vai fazer uma piada
com o professor (ininteligível) por ele ser homossexual. Elas não sabem o conteúdo da
obra em geral. Mas elas fazem o trabalho doméstico, privado, enquanto os homens
fazem a tarefa pública, de aparecer no palco e fazer o trabalho criativo, artístico etc.
Tem uma autora britânica, que é a Carol (ininteligível), que ela, tipo, faz uma
crítica à prostituição dentro de uma lógica de uma sociedade patriarcal. O show tem
espetáculos misóginos de prostituição em vários momentos. Muito do que fundamenta
essa divisão sexual do trabalho é a prostituição que acontece para os homens no show.
Citando assim, por cima, como acontece a prostituição no show, o que eu vi no
meu ano de calouro é: você, como calouro, é disciplinado por muito tempo, você tem
que fazer os trabalhos de limpeza etc. E há meio que uma recompensa, uma surpresa
para o calouro, num certo momento, que é, você organiza os calouros e fala: “Esse é um
dia obrigatório, você não pode faltar de jeito nenhum, tipo, se tiver aniversário da sua
mãe você vai vir nesse dia, não importa. Venha de terno etc. A gente vai no Fasano
conhecer os sapos que estão doando a grana para esse espetáculo, que estão financiando
esse espetáculo.” Daí você põe um terno, se veste a caráter e te levam para um motel em
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algum lugar de São Paulo. Nem sempre é o mesmo motel. Tem cerca de sete ou dez
prostitutas e rola isso. Em geral o acesso às prostitutas é a mesma lógica do restante do
show: é centrado nos diretores e nos veteranos, que determinam com quem a mulher vai
dormir... dormir, não, vai transar a qualquer momento. É bem essa lógica do sexo
focado no... não é bem exatamente um sexo prazeroso, suponho. Sei lá. Digo, é uma
lógica misógina, da exposição do sexo, de mostrar a virilidade do cara que vai lá comer
a mina na frente de todo mundo para todo mundo ver aquela exposição. Acho que isso é
marcante no show. Isso faz parte do ritual.
Nenhum calouro é obrigado a transar com nenhuma prostituta, mas rola essa
situação em que o cara tem que se provar para os veteranos. Mas, em geral, o acesso às
prostitutas é voltado para os veteranos e para os diretores, que determinam com quem
cada...

O SR. FELIPE SCALISA OLIVEIRA - E também existem pessoas no show
que são gays e obviamente ficam totalmente aleatórias nesse meio. Eu sou gay mas eu
não cheguei a ficar tanto tempo para chegar a ver as prostitutas, mas eu imagino que se
fosse no meu caso, eu ficaria bem desconfortável.

O SR. ALAN BRUNO DE OLIVEIRA - E os calouros são obrigados a ir, né?

O SR. FELIPE SCALISA OLIVEIRA - É como se existisse apenas uma opção,
assim.

A SRA. SARAH MUNHOZ - PCdoB - Mas você seria obrigado a fazer alguma
coisa ou não?

O SR. ALAN BRUNO DE OLIVEIRA - Não. Você não é obrigado a transar,
mas você é obrigado a ir. Você é surpreendido. Você descobre quando você está lá.

A SRA. SARAH MUNHOZ - PCdoB - É só uma pergunta que eu acho que é
válida, até porque como é uma agressão, né...

O SR. ALAN BRUNO DE OLIVEIRA - É. Não, mas nesse caso nem é uma
obrigatoriedade.
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O SR. FELIPE SCALISA OLIVEIRA - É uma agressão de qualquer forma
porque...

A SRA. SARAH MUNHOZ - PCdoB - Eu concordo com isso. Mas acho que
seria muito pior ele declaradamente dando a opção dele, o outro querer... não é opção,
mas o que ele escolheu para a vida dele.

O SR. FELIPE SCALISA OLIVEIRA - Isso não tem como acontecer nada,
quase nada, na faculdade, assim. Tudo passa por esse fantasma do consentido, assim, de
que você pode assumir ser uma pessoa fraca e inadequada, não querida e excluída, se
você quiser. Então, você não precisa fazer, mas olha o preço social que ele paga.

A SRA. SARAH MUNHOZ - PCdoB - O fato de você ser homossexual, quer
feminino ou masculino, já te coloca em algum grupo? De fraco?

O SR. FELIPE SCALISA OLIVEIRA - É, nesse caso fica pressuposto porque
você mostra virilidade e pertencimento quando você transa com a prostituta. Aí, você é
homossexual e não vai transar, fica aquela coisa assim: “Ah, tá vendo, é homossexual”.

O SR. CAIO ZAMPRONHA - Não necessariamente, na verdade. Da minha
experiência com o que acontece lá dentro é que, gay ou não, quem não quer ficar até o
final do evento não precisa ficar. Quando você é calouro, você tem que ir, mas você
pode sair a qualquer momento. Eu acho...

A SRA. SARAH MUNHOZ - PCdoB - A qualquer momento entre aspas, porque
se o ônibus te levou e te deixou lá...

O SR. CAIO ZAMPRONHA - Não, não. Mas normalmente o pessoal vai de
carro e não é um lugar muito longe, assim. Entendeu?
Então eu acho que essa questão, nesse aspecto, ela não...

A SRA. SARAH MUNHOZ - PCdoB - E a questão do negro? Como que ele é
tratado?
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O SR. CAIO ZAMPRONHA - Todas as minorias dentro do show, há piadas
envolvendo. Todas. Todas. Então...

A SRA. SARAH MUNHOZ - PCdoB - Se for judeu, tem?

O SR. CAIO ZAMPRONHA - Tem.
A SRA. SARAH MUNHOZ - PCdoB – Se for preto, tem?

O SR. CAIO ZAMPRONHA - Tem.

A SRA. SARAH MUNHOZ - PCdoB - Desculpa, se for negro, tem?

O SR. CAIO ZAMPRONHA - Sim.

A SRA. SARAH MUNHOZ - PCdoB - Nordestino...

O SR. CAIO ZAMPRONHA - Tem. E, assim, é uma coisa que a gente aprende
desde... uma coisa que eu escrevi aqui que eu acho que eu vou reformular para falar
aqui, mas é que é assim: no show tudo é uma grande brincadeira. E aí, o limite entre o
que é a brincadeira e o que é abuso fica sempre muito borrado. Então, a gente, quando
está lá, a gente... eu fiz parte de quadros racistas, de quadros xenófobos, de quadros
homofóbicos. Eu estava lá e eu posso falar pela minha experiência.
Quando você está lá... que é uma coisa que eu estava comentando com... foi com
você que eu estava conversando isso? Enfim, eu estava conversando isso com alguém.
Parece que todo mundo está sendo contemplado com as piadas, mas aí, no final, quando
você vai ver o resultado final da história, você vê que as piadas pendem para uma certa
opressão, de fato, assim.
Então, quando você está lá, você fala assim: “Não, vamos fazer essa piada e
depois vamos fazer aquela”. E aí, pelo menos para mim, quando aconteceu isso nos
casos em que eu participei, na hora, antes de entrar no palco, você tem um click e fala
assim: “Meu, o que eu estou fazendo, sabe? Como que eu cheguei até aqui?”
É bizarro o que acontece lá dentro, assim.
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A SRA. SARAH MUNHOZ - PCdoB - Agora, uma pergunta que ainda me
incomoda bastante... é que eu queria que vocês fossem verdadeiros. Vocês estão lá
durante seis anos. Vocês são passíveis de trote a qualquer momento, pelo que eu
entendi. Ou até um “x” tempo?

O SR. CAIO ZAMPRONHA - Não. Só quando você... no show, no máximo até
o segundo ano, que eu sei que tem. Assim, se você for sequestrado... pode acontecer
sequestro entre...

A SRA. SARAH MUNHOZ - PCdoB - Não, do show, não. Da Faculdade.

O SR. CAIO ZAMPRONHA - Não. Quanto mais para frente você chega, menos
vai acontecer.

O SR. FELIPE SCALISA OLIVEIRA - Eu faço uma ressalva. Eu acho que o
trote começa a virar, na verdade, o assédio que você sofre no internato, assim.

A SRA. SARAH MUNHOZ - PCdoB - Então pronto. No internato você também
tem.

O SR. FELIPE SCALISA OLIVEIRA - É que não é mais trote. É a forma
grosseira como o médico preceptor ou o supervisor ou seja lá quem no centro cirúrgico
trata você para você ficar oito horas de pé.

A SRA. SARAH MUNHOZ - PCdoB - Tá bom. Agora eu vou falar da minha
experiência como enfermeira. Até aí são duas coisas bem distintas e que, em termos do
trote, qualquer pessoa conseguiria derrubar isso, em termos de castigo, digamos assim.
O cara fala: “Não, é porque está muito lento. Não, porque ele está aprendendo. Não,
porque ele não pode perder nenhuma fase.” Tem outras coisas. Então, aí, a gente já teria
que discutir uma outra situação, que é a exploração da capacidade, da habilidade e
atenção, de um indivíduo dar boa atenção, a partir de seis horas de trabalho.
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Porque a minha pergunta é: até onde vai a possibilidade de um indivíduo sofrer
agressão física? Porque tudo o que vocês falaram aqui, para mim, é agressão, até o final
do segundo ano.

O SR. CAIO ZAMPRONHA - Eu posso falar: dentro do show. Na atlética... O
trote não acontece fora das instituições da faculdade. Realmente, assim, eu nunca vi
acontecer. Na atlética eu não posso falar. O trote em que há, de fato, uma certa coerção,
uma violência que incomoda muito, vai até o segundo ano, até essas coisas que a gente
falou, de beber até cair, não sei o quê.

A SRA. SARAH MUNHOZ - PCdoB - E a fazenda, o sítio?

O SR. CAIO ZAMPRONHA - O sítio é no primeiro ano, mas se você está no
segundo ano... se você está no terceiro ano, ninguém vai mais te encher o saco. Acho
que a pessoa que vai encher o saco de um cara do terceiro ano também...

A SRA. SARAH MUNHOZ - PCdoB - Já perdeu a época.

O SR. CAIO ZAMPRONHA - É, já era. Mas dá, assim. Por exemplo, quando
vêm os sapos no show, que são os médicos formados, eles podem, como eles são mais
velhos que todo mundo, então eles podem, teoricamente...

A SRA. SARAH MUNHOZ - PCdoB - Todos vocês são calouros deles?

O SR. CAIO ZAMPRONHA - É. Então, já, assim... aí eu acho que cai mais para
o lado da piada mesmo. São pessoas que já se conhecem, que já têm um vínculo. Porque
é o pessoal do sexto ano e aí vem um cara que se formou há três anos. Então, quando
esse cara do sexto ano estava no primeiro ano, o outro estava no terceiro. Eles
conviveram por um tempo juntos, tem um vínculo, entendeu? Não é uma coisa que vem
assim de um desconhecido, que você não sabe o que esperar. Já é mais light.

O SR. ALAN BRUNO DE OLIVEIRA - Uma observação só, Caio. Eu comentei
no facebook que o show era machista, no segundo ano. Daí vieram os sapos e me deram
trotes especiais. Sapos que eu não conhecia.
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A SRA. SARAH MUNHOZ - PCdoB - Por exemplo, um trote especialíssimo.

O SR. ALAN BRUNO DE OLIVEIRA - Não, não. Não chegaram perto, em
gravidade, desses outros trotes que eu tomei. Mas eram pessoas que eu não conhecia
que chegaram e falaram assim: “Ah, você é o cara que falou que o show é machista?” E
jogaram cerveja em mim, ostensivamente.

A SRA. SARAH MUNHOZ - PCdoB - Simples assim?

O SR. - Simples assim. E também mandaram outras pessoas ficarem peladas, e eu
também.

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - Deixa eu fazer uma
pergunta, emendar. Hoje, na primeira página da “Folha de S.Paulo”, o Ministério do
Exército está para dar um parecer num projeto de Lei acho que da Maria do Rosário. Ele
diz que, para as Forças Armadas, a criminalização da homofobia é uma coisa
inaceitável.
Como o trote quebrou a partir da morte do Edson, tem toda essa transição do
treinamento lá da intermed e aí vem o show medicina. O show medicina é a cara
política e ideológica da faculdade. Tem outras coisas e tal, mas é uma declaração,
embora temática, daquele ano. Então teve Mais Médicos, teve isso.
Deixa eu te falar uma coisa, que eu queria de vocês, nessa linha do tempo. Você
acha que o show - queria que você continuasse falando do show - é uma forma de dizer,
principalmente: “Nesta escola, nós formaremos os melhores.” As mulheres não fazem
parte do grupo dos melhores, embora haja algumas que sobrevivam. Mas os negros, que
eles chamam de “cotistas” e os homossexuais, esses não deveriam estar no primeiro
grupo da elite dos médicos, dos mais reconhecidos, dos caras que têm direito a
residência.
Eu prestei bastante atenção na fala do Dr. Ulysses, falando de 51 anos atrás, da
gozação e tal. Só que 50 anos se passaram, mas se vê que a questão, mesmo dentro
daquela ingenuidade toda, a questão sexual, a questão de gênero, está muito contida.
Mudaram as características.

199
DIVISÃO DE TAQUIGRAFIA
Você acha que o show... se a gente fizesse um estudo do show do ponto de vista
do conteúdo temático dos anos, se a gente fizesse um projeto de pesquisa, o cara que
sabe ler, na linha do tempo, a cultura e os povos e tal. Você acha que a gente poderia...
eu queria que você falasse mais sobre isso. Você está lá há três anos.

A SRA. SARAH MUNHOZ - PCdoB - Esses shows são gravados?

O SR. ALAN BRUNO DE OLIVEIRA - São. Não sei desde quando são, mas
tem os DVDs dos últimos, pelo menos, sete anos, dez anos, tem.
Sim, a análise que você faz nesse sentido é perfeita. O show é assistido por grande
parte dos alunos e ex-alunos da faculdade, que lotam o teatrão e assistem e aplaudem
essas piadas que, em geral, eu ousaria descrever como uma direita conservadora que
acredita e reproduz essa lógica da elite médica, ou da elite, entre as faculdades de
medicina e reproduz esse teor que é não inclusivo para grupos, para minorias em geral.
Mas que nos últimos anos vêm focando na questão dos nordestinos bastante. Porque
vem muito residente de fora e isso também... o corporativismo da faculdade reage dessa
forma.
O show é uma expressão. Por ele ter essas características de espetáculo, por ser
um teatro satírico, ele é uma expressão cultural de um certo setor da faculdade que, em
geral, são setores conservadores que fazem essas piadas que carregam um grande fator
ideológico de racismo ou de protecionismo da faculdade para esses grupos que vêm de
fora. É bem isso.
No caso, você ainda falou, você citou a questão de gênero. É bem evidente. Eu até
citei aqui o trabalho da Carol (ininteligível), que ela, analisando a prostituição nos
Estados Unidos, ela fala que mais de três quartos dos consumidores de prostituição nos
Estados Unidos são homens brancos casados que, em geral, dentro de uma lógica de
patriarcado, detém a renda familiar. Então o cara faz o trabalho público, sai para fora,
volta para casa. Ele tem a grana e o controle sobre o emprego da renda, então ele pode
sair com uma prostituta e voltar para casa. A mulher, em geral, não tem o controle sobre
a renda, precisa justificar o gasto para o marido e tem uma oferta de prostituição menor
no mercado. Uma prostituição, pelo menos, de homens para mulheres.
Esse é o arquétipo do patriarcado e se aplica ao show. É exatamente isso. O show,
hoje, ele é o exemplo, a expressão cultural da supremacia do homem sobre a mulher, da
subordinação da mulher. Ele tem uma estrutura. Ele tem uma instituição adjacente. que
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é a costura, que tem um papel subalterno, subordinado, no sentido de ter... a grana da
costura é fornecida pelo diretor do show. O diretor do show dá a grana para a costura,
que justifica seus gastos - então existe esse controle fiscal, ou seja, poder decisório
sobre os gastos da costura - e os homens do show são os homens casados que vão atrás
de serviço de prostituta e não precisa justificar nada para ninguém.
Está bem dentro do arquétipo e é essa lógica que a gente reproduz ainda hoje, em
2015, na Faculdade de Medicina. Esse é só um dos papéis. A gente pode avaliar em
outros sentidos.

A SRA. ANDRESSA DE OLIVEIRA GALLO - Só para completar esse aspecto
do patriarcado do show, é importante a gente lembrar, por exemplo: a caveira do show,
que é o símbolo do show, que é o que representa o show por aí afora e para os alunos,
ela é eminentemente masculina. Ela tem uma cartola, tem um cigarro na boca, como se
fosse a elite cafeeira no século passado. Esses dois meses de show ocorrem. Mas o
único momento em que a faculdade tem acesso a esse show é a apresentação do show. É
um dia apenas. Então são dois meses para a faculdade inteira ver um único recorte, que
é um dia.
Esse único recorte do show se dá através de uma plateia que vê um palco, uma
apresentação. Quem está no palco? Só homens. As mulheres estão no palco
representadas pelos figurinos que elas fazem, pelas roupas que elas fazem, que não é
uma atividade por si só inferior, mas, infelizmente, desse próprio processo criativo, elas
não fazem parte. Pelo menos, não a maioria. Então, elas não sabem para que elas
costuram, elas não sabem para que elas bordam.
Então, dessa própria arte, desse próprio processo artístico, elas estão excluídas.
Mas não adianta a gente achar que elas não são importantes para o show. Elas são
importantes para o show. Elas compõem o que a gente chama de “toquenismo”, que é o
papel dos gays e das mulheres. É claro que tem os diferenciais. Mas por que as
mulheres são importantes para o show? Elas protegem eles de possíveis ameaças. Então,
se o show, ele faz todas as atividades dele fechado, na ala masculina dele, extremamente
machistas, misóginas, com uma prostituição de uma forma - não criticando a
prostituição em si, mas uma prática extremamente machista, o Alan já descreveu um
pouco. Se eles fazem todas essas práticas extremamente ridículas, a música que a gente
leu aqui - tem outras também -, se vestem de mulher também, imitando estereótipos de
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mulher, imitando estereótipos de feministas, sendo extremamente machistas e
misóginos, eles podem falar: “O show não é machista”.
Mas isso tem uma força extremamente maior quando é um grupo específico que
faz parte da instituição, teoricamente, e que fala: “Bom, nós somos mulheres e,
realmente, o show não é machista.” Eu me pergunto se elas sabem realmente desse
esquema de prostituição, se elas sabem que um por cento do dinheiro que é concedido a
elas para pagar pizzas e quitutes e o material, que isso é um por cento do que os homens
gastam com todo esse esquema de prostituição e de álcool que eles usam ao longo
desses 45 dias. Acho que eles não sabem disso.
E o gay é a mesma coisa. O gay, quando entra na instituição, ele tem uma
importância. Porque tem bastantes gays no show. Mas eles assumem uma função - pelo
menos não todos, mas uma boa parte - de uma espécie de bobo da corte.

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - Gay como ator ou gay
representado?

A SRA. ANDRESSA DE OLIVEIRA GALLO - Os dois. O gay como ator, ele
é usado como bobo da corte. Então, esse ano, por exemplo, teve um gay que foi o
estigma do que chamam de bicha, do travesti. Então, chegou com todo aquele
estereótipo, todos os trejeitos, assim, estereótipo típico do preconceito. E ao mesmo
tempo a gente vê o gay estereotipado, representado por um homem que é branco, hetero,
rico, que está ali representando um papel de gay e fazendo troça disso. Eles conseguem
fazer humor disso. É extremamente homofóbico.

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - Deixa eu fazer uma
pergunta. O chinês e o japonês, as mulheres eram proibidas. E os homens faziam, muito
maquiados, o papel das mulheres. Eu não sei quando é que a mulher é introduzida no
palco. Não sei se é só no renascentismo, se no teatro grego a mulher entra com o
personagem.
Eu queria entender de onde vem, dentro do show medicina, para não exagerar, a
pesquisa a gente pode fazer para a CPI, mas de onde vem essa cultura de que a mulher
só pode ficar na costura, não pode ficar no palco, não pode ser atriz, embora ela seja
personagem, se é que vocês sabem, se é que vocês podem ajudar.
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E a última pergunta, que é mais barra pesada, que é o seguinte: eu tenho um caso
numa outra universidade, que vai aparecer, que é uma pergunta mais difíceis, mais
delicadas, que vocês não viveram a situação. Se sabem o número de casos de
abordagem de professores ou de que tenha a chave da residência, ou que tem acesso,
que usa do assédio moral e do assédio sexual para meninas que querem ingressar em
alguma dessas estruturas de poder. Tem casos - não na USP, nunca ouvi falar - que são
frequentemente... vai aparecer um caso fortíssimo de uma outra universidade, que foi
abafado. Mas eu queria saber se tem. Então, estou fazendo essas duas perguntas. Se dá
para responder ou se dá para pesquisar de onde vem esse troço de que mulher não pode
frequentar, não pode ser atriz, não pode ser personagem, tem que ter a interpretação do
papel feminino através do... se isso aí já foi exteriorizado nessa cadeia que vai 70 anos
passando de pai para filho. E se vocês sabem, além daqueles cursinhos que o cara tem
que pagar caríssimo, se para ascender a outras coisas as meninas têm que passar pelo
filtro da servidão.
É isso. São as duas últimas perguntas que eu tenho. Passo para a deputada Sarah.
E depois, você. Nós estamos interrompendo o tempo todo e você não consegue concluir,
né?

O SR. ALAN BRUNO DE OLIVEIRA - Você perguntou várias coisas. Eu,
honestamente, não sei se sempre foi assim no show, a divisão por gênero da atuação no
palco, do trabalho. Eu ouvi boatos de que houve, há muito tempo atrás, uma
participação das mulheres em palco, mas isso voltou atrás. Eu não sei bem como
funciona.

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - O Dr. Ulysses falou que 50
anos atrás já não tinha mulheres.

O SR. ALAN BRUNO DE OLIVEIRA - Parece ser uma estrutura herdada.
Porque é como você disse: tem um destaque, não sei se a Andressa planeja falar sobre
isso, mas é comum, no teatro clássico, a atuação só por homens. Isso, o teatro começou,
em geral, excluindo as mulheres. Não sei exatamente em que momento no Ocidente
houve essa transição.
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A SRA. ANDRESSA DE OLIVEIRA GALLO - Mas no caso do Show, o
Show tem o objetivo de humor sob a lógica hegemônica. Então, eles falam ridendo
castigat mores, como se fosse rindo a gente castiga a moral, os costumes, só que na
realidade ele se apropria de uma moral para perpetuá-la.
Então, não teria graça, de fato, uma mulher no palco, na lógica do que significa o
Show. Não é tão engraçado uma mulher no palco ensinando uma mulher, encenando
uma mulher. A graça é o quê? É, justamente, um homem, se for hétero, vestido de
mulher, porque isso é extremamente transfóbico, porque não geraria tanto riso. A graça
é a transformação, como se existisse realmente o termo virar mulher.
Ele sair de uma posição de homem, privilegiada, e ele foi para uma posição de
mulher, que é inferior, no caso, que a gente sabe como é a sociedade, e isso gera o riso,
essa defasagem. Isso que gera o riso.
Então, a graça não é do personagem em si, é de quem está representando o
personagem virar aquele personagem. Tanto que este ano, por exemplo, eles fizeram
vários estereótipos e um dos estereótipos era da feminista. A gente viu, de novo, um
homem, hétero, branco, que estava imitando uma feminista, o que eles consideram o
estereótipo de feminista, de forma extremamente histérica. Então, ele gritava e falava
sexismo, é machismo, de uma forma totalmente perdida, totalmente esquizofrênica.
E isso que gerou o riso, justamente, por ser ele. Se fosse uma mulher fazendo
aquilo, não geraria o riso.

O SR. FELIPE SCALISA OLIVEIRA - Hoje em dia o movimento LGBT
debate muito a transfobia, que é uma forma, uma categoria que tem ganhado força
política de aversão específica à população trans.
O Show usufrui muito de transfobia, então, homem se vestindo de mulher é uma
coisa profundamente engraçada. Isso é uma violência à população trans, que está fora da
universidade, fora da Faculdade de Medicina, que 90% da população trans, das
mulheres trans, principalmente, trabalham com prostituição, elas estão alijadas do
Estado, da cidadania. E no Show Medicina isso é um motivo grande de piada, mas é
uma violência com essa população.
Outra questão. O Show, quando a gente pensa no teatro chinês, numa sociedade
que é mais machista do que a nossa sociedade hoje em dia, que é machista, mas é um
pouco menos machista do que a sociedade chinesa séculos atrás, em que, realmente, por
uma série de proibições e por realmente considerar a mulher um ser humano inferior e
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com direitos promovidos pelo, não sei como classificar isso pela ciência política, mas
pelo Estado, pelo imperador, ter direitos menores, elas não poderiam ocupar o espaço
público e representar algo, é muito diferente de ter um Show Medicina hoje em dia que
é aberrante.
O Show Medicina é mais machista do que a sociedade em que nós vivemos. Ele
consegue retroceder décadas em relação ao direito das mulheres. As mulheres já
conquistaram o espaço, sua visibilidade no espaço público, e eles estão avançando nessa
temática e o Show consegue continuar no século 18, ele consegue manter as mulheres
fora da representação teatral.
E, piada você faz com várias coisas, você pode fazer humor com vários temas,
você não precisa fazer humor com homens vestidos de mulheres. Isso é totalmente
antiquado, mas tem espaço na Faculdade de Medicina. É isso que a gente fala, caramba,
onde esses alunos estão com a cabeça? Eles realmente estão se alienando politicamente.
Eles estão retrocedendo. É isso que a gente está debatendo.

A SRA. SARAH MUNHOZ - PCdoB - Só queria colocar um ponto. Adriano, a
Dra. Angelita é uma das maiores gastroenterologistas do país e foi formada lá e, certa
feita, conversando com ela, ela disse que a faculdade era tão machista que elas tinham
de ir de calça comprida para as aulas para que elas não tivessem problemas, porque na
turma dela era só ela de mulher.
Então, essa questão da mulher estar entrando nas faculdades de medicina ela
também já não é tão, não é tão antiga assim, não abriu a faculdade e já entrou mulher.

O SR. - A Dra. Angelita Gama fundou a Costura. Não sei se é essa.

A SRA. SARAH MUNHOZ - PCdoB - Sei, mas por que ela fundou a Costura,
provavelmente?

O SR. - Certamente porque ela queria fazer parte desse...

A SRA. SARAH MUNHOZ - PCdoB - E porque era o que ela sabia fazer.
Então, é o que estou te falando. Estou te contando o seguinte, até para assistir
aula...
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O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - Angelita Gama fundou a
Costura?

A SRA. SARAH MUNHOZ - PCdoB - Então, até para pertencer a esse grupo
ela teve de fazer algo que fosse extremamente de mulher, no lugar de mulher. No lugar
onde tinha homens ela tinha de se comportar como. Olha como a coisa é complicada.
Eu posso fazer uma pergunta? Só queria fazer uma perguntinha, e você responde
quando puder.
Gostaria de saber como a gente faz, como nós faríamos, em que situação, ou em
que locais nós temos de frequentar ou buscar boletins de ocorrência de onde foram
feitas essas festas. É normal fazer boletim de ocorrência ou não?

O SR. FELIPE SCALISA OLIVEIRA - Deixa eu responder essa pergunta. Eu
comentei sobre os boletins de ocorrência por causa da Intermed. As Intermeds ocorrem,
em maior número, pelo menos nos últimos anos, em Santa Rita.

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - Há seis anos.

A SRA. SARAH MUNHOZ - PCdoB - Seis anos é bastante tempo. Dá para
consultar.

O SR. FELIPE SCALISA OLIVEIRA - E assim, vamos lá, vou expor a
questão da Atlética, fugindo um pouco do Show.
A Intermed, como eu comentei, é uma competição esportiva de caráter espartano
e, portanto, muito violenta. Destrói a cidade. Os moradores, realmente, não gostam.
Parece que ano passado teve um abaixo-assinado, uma manifestação, teve um ato
publico dos moradores da cidade para que não houvesse o evento. E a prefeitura
mantém-se fazendo o evento na cidade.
E uma forma de saber as coisas que acontecem na Intermed é pegar os boletins
de ocorrência dos moradores, enfim, na época da Intermed na cidade, e ir atrás disso
para ver se tem algum relato oficializado em delegacia de polícia pelos moradores.
Acho que é uma forma de saber isso.
A abertura de contas da Atlética é uma coisa importante porque as contas da
Atlética são fechadas, só os tesoureiros têm acesso. Os presidentes da Atlética alegam
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que nem eles têm acesso completo às contas, que é mais os tesoureiros e os extesoureiros. E as contas são absolutamente fechadas. Então, nenhum aluno sabe,
ninguém sabe, nem os outros diretores sabem.
Só que tem essa questão das prefeituras das cidades manterem um evento que é
prejudicial para a cidade, para o espaço público, que os moradores não gostam, que não
gera lucro, gera prejuízo para a cidade, porque destrói o espaço.
Então, há uma suspeita de propina em ter contas fechadas para manter as
Intermeds. Isso, em todas as faculdades, todas as faculdades de medicina funcionam
assim, têm um esquema parecido de contas difusas, que ninguém tem acesso às contas
em nenhuma Atlética.
E é muito dinheiro. A Atlética precisa sobreviver, ela diz que ela precisa
sobreviver...

A SRA. SARAH MUNHOZ - PCdoB - Para sobreviver, a Atlética força vocês
a comprarem algum kit, algum material ou não?

O SR. FELIPE SCALISA OLIVEIRA - Muitas Atléticas fazem isso, mas a
principal fonte de renda da nossa Atlética, na Faculdade de Medicina da USP, são as
festas, que não são festas quaisquer, são megafestas, são festas para quatro mil, cinco
mil pessoas.

A SRA. SARAH MUNHOZ - PCdoB - Todas essas pessoas pagam para
entrar?

O SR. FELIPE SCALISA OLIVEIRA - Sim, elas pagam. Os homens pagam
mais de R$100 para entrar. Chega a seis mil pessoas. A Carecas, do ano passado, tinha
quatro mil. É assim, é um ingresso caro, a pessoa tem de comprar bebida, é só a entrada,
tem de comprar a bebida lá depois. Então, arrecada-se muito. Calcula-se, anualmente,
em torno de R$300 mil a R$400 mil que a Atlética arrecada, de lucro, com essas festas.

A SRA. SARAH MUNHOZ - PCdoB - Uma outra perguntinha. A AmBev,
alguém da AmBev, patrocina a bebida alcoólica lá dentro ou não? AmBev, para não dar
uma marca específica.
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O SR. FELIPE SCALISA OLIVEIRA - Tem campanha das empresas de
álcool. Elas cedem geladeira, deve ter algum patrocínio, mas em geral a Atlética tem
uma autossubsistência privada, ela produz as festas, arrecada lucro com essas festas e
custeia o que ela precisa de conta para pagar e eventualmente para promoção das
Intermeds.

A SRA. SARAH MUNHOZ - PCdoB - Eu queria fazer um registro.
Existem as festas da Atlética, sejam quais forem, dentro dessas festas os alunos
vão e todos eles pagam entrada mais consumo, de forma que ao longo dos anos a
Atlética vai fazendo seu caixa. Está correto?

O SR. FELIPE SCALISA OLIVEIRA - Está.

A SRA. SARAH MUNHOZ - PCdoB - Obrigada.

O SR. FELIPE SCALISA OLIVEIRA - Não apenas alunos, mas
principalmente pessoas de fora da própria universidade.
E é complicado. Professor Marcos Boulos é ex-diretor da Faculdade de
Medicina e ele conta o quanto ele sofreu com essas megafestas, porque é no espaço da
Atlética. Todos os moradores, e tem outra questão também. Todos os moradores
reclamam dessas megafestas, porque ficam milhares de pessoas nas ruas, centenas,
todas muito bêbadas. É comum a gente ter relato de pessoas que acham que as bebidas
foram adulteradas, inclusive pessoas que trabalham nessas comissões, que já
participaram dessas festas, sentiram que tinha algo estranho com as bebidas de lá.
E esses dias estava conversando com o Renan e ele contou o quanto que ele
passou mal na época em que ele era universitário, quando ele foi para uma das festas da
Atlética da Faculdade de Medicina.
E os moradores reclamam muito, porque estabelece-se a barbárie na rua. É do
lado do Instituto da Criança, então incomoda todos os pacientes do Hospital das
Clínicas. Todo mundo reclama. E a Atlética aparece com uma permissão da polícia.
Tem lei do silêncio e ela vem com uma permissão por escrito. Ela consegue um
documento, por escrito, permitindo que ela faça aquela megafesta, apesar de toda...

A SRA. SARAH MUNHOZ - PCdoB - Vai ter de chamar o prefeito.
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O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - E o pior que parece que lá
é Subprefeitura da Sé.

A SRA. SARAH MUNHOZ - PCdoB - Sim. Nós vamos chamar o Alcides
Amazonas. (Pausa.)
Não, é Pinheiros. O Alcides está livre.

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - É o limite. Você não
imagina o que o pessoal lá é irritado. Agora, a concessão é municipal.

A SRA. SARAH MUNHOZ - PCdoB - Eu acho que seria interessante a gente
chamar, até porque é subprefeitura, e às vezes o subprefeito que está lá, ele convive com
os problemas do espaço territorial das pessoas que pagam impostos e quando ela vê, ele
vê um problema desses, ele fala: “Vai passar, até amanhã já passou.” Passa, realmente,
só que a história que fica tem um alto custo político para essa pessoa.
Então, acho que, presidente, seria interessante a gente chamar.

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - Vamos fazer esse
requerimento e vamos aprovar.
Agora, só queria, não tenho o direito de fazer comentários, nem considerações.
Tem uma piadinha que corre na faculdade, que fala que o HU não vai atender mais os
alunos. Tanto faz. O álcool vai ser proibido e a AmBev não vai poder patrocinar mais as
geladeiras, a Atlética, os banners. Rebelião total.
As fábricas de bebida, minha cara deputada, estão para a Atlética assim como a
AmBev estava para a Copa do Mundo. Dá para ter uma ideia?

A SRA. SARAH MUNHOZ - PCdoB - Dá para ter uma ideia.

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - O Felipe, eles descrevem
bem uma reunião que houve, sobre a suspensão temporária do álcool. É definitiva?
Quase houve uma rebelião, cara deputada.
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A SRA. SARAH MUNHOZ - PCdoB - Mas o senhor, caro presidente, há de
convir comigo que todas as vezes que eu toquei no álcool aqui, independente do
universitário que estava aqui sentado, ele dizia assim: “Alcoolismo é uma coisa. O
indivíduo bebe se ele quer.”
Assédio ou, seja lá o que aconteceu, por decorrência disso, que eu chamo isso de
relação estocástica, tem uma coisa e outra coisa, separadas cada uma é uma, juntas, uma
potencializa a outra. O bêbado é mais fácil de assediar, e o bêbado, ou aquela pessoa,
como disse o Alan, que já perdeu a noção, perdeu o poder de avaliar a questão, ele pode
ser levado a fazer qualquer coisa.

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - Nós podemos também
fazer uma audiência com a vizinhança.

A SRA. SARAH MUNHOZ - PCdoB - Vamos pegar aquelas mulheres. Ali
perto da universidade conheço umas.

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - Aquele pessoal da baixada
de Pinheiros.
Vamos lá.

O SR. - A gente estava falando...

A SRA. SARAH MUNHOZ - PCdoB - A festa é do lado do Hospital da
Criança?

O SR. FELIPE SCALISA OLIVEIRA - A festa ocorre dentro da AAAOC,
que é a Associação Atlética Oswaldo Cruz.

A SRA. SARAH MUNHOZ - PCdoB - Aquela que fica no fundo da Faculdade
de Enfermagem?

O SR. FELIPE SCALISA OLIVEIRA - Isso, exatamente.
Aqueles prédios que ficam ao redor da Atlética, com certeza, a vizinhança tem
muito problema.
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A SRA. SARAH MUNHOZ - PCdoB - É onde fica aquela pracinha sem saída.
Você entra e sai por ela.

O SR. FELIPE SCALISA OLIVEIRA - Exatamente. Ali no final da Artur de
Azevedo.

A SRA. SARAH MUNHOZ - PCdoB - Conheço bem o departamento.

O SR. FELIPE SCALISA OLIVEIRA - E incomoda muito o Instituto da
Criança. Eu preciso ir embora, deputado.
Eu só queria fazer um pequeno comentário antes de sair, que é assim, apesar, a
gente está aqui denunciando de novo, colaborando com os nossos depoimentos para a
CPI, de maneira bem aberta, e a gente ainda é muito perseguido e muito ameaçado
dentro da faculdade por outros alunos, por ex-alunos, médicos formados. A gente ainda
sofre promessa de boicote, promessa de perseguição pelo resto de nossas vidas por estar
fazendo isso aqui.
Nós ainda estamos dispostos, e ainda estamos sofrendo violência por estar
denunciando. A gente, nós ainda estamos em perigo e nós vamos ficar em perigo pelos
próximos anos da nossa vida.
É importante deixar anotado que a gente ainda está sofrendo violência e
perseguição e a gente ainda está sendo marcado dentro da Faculdade de Medicina da
USP, e em outros setores também relacionados à medicina.

A SRA. SARAH MUNHOZ - PCdoB - Presidente, não existe como nós
solicitarmos uma medida de segurança para essas pessoas tão corajosas que estão aqui?

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - Acho que a única
segurança que a gente pode dar é que não vamos traí-los. Eles estão confiando tanto na
gente. Eles são tão corajosos.

A SRA. SARAH MUNHOZ - PCdoB - Essa não é a única...
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O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - Esses meninos vieram
estabelecer...

A SRA. SARAH MUNHOZ - PCdoB - Não acho que seja a única, mas é a
primeira. Parte-se do princípio de que nós estamos aqui e somos pessoas que estamos
com eles e não do lado deles. É a primeira coisa. Eu me sinto assim e estou inteiramente
disponível para isso, tanto que faço uma viagem de 70 quilômetros todo dia para vir
para cá para isso.
Eu só não venho de quinta-feira porque, realmente, eu moro na praia, e todo
mundo, quinta-feira à noite, resolve ir embora e eu levo cinco horas e meia para chegar
até meu canto, que é Itanhaém, então é difícil. Só às quintas que eu não tenho vindo,
mas de resto eu venho.
Agora, eu entendo que se existe proteção policial para marginal, para delação
premiada, tem de existir, senhores promotores, alguma coisa que proteja esses meninos.
O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - Domingo o jornal “O
Globo” fez uma matéria de página inteira que o programa de proteção às vítimas, às
testemunhas, às pessoas que relataram chacinas, o programa não tem um tostão de
recurso. Eu li atentamente na edição do “O Globo”, quase duas páginas, principalmente
do Rio de Janeiro, gente que viu coisas mais terríveis, que pediu a sua inclusão no
programa de proteção à testemunha, e os caras estão totalmente expostos, morando nas
suas comunidades, sem nenhum tipo de proteção.
E o Estado de São Paulo nem reconhece o programa federal e nacional, mas
vamos deixar isso...

A SRA. SARAH MUNHOZ - PCdoB - Mas nós temos um reduto, que é um
reduto educacional. Então, acho que se não dá para fazer de um jeito, nós somos
inteligentes o suficiente para pensar uma forma de fazer com o que o MEC crie algum
movimento...

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - A professora Zilda Iokoi,
lá no Diversa da USP, está preparando uma aula, que vai ser que dia, Felipe, uma aula
expositiva sobre essas graves violações lá dentro da Casa de Arnaldo, lá no salão nobre,
onde é realizado, um dia inteiro de atividade sobre o trote, sobre a recepção.
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A SRA. SARAH MUNHOZ - PCdoB - Então vamos convidar o secretário de
Segurança Pública para ir lá com a gente.

A SRA. ANDRESSA DE OLIVEIRA GALLO - Dia 24 de fevereiro.

A SRA. SARAH MUNHOZ - PCdoB - Tem como chamar o secretário de
Segurança Pública para nos acompanhar?

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - Vamos chamar. A gente
teve uma reunião preparatória, a matéria vai para...

A SRA. SARAH MUNHOZ - PCdoB - Chamar não custa, e se ele não for, a
gente conta para todo mundo.

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - O procurador de Justiça
está a favor, está a fim de contribuir. Enfim, tem bastante coisa.
Felipe, queria te agradecer e o que vocês puderem contribuir para trazer os
vizinhos, os moradores, e tudo que vocês estão fazendo pela gente. Muito obrigado.
Vamos concluir.

O SR. ALAN BRUNO DE OLIVEIRA - Estava falando sobre, falei sobre o
SS, que ficou fora, que é o encontro que o pessoal é surpreendido, é levado até o hotel, e
tal, e tem um outro momento, um segundo momento, que você também não sabe, você
está lá dentro do teatrão e eles abrem as cortinas e, novamente, são cerca de sete a 10
prostitutas.
O que acho que é válido de citar nesse caso é que é dentro da Faculdade de
Medicina, dentro do teatrão, que é cedido pela diretoria, que isso acontece.
E nesse dia, falando um pouco dessas ameaças, desde o primeiro dia do Show
você é ameaçado para não contar nada do que acontece sobre os trotes em geral, e
depois desse dia da prostituição, do ritual misógino, novamente você é ameaçado para
não contar nada. O que é dito é o seguinte: que você vai ter sua reputação estragada se
você vazar alguma dessas coisas, porque eles vão ser seus colegas de profissão, os sapos
são seus professores, em muitos casos são preceptores no hospital etc.
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E existe até um apelido que eles usam, um termo que eles usam, que é suicídio
social. Se você revelar alguma coisa, você vai cometer suicídio social. Então, é
basicamente, o que estou fazendo aqui é suicídio social.
Teve a audiência pública em que eu falei isso, que foi a primeira audiência
pública que a gente revelou essas coisas, e daí, nesse mesmo dia, eu até tenho um
arquivo que eu coloquei aí, que é o nome Reação, uma imagem, no mesmo dia em que
eu fiz a denúncia, que a gente estava na audiência pública, isso foi falado por um, quem
me mandou foi um calouro do Show, que também se indignou.
Isso é uma postagem do grupo interno do Show, em que um dos diretores postou
isso que está falado. É uma música da Mercedes Sosa, e está escrito assim: “Que nem a
guerra, nem o injusto, nem o traidor me sejam indiferentes, que seja por ódio,
oportunismo político, o que seja, não nos esqueçamos.”
Ou seja, lembrando, que eles não vão se esquecer da gente. Essa ameaça tinha
sido feita antes e ela foi recolocada depois, só que no grupo interno do Show, e os
calouros mandaram outras coisas também, basicamente fotos nossas rolando nos grupos
de Whats App e o pessoal juntando informações sobre nós de alguma forma, sobre todas
as pessoas que estavam na audiência pública.

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - Usa as palavras adequadas.
Então, foi usado esse negócio, desse poema maravilhoso que a Mercedes
interpreta, não sei nem de quem é a autoria...

O SR. ALAN BRUNO DE OLIVEIRA - A letra não é dela, ele que escreveu.

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - Vocês receberam uma
ameaça para fazer uma paródia da letra da música? O que é isso?

O SR. ALAN BRUNO DE OLIVEIRA - Ele só escreveu.

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - O que está escrito?

O SR. ALAN BRUNO DE OLIVEIRA - Está escrito assim, que nem, isso foi
horas depois da audiência pública do dia 20, da primeira audiência.
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A SRA. SARAH MUNHOZ - PCdoB - Está escrito assim: “Que nem a guerra
– é o clamor de um acadêmico – que nem a guerra, nem o injusto e nem o traidor me
sejam indiferentes, que seja por ódio, por oportunismo político, ou o que seja, não nos
esqueçamos – de tudo aquilo que tinha acontecido”, é o que eu estou entendendo.

O SR. ALAN BRUNO DE OLIVEIRA - No caso, nesse poema, eu sou o
injusto ou o traidor, e aparentemente a gente está numa guerra e ele está sugerindo que é
por ódio, por oportunismo político ou o que seja, nunca vai se esquecer disso.
A SRA. SARAH MUNHOZ - PCdoB - E é essa “Solo le pido a Dios” e
“Gracia a la vida”.

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - E aí o cara assina ou você
apagaram a assinatura para não dar problema?

A SRA. SARAH MUNHOZ - PCdoB - Rodrigo Rime.

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - É o nome real, não é nome
fantasia, o cara existe? Então continua. Depois da audiência foi postado isso?

O SR. ALAN BRUNO DE OLIVEIRA - Isso. E rolaram essas coisas. Só
estamos citando a questão das ameaças e como elas continuam, a mesma coisa na nossa
faculdade, depois dos nossos depoimentos.

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - O cara é colega, só
responde se o cara é colega ou não?

O SR. ALAN DE OLIVEIRA - Sim, é um dos ex-diretores do Show.
Basicamente é isso, a gente fez a exposição do que é o Show, e o que acho que é
mais válido citar é assim, na última audiência eu mencionei isso, que o que me traz aqui
para fazer esses depoimentos e colocar é, basicamente, o direito à verdade. Essas coisas,
os nossos colegas não acreditam nisso muitas vezes, quando a gente faz essas
colocações dentro da faculdade, em geral as pessoas não sabem.

215
DIVISÃO DE TAQUIGRAFIA
A Costura, esse setor feminino do Show, não sabe da maior parte das coisas que
acontecem. Este ano teve esse movimento de onda, que foi citado pelo Felipe, quando
ele falou que na comissão foram várias pessoas, e gerou meio que, quando a gente
começou a criticar o Show, as pessoas entraram nesse movimento de onda defendendo a
instituição.
E algumas pessoas fizeram tatuagem do Show. É uma instituição que tem
algumas características protofascistas, assim, é meio louco, e duas ou três meninas
fizeram tatuagens do Show, escrevendo Show Medicina ou colocaram os símbolos. E o
mais louco é que, provavelmente, elas nem sabem desses espetáculos misóginos, de
prostituição, ou da parte dos trotes. E são mulheres, que têm muito menos acesso à
informação.
E isso é muito louco, basicamente é isso, a gente está revelando uma série de
coisas aqui que é para a sociedade civil saber o que acontece na universidade que ela
constrói.
Daí, basicamente é isso, e quando a gente vê um fenômeno social como...

(Manifestação fora do microfone.)

O SR. ALAN BRUNO DE OLIVEIRA - E a gente fez uma descrição aqui de
uma instituição, de um fenômeno social, e acho que o mais válido nesse momento, o
mais relevante, é tentar avaliar quais são as condições que fazem possível a existência
de uma instituição assim, em 2015, na Faculdade de Medicina.
E analisando essa instituição que eu descrevi, que é uma instituição que é racista,
xenófoba, revela um classismo, revela características homofóbicas, extremamente
machistas, patriarcais, o ponto que eu considero relevante nesse momento, tentando
avaliar quais são as condições para o aparecimento disso, é observar o perfil elitizado do
estudante de medicina hoje.
É muito louco isso. Todas essas características só são possíveis em uma
faculdade de medicina que, basicamente, todos os estudantes são brancos, a maior parte,
a grande parte dos estudantes são brancos, pertencentes a uma classe média/alta, que só
tem condições de entrar naquela faculdade pagando uma boa escola particular, ou
pagando alguns anos de cursinho, evidentemente existem exceções, mas elas são
exceções, e é esse o perfil do aluno, uma escola altamente corporativista, porque tem
essas características dos cursos de medicina, você já trabalha com as pessoas que vão
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estar com você no hospital, já começa a formar seus quadros, suas conexões durante a
faculdade.
Na graduação existe isso, o Show, por exemplo, faz isso. Ele cria laços com
veteranos, com médicos formados, já cria uma rede.
E enquanto a gente continuar, a gente pode assumir qualquer medida em relação
ao Show ou à Atlética, quanto a essas violações pontuais, mas enquanto a faculdade for
um espaço elitizado, enquanto for um espaço pertencente a uma classe média/alta
branca, isso vai ser perpetuado. A gente vai perpetuar o humor classista, o humor
racista, e tudo isso vai continuar acontecendo. Era isso que tinha a dizer.

O SR. CAIO ZAMPRONHA - Muito rápida observação. É só uma questão que
é meio, soa perverso, não sei, lá dentro as pessoas não se enxergam como racistas,
misóginas, homofóbicas, machistas, xenófobas. Elas realmente, uma grande parte das
pessoas não vê isso como o que de fato é.
Eu realmente adoraria saber explicar como isso acontece, porque é mais óbvio
que um tapa na cara, mas as pessoas não enxergam isso lá dentro.
Eu não enxerguei quando eu participei desses quadros, que eu falei agora.

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - Eu não queria, não vou pôr
palavra na boca de vocês, nem vou fazer perguntas que vocês vão dar resposta de coisa
que eu estou pensando.
Eu acho que vocês são maus de frase, maus de conclusão, porque vocês ficam
falando que aquilo é uma elite, tal, como se isso fosse uma criminalização. Eu acho que
o grande problema, porque elite, desde que foi fundada a primeira faculdade de direito e
a primeira faculdade de medicina, porque não dava para mandar mais os caras estudar
na Europa, fizeram um arranjo aqui e a elite pôs os filhos, ao invés de mandar para
Coimbra e tal, e começou a estudar aqui. E para isso que os grandes fazendeiros e tal
prepararam essas faculdades para os seus filhos.
Esse, que é um problema estrutural da sociedade brasileira, para mim não é o
problema. O problema das faculdades de medicina, principalmente, das faculdades em
geral, mas principalmente a medicina, se dependesse deles, e o Show é a face pública
disso, não haveria médicas, não haveria estudantes pobres, que furam o cerco,
estudantes que vêm agora do nordeste, mesmo não sendo filhos das famílias mais
pobres, negros, e a questão dos homossexuais.
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Lá tem um código, como se fosse uma academia militar, que jamais, um médico,
homossexual pode ser médico. Um negro pode ser médico, um nordestino pode ser
médico, agora tem no Ceará esses núcleos daqueles cursinhos caríssimos e tal, que
põem gente dentro do ITA, põem gente dentro da USP e tal, no nordeste está formando,
mas esse é o problema.
Esses maus tratos e tal são para tentar bani-los de uma forma, porque a Hannah
Arendt era a pessoa que mais escreveu sobre isso, e quando ela foi para Israel e na
Alemanha pararam de julgar os nazistas, Israel começou a julgar os nazistas e ela foi
acompanhar o processo do Eichmann, e qual era o problema? O cara falava assim, ele
parecia um burocrata, que era incapaz de matar uma barata, e mandou matar milhões de
pessoas, e toda vez que os caras perguntavam, ele falava assim: “Eu não matei ninguém,
eu só cumpri ordens, não sei nem quem morreu.”
Entendeu? O fato de vocês não enxergarem naqueles caras tudo isso que eles
expressam quando estão bêbados ou quando estão fantasiados ou maquiados, eles
pensam isso mesmo. Os professores que eu encontro, deixa eu falar de um jeito que eu
não me complique e nem complique a vida de ninguém, os professores moderados que
resolveram enfrentar os caras, a vida deles virou um inferno. Não sei como está a vida
de vocês.
Eu presidi aqui três anos a Comissão da Verdade, o nível de reclamação e de
encheção de saco foi desse tamanho, pequeno, e estou aqui há duas semanas, e a minha
vida virou um inferno. O que eu recebo de telefonema de advogado, de isso, de cara que
quer me processar, que tem de tirar site. Virou um inferno isso. Imagino vocês lá dentro.
Agora, o que acho que vocês estão com dificuldade é de tipificar qual, embora
vocês tenham contribuído, rompido com o cerco do silêncio e denunciado essa
sociedade secreta, qual é o tipo de crime que eles estão cometendo. Eu acho que é esse o
ovo da serpente. Isso que é, a identificação do ninho do ovo da serpente. Isso que vocês
precisavam qualificar melhor, talvez. Não sei, se por vocês estarem lá dentro todo dia,
porque mesmo as meninas que foram violentadas, elas dizem: “Mas os caras eram
nossos colegas, nós gostávamos deles, tínhamos afetividade e de repente os caras
viraram monstros. Como isso pode acontecer?”

O SR. CAIO ZAMPRONHA - Vou usar outra obra. Eu acho que na questão da
violência sexual, realmente dá para identificar um agressor individual e tal. No caso do
Show acho que é meio “O senhor das moscas”, tipo junta todo mundo num lugar “x” em
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que as pessoas podem fazer qualquer coisa, e aí vira show de horror, mas não dá para
apontar uma pessoa, eu, pelo menos. É uma violência difusa, principalmente os mais
velhos, e aí conforme vai se aproximando de você, menos, e aí conforme você vai
avançando você também acaba internalizando que aquilo é natural.
Então, é um negócio que vem do grupo, vem muito do grupo. Isso é, também,
um pouco perverso.

A SRA. SARAH MUNHOZ - PCdoB - Eu li uma obra, chamada assim, a
tradução era mais ou menos a seguinte, “Como conseguiram sobreviver durante anos
Hitller e Mussolini”. E o que eles, o autor da avaliação do perfil psicológico de ambos
ele fez, era o seguinte: primeiro, eles nunca sabiam, eles sabiam o que eles queriam.
Convenciam as pessoas a fazer e davam status a essas pessoas, e criavam, para eles, a
síndrome do pertencimento, e dentro dessa síndrome existe um apagão cerebral em
algum momento, porque ele era psicólogo, e ele falava dessa forma, existe um apagão
cerebral onde você, mesmo saindo desse pertencimento e reagindo contra ele, você sabe
que você está reagindo contra alguma coisa que te fez mal, mas você não consegue
caracterizar isso.
Eu vou procurar essa obra, vou trazer essa obra, vou fazer questão de dar de
presente para o senhor e para vocês, porque acho que isso, talvez, ajude a gente a buscar
um caminho. Eu acho bem interessante essa avaliação que ele fez.

O SR. ALAN BRUNO DE OLIVEIRA - Deputado, comentando um pouco
essa questão, eu diria que quando você menciona o conceito da banalidade do mau, da
Hannah, o ponto é o seguinte: entendo quando você fala, muitas vezes você procura
achar o chefe da cadeia, que organiza tudo, o diretor que aponta e é responsável pelo
trote violento, organiza, essa é uma grande dificuldade que a gente tem com o Show,
nesse sentido.
Em alguns casos, pontualmente, alguns casos que eu citei, existia, de fato, uma
pessoa responsável. Por exemplo, nessa ameaça, essa ameaça ninguém mandou o cara
fazer isso, ele simplesmente fez isso, fez a ameaça que está aí, ele basicamente fez isso
com bastante consciência.
O ponto é, inclusive os diretores, os maestros, os coreógrafos, as pessoas que
estão no alto da cadeia de comando, elas tiveram predecessores, e elas estão
reproduzindo o modus operandi e uma série de protocolos, que essa é a lógica da
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banalidade do mau. É quase, há uma burocratização das ações de uma instituição, que é
velha pra caramba, tem 70 anos, e ela vai reproduzindo isso de modo que, inclusive esse
cara recebeu trotes de outras pessoas, e ele aprendeu a fazer o trabalho dele com outros
ex-diretores, e quando a gente procura quebrar a cadeia, penalizando algumas pessoas, e
o máximo que a gente vai achar é isso, bodes expiatórios. Porque os trotes são difusos, o
financiamento vem de uma série de ex-integrantes, atuais médicos, que financiam isso,
e acho que a responsabilidade é bem dividida.
Por exemplo, suponha que, quando eu tive o traumatismo crânio-encefálico, se
eu tivesse tido um derrame que não absorvesse, de quem seria a responsabilidade?
Imediatamente, é da pessoa que deu a garrafa e eu bebi, é do diretor que permitiu que
aquele espetáculo acontecesse, é de todas as pessoas que fizeram coro e deram risada
das piadas, é de todas as pessoas que financiaram o Show para que aquela bebida fosse
comprada? É um pouco complicado de fazer essa avaliação.
Fato é que a gente percebe uma instituição de natureza perversa, que institui
práticas que são reproduzidas por uma série de anos, que levam a absurdos de
inconsequência e que, em dois dias seguidos, uma pessoa tem traumatismo crânioencefálico e outra perde quatro dentes, práticas absurdamente misóginas, que
reproduzem o patriarcado na Faculdade de Medicina há muitos anos e a gente está
vendo tudo isso de camarote agora.

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - Então, só para concluir,
queria dizer que, primeiro, o Roger Abdelmassih, o Silvano Raia, aquele do Ipiranga, o
legista que era da clínica da João Moura, o Dr. Isaac Abramovitc. Esses caras nasceram
no Show Medicina. Aquele médico de origem polonesa, que fazia pedofilia, que era um
pediatra.
E como eu trabalhei muito com os médicos legistas, eu lia muita coisa, então
tenho essa análise de que os caras foram formados. Outro dia um médico legista
presidiu um inquérito, abafou, médico legista que jamais poderia ter arquivado aquele
inquérito.
Então, acho que nisso nós vamos ter de mergulhar. Esses caras que vendem
prótese, que mandam aplicar stend, que põem stend desnecessário, stend defeituoso,
quer dizer, as pessoas ficam sequeladas, tem uma coisa dessa escola, desse núcleo.
Koba, para concluir, antes de a gente ir para as considerações finais, qual eram
aquelas letras de música do Show para a gente salvar, porque só existe na sessão se a
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gente registra. Não adianta pôr na tela. O que tem aí? São letras de músicas do Show.
Dá uma ampliada do título, para a gente ler os títulos e de que show é, ou se é das
campanhas. É do Show.

A SRA. ANA LUIZA CUNHA - É que esse arquivo estava no meu e-mail e a
gente preparou para ser distribuído, e no fim a gente não conseguiu imprimir, os
recursos são escassos.

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - Imprime aqui para a
próxima sessão, uma versão em papel para o arquivo.

A SRA. ANA LUIZA CUNHA - Quem da mídia quiser o arquivo, eu passo.
São músicas do Show.

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - Você pode mandar para o
cpidasuniversidades?

A SRA. ANA LUIZA CUNHA - Mandei já. Mandei para o adrianodiogo13
também.
São músicas de diversos anos, não é de um ano só, é um compêndio que chegou.

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - Então senta direitinho e
fala com calma. Amplia para a gente ler, porque é o método lusitano, que a tela lá é
menor, para a gente não ler.

A SRA. ANA LUIZA CUNHA - Esse compêndio de músicas do Show chegou
às nossas mãos, elas vão, tem músicas que são de 20 anos, tem músicas que são de
2011, 2012, então são diversas datas. Tem músicas que são bem antigas.

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - Essa é careca, nós as
enfermeiras, aquela das cantoras do rádio.

A SRA. SARAH MUNHOZ - PCdoB - Essa eu vou pedir para a diretoria da
Faculdade de Enfermagem.
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O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - É aquela das cantoras do
rádio, com aquela leva.

A SRA. ANA LUIZA CUNHA - Exato. Eles pegam músicas populares e
transformam a letra. Essa seria a música dos carecas. São músicas que têm conteúdo
racista, misógino, xenófobo.

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - Você não tem o ano de
cada uma?

A SRA. SARAH MUNHOZ - PCdoB - Classistas também, porque eles odeiam
as enfermeiras.

A SRA. ANA LUIZA CUNHA - Não, nós não temos o ano. É um compêndio
que veio com as músicas misturadas.

A SRA. SARAH MUNHOZ - PCdoB - Se o médico soubesse que sem
enfermeira ele não consegue dar um passo dentro do hospital, ele tinha um pouquinho
mais...

A SRA. ANA LUIZA CUNHA - Mas é muito comum que as enfermeiras sejam
tratadas, durante a apresentação do Show, como, as mulheres são histéricas, os homens
são gays, eles são quebra-mão, que é quando você não faz a sua função direito.
E queria chamar a atenção para uma música em especial, porque o Dr. Ulysses
falou da melena, que eles tinham música da melena no Show, a melena são as fezes com
sangue, são fezes que saem escurecidas, e se antigamente eles usavam isso como um
humor...

(Manifestação fora do microfone.)

A SRA. ANA LUIZA CUNHA - É importante lembrar que o Show é uma
instituição que se justifica muito nas tradições. Tudo que eles fazem eles falam que
sempre foi assim e sempre vai ser assim.
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Então, não tem como eles negarem o passado deles, porque eles se apoiam muito
no passado. Eles falarem que essas são as músicas antigas, mas o Show continua sendo
a mesma coisa que era desde que essas músicas foram criadas.
Essa música aqui, da enfermeira Dalva, é uma enfermeira negra do hospital,
então eles falam...

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - Da Estrela D´Alva.

A SRA. ANA LUIZA CUNHA - A enfermeira Dalva me desaponta.

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - Corruptela da letra, da
música “A Estrela D´Alva”.
A SRA. ANA LUIZA CUNHA – “Me desaponta, mais parece uma tonta, vindo
no corredor, cabelo armado” – então já vem esse racismo também porque ela é negra.
Mas o que eu queria mais chamar a atenção é que ele fala que dente mal
escovado, jaleco amassado, o saiote um horror, linda atendente, morena cor de melena.
Então, se o melena foi usado num humor inocente, antes, na época do Dr.
Ulysses...

A SRA. SARAH MUNHOZ - PCdoB - Agora ele é racista.

A SRA. ANA LUIZA CUNHA - Se transformou numa coisa absolutamente
racista. E as fezes da melena são fezes com odor muito ruim, muito característico isso
da melena, ter um odor muito ruim.

A SRA. SARAH MUNHOZ - PCdoB - Deputado Adriano Diogo, gostaria de
chamar a diretora da Faculdade de Enfermagem.

A SRA. ANA LUIZA CUNHA - E eles ainda falam aqui: as aluninhas da
enfermagem vêm mais arrumadinhas para o doutor ajeitar.
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O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - Tem uma anterior, que ele
fala, que estava na tela, antes da “Estrela D´Alva”, que é o “Bolero de Ravel”, e aí vê a
continuação, que está do outro lado, que horror.
A SRA. ANA LUIZA CUNHA - “Eu precisava de uma transfusão, para a
Paulista fui então, e um tigrão me deu o sangue de um negão, desconfiei então, que esse
negão tinha ponto na Avenida São João, puxava ferro de montão, até que veio a
maldição, peguei a infecção – que seria HIV positivo, Aids – e a solução foi vender meu
fusca azulão para pagar AZT e o caixão, não suportando mais tanta humilhação, meu
coração então.”

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - A seis, que estou me
referindo.

A SRA. SARAH MUNHOZ - PCdoB - Gente, até síndrome de Down.

A SRA. ANA LUIZA CUNHA - Tem sobre síndrome de Down também.

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - Lê essa, que horror.
A SRA. ANA LUIZA CUNHA - “Caminhava eu sozinho, a noite chegando no
plantão, de repente eu vi uma velhinha se debatendo e estrebuchando pelo chão,
hemiparesia bilateral, epilepsia multifocal, cadê o assistente, ele desapareceu, se
depender de mim, essa velhinha já morreu, imediatamente comecei a galinhar, aquela
velhinha precisa encacar, mas essa velhinha tão grotesca, não sei se mato ou deixo ela
cravar, morre velhinha, é o seu fim, apaga a velhinha, vou dormir.”
Então, são músicas que também relatam um descaso absoluto com os pacientes.
Eles tratam: “Que saco, estou aqui no hospital e tenho de ficar tratando desses pacientes
fedidos, aidéticos, que ficam no meio do meu caminho morrendo.”

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - Essa da velhinha, com que
será, que música era mesmo que eles usaram?
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A SRA. ANA LUIZA CUNHA - Não sei. Essas são as músicas da Atlética, e
tem outra musica “Aqui na MI”, que ele fala aqui na MI, aquela música do Roberto
Carlos.

O SR. ALAN BRUNO DE OLIVEIRA - Essa música é cantada, na época em
que eu estava no Show essa música era cantada todo dia. O ritmo é assim. (Assobia.)
A SRA. SARAH MUNHOZ - PCdoB - “Emoções”. Aqui na AMI, eu faço uma
visita linda.
A SRA. ANA LUIZA CUNHA - Essa música fala: “com tanto HIV e os
impostos decaindo, salvei mais de mil vidas, pacientes, eu nunca evolui, mas como sou
bom nisso, você não vai morrer aqui, seus 10 amigos gays você chamou para uma
festinha, e às vezes eu pensei, você transou sem camisinha, foi fazer amor com a porta
de trás, aqui na MI quem manda é o papai, se é gay ou se é bi, trato cripto tóxico
Kaposi, se é gay trato tudo com amor na MI.”
Então, é uma ligação muito direta entre o gay e a Aids, se você é gay você vai
vir aqui para a MI, porque você vai ter Aids. Eles inclusive cantam do câncer gay, que é
o HIV positivo.
E só lembrar que isso não são músicas inocentes, porque a gente está numa
situação hospitalar, e a gente está numa situação em que tem professores que até hoje
falam, fazem associação de que gays, se o paciente é gay você tem de investigar HIV
positivo.

O SR. ALAN BRUNO DE OLIVEIRA - Ou eles falam que você só pega HIV
se for gay.

A SRA. ANA LUIZA CUNHA - Então, não são músicas inocentes.

A SRA. SARAH MUNHOZ - PCdoB - Muitos deles já têm HIV. Conheço pelo
menos dois da USP que têm HIV.

A SRA. ANA LUIZA CUNHA - São músicas que reforçam preconceitos que a
gente tem na faculdade, inclusive ditos pelos próprios professores.
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E essas são as músicas do Show Medicina, que eles cantam até hoje.

O SR. ALAN BRUNO DE OLIVEIRA - E é importante destacar como essa
questão, essa associação da peste gay, isso foi terrível para a execução de políticas
públicas na década de 1980 e 1990, para lidar com a epidemia da Aids, justamente por
um preconceito, uma lógica moralizadora que existia na sociedade, de associar o
processo de adoecimento a uma culpa do homossexual, tudo isso que existia, e ainda
hoje, em 2014, as pessoas cantando tranquilamente isso.
O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - A “Invasão”.

A SRA. ANA LUIZA CUNHA - Essa é uma música muito xenófoba, contra
nordestinos. Em 2011 que o HC começou, alguns professores começaram a fazer cursos
sobre as provas práticas para residência do hospital, para residência no HC, e os alunos
da casa ficaram ofendidíssimos com isso, porque isso ia dar chance para essas pessoas
de fora virem fazer residência na nossa casa.
Então, veio essa música, que é: “A invasão do HC vai rolar, mudou a prova e a
porteira abriu.”
E também porque a prova mudou. Antigamente, a entrevista tinha um valor
muito maior e agora a entrevista vale só 10%, e a entrevista é onde rola o mocó, porque
a entrevista é aquela coisa que é o professor e o aluno, você foi do Show, você é da
casa, você foi da Atlética? Essas coisas que vão contando. E mudou, ficou só 10%, e
eles falaram que mudou a prova, a porteira abriu, 90 e 10, agora é só decorar, moleza
assim eu quero ver quem já viu, seu mocó não vale nada – reclamando – sua vaga foi
roubada, agora é assim, só de fora entra aqui, vou embora dar lugar pro axé entrar, os
retirantes vão dominar, o trio elétrico já, já vai baixar, não tem jaleco, nós usamos
abadá, se na conduta estou mandando bem mal, para compensar eu saco meu berimbau,
essa casa está mudada, o HC da Timbalada é aqui, vai ter rede para eu dormir, o
Caetano vou chamar para clinicar, Padim Ciço é titular.
Essa foi a reação dos alunos do Show Medicina a uma mudança da prova, que
tornava o processo mais democrático no fim das contas. Acabou o mocó, então eles
reclamam, e foi essa a reação que eles tiveram, porque o Show traz um mocó gigantesco
também, só para os homens, não para as mulheres do Show.
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O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - O que é mocó?

A SRA. ANA LUIZA CUNHA - Mocó é uma facilitação por você pertencer a
certos grupos.

O SR. ALAN BRUNO DE OLIVEIRA - É o favorecimento.

A SRA. ANA LUIZA CUNHA - É o favorecimento nas relações hierárquicas.
Então, o professor que é do Show facilita as coisas para o aluno que é do Show. Se você
foi do Show, você tem um mocó na residência, na entrevista, se você está entrando
numa residência, e quem vai te entrevistar foi do Show, esses são os mocós.
Vamos supor, você vai fazer uma iniciação científica e você é amigo do
professor que está dando essa iniciação científica, ele vai falar só para você sobre essa
vaga. Isso é mocó também, é favorecimento pelas relações pessoais.

O SR. ALAN BRUNO DE OLIVEIRA - Ou o contrário, no caso, as ameaças
que me faziam durante o Show, para não revelar as coisas, dizendo que minha reputação
ia ser destruída na faculdade e tudo mais, que isso era suicídio social, eu não sei
exatamente que dia, mas o Leon Garcia vai vir aqui, dia 20 ele vem aqui, e ele escreveu
logo depois que eu fiz a denúncia, na primeira audiência, ele escreveu um texto, esqueci
para que jornal, dizendo que quando ele era aluno ele participou do Show e fez uma
denúncia dessas coisas, isso em 2001, não sei exatamente quando, no começo do século
21...

(Manifestação fora do microfone.)

O SR. ALAN BRUNO DE OLIVEIRA - Foi em 1992? O Tófoli que foi dessa
época.

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - São da mesma turma.

O SR. ALAN BRUNO DE OLIVEIRA - Excelente. Isso já faz 20 anos e o que
ele falou foi que depois que ele prestou a prova de residência, passou, e depois um
amigo dele, que acabou ficando mais amigo dele, sei lá, conversou com ele, que era um
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dos examinadores da prova de residência, e falou que pessoalmente foram procurar ele
para dizer para não passar o Leon, porque ele tinha denunciado e tudo mais. Ele passou
e hoje ele é presidente...

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - Está tão cansativo, mas
esse negócio das letras traduz bem.
Tem mais alguma coisa que vocês gostariam de falar?

A SRA. ANA LUIZA CUNHA - Tem mais essa, é uma música que é meio
grande e eu só vou ler essa nota, que é uma música sobre um parto complicado, uma
mulher que tem um parto, que fala que nove meses crescendo a minha pança, vomitando
e passando bem mal, o edema indica eclampsia, que é um problema da gravidez.

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - É com o Hino da Bandeira,
salve lindo pendão da esperança?

A SRA. ANA LUIZA CUNHA - Aí fala que o parto teve de ser com fórceps,
teve de fazer uma rack para poder dar à luz, que a placenta não quis dectar, tiveram de
fazer episiotomia, então foi um parto que teve uma certa violência obstétrica.

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - Os caras escreveram isso?

O SR. - Não, não houve episiotomia na música. Ele fala que a episio ficou na
lembrança.

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - Mas eles puseram tudo que
eles pensam.

A SRA. SARAH MUNHOZ - PCdoB - Presta atenção, a placenta não quis
dectar, a episio ficou na lembrança. Ele fez a episio para poder tentar pôr a mão para
fazer a dectação manual.

O SR. - Entendi.
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(Manifestação fora do microfone.)

A SRA. ANA LUIZA CUNHA - Aí fala: conceba esse feto que não berra, nem
com soco no bumbum, o Apgar – que é um teste que você faz para ver sinais vitais do
bebê recém-nascido – e para o balde já caiu mais um.

A SRA. SARAH MUNHOZ - PCdoB - Então essa criança, muito
provavelmente fez o fórceps, amassou a cabeça, e o Apgar dela deu entre zero e um e
ele morreu, portanto, foi para o balde.

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - Exatamente. E para o balde
já caiu mais um.

A SRA. SARAH MUNHOZ - PCdoB - Queria saber quem escreveu essa
música porque eu queria fazer para ele um fórceps de Kielland, de cabeça de radeira, e
queria que ele ainda fosse pélvico.

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - Pessoal, isso aí é
declaração. O doutor está aqui ao meu lado falando que precisava saber pelo menos o
ano dessas, do Show.

O SR. ALAN BRUNO DE OLIVEIRA - Essa música é cantada hoje em dia.

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - Sei que é cantada, uma
coisa... Às vezes vocês me respondem cada coisa que vocês me tratam como imbecil,
mas eu sei que sou imbecil de estar fazendo isso, agora, precisava saber o ano que ela
foi composta, a primeira vez.

A SRA. ANA LUIZA CUNHA - Tem de chamar alguém que seja mais velho
do Show e questionar, porque é muito antigo.

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - Tudo bem, tem de chegar
para o diretor da faculdade e falar: “’Como que é, você não sabe o que os caras
cantam?”
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A SRA. SARAH MUNHOZ - PCdoB - O diretor da faculdade responde. Em
tese, 72 anos, para nós, todas as músicas têm 72 anos, exceto a Aids, que é de depois de
1990.

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - Desculpa. Eu fiquei tão
irritado com a letra.

A SRA. SARAH MUNHOZ - PCdoB - É o seguinte. Essa do parto pode ter
acontecido muitos anos atrás, agora, a da Aids você já sabe que é da década de 1980.

O SR. - Acho que essa do parto deve ser mais recente porque ela ainda, as
músicas, com o passar dos anos, salvo algumas poucas, elas vão sendo trocadas.
Imagino que as músicas que a gente cante, a gente, não estou mais lá, mas que se cante
atualmente sejam de no máximo de 10 anos atrás. Não acho que seja mais antigo que
isso.

A SRA. SARAH MUNHOZ - PCdoB - Na minha época de faculdade tinha o
Nicodemos, e o Nicodemos, olha como era difícil a música, o Nicodemos tinha anemia
e o máximo que a gente fazia era ferro nele, ferro nele, ferro nele. Pronto.

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - É que teve a audiência do
HU aqui, a deputada estava, e eles vieram com a maior cara de pau falar do parto, da
menina lá, e aí põe uma letra dessa, que é o outro lado das coisas que eles fazem.

A SRA. ANA LUIZA CUNHA - Então, Adriano, é exatamente isso. Acho que
o Dr. Ulysses não problematizava o parto que aquela mulher tinha sofrido porque esse é
o tipo de parto que você aprende na faculdade. Na faculdade você aprende, não, mas
tem de fazer episio, não, mas tem de fazer aquela manobra, que foi proibida, de
empurrar a barriga, tem de fazer isso.

A SRA. SARAH MUNHOZ - PCdoB - Simpson braço, chama.
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A SRA. ANA LUIZA CUNHA - E você tem essas músicas que ajudam,
reafirmando essa mitologia. Então, é por isso que não se questiona.

A SRA. SARAH MUNHOZ - PCdoB - Potencializa o erro.

A SRA. ANA LUIZA CUNHA - Sim, porque as pessoas ainda dão risada disso.

A SRA. SARAH MUNHOZ - PCdoB - Normalmente, eu fiz cursinho há 40
anos, eu lembro a forma da relatividade, da gravidade, (Canta.) mas o que é isso eu não
sei nada.

O SR. - As músicas cantadas marcam a gente pela facilidade de lembrar delas.
Por isso que essas músicas são cantadas.

A SRA. SARAH MUNHOZ - PCdoB - Essa era a fórmula do tesão (Canta.).
Pergunta o que significa, eu não sei. Mas o cara vai lá falar assim, “vai morrer a
velhinha, vai se ferrar velhinha, morre ou apaga a velhinha, aí tem alguém ali...”
E eu fico absolutamente irritada porque eu sou uma das pessoas aqui que
defende o cuidado paliativo. Então, imagina falar que vai assoprar uma velhinha para
quem defende o cuidado paliativo?

O SR. ALAN BRUNO DE OLIVEIRA - Acho que para qualquer pessoa não é
muito eticamente aceitável isso.

A SRA. SARAH MUNHOZ - PCdoB - Já não é eticamente aceitável, agora
imagina uma pessoa que está fazendo mundos e fundos para a pessoa, o ser humano, no
auge da sua sapiência, e no auge da perda das suas capacidades físicas, mentais etc.,
poder ainda ter a dignidade de ser tratado como ser humano... Vou fazer igual ao
Adriano Diogo, me permitam calar a boca.

O SR. ALAN BRUNO DE OLIVEIRA - Existe uma...

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - Lê essa 33.
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A SRA. ANA LUIZA CUNHA - Essas são músicas da Atlética, já que a gente
estava mencionando um pouco a violência das competições, essas são as músicas que
cantam para você quando você entra na faculdade.
Ele fala: “Só quero é ser feliz, bater na Santa Casa e quebrar o seu nariz, e poder
me orgulhar de ver a Paulistinha bem ali no seu lugar.”
E tem essa que a gente canta bastante, até hoje: “A Santa Casa ela domina, a
Paulista ela destrói, na Intermed ela arregaça qualquer um que ela encontra, não tenho
medo de morrer, eu dou porrada pra valer, eu amo a minha escola, o nome dela eu vou
dizer, como é que é, Pinheiros.”

O SR. ALAN BRUNO DE OLIVEIRA - Todo mundo sabe cantar essa música.

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - Porcada são vocês?

A SRA. SARAH MUNHOZ - PCdoB - Eu sou tão feliz que a Escola Paulista...

O SR. - Somos a porcada.

A SRA. SARAH MUNHOZ - PCdoB - Só para registrar, que se registre isso, a
Santa Casa tirou 5 de nota no Capes, a Escola Paulista tirou 6 no Capes e a USP está
com zero, simplesmente porque o pessoal se recusou a ir fazer as provas, fazer as coisas.
Então, é tão bom que eles se acham até importantes de recusar a fazer as provas.

A SRA. ANA LUIZA CUNHA - E o resto das músicas, na quinta-feira eu tenho
o meu depoimento, e elas são músicas que trazem uma violência sexual muito forte, e aí
eu queria falar delas mais no meu depoimento de quinta.

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - Você preparou direitinho?

A SRA. ANA LUIZA CUNHA - Preparei. E só queria mostrar essa Pacto 87,
porque a turma 87 é a turma do calouro Edison, e ela foi chamada...

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - Vocês vão convidar a mãe
do Edison para vir um dia? Estou pedindo no microfone, para vocês irem lá na casa
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dele. Estou pedindo para vocês fazerem isso. Nós não temos perna. Seria
importantíssimo a gente trazer a mãe do menino aqui.

A SRA. SARAH MUNHOZ - PCdoB - Ela mora em São Paulo?

A SRA. ANA LUIZA CUNHA - Mora.

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - Mora.

A SRA. SARAH MUNHOZ - PCdoB - Então me dá o endereço que eu vou lá.
Eu me encarrego de ir lá.

A SRA. ANA LUIZA CUNHA - E a turma recebeu esse nome Pacto 87, hoje
em dia não se sabe se é uma brincadeira ou se é verdade, mas é porque teria tido um
pacto de silêncio. Assim, teria tido não, teve um pacto de silêncio, porque uma pessoa
morreu afogada na piscina e ninguém viu nada, e era uma festa em que estava todo
mundo lá, a turma inteira estava na festa e ninguém viu nada.

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - Precisava falar com o filho
do Paulo Elias, para ver se ele vinha depor.

A SRA. ANA LUIZA CUNHA - A turma ficou sendo chamada de Pacto 87,
que era o pacto de silêncio da 87.

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - É a turma do Ceará.

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - Está muito longa. Olha o
nome do pacto. Entendi.

O SR. ALAN BRUNO DE OLIVEIRA - Só mencionando uma coisa. É muito
comum a gente ver isso, na opinião comum, em matéria de jornal, às vezes em críticas
das pessoas, uma exigência ética, com o médico ou com o estudante de medicina, um
pouco acima da média, falando assim: “Um estudante de medicina fazendo isso?”
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Em geral, isso tende a envolver um certo grau de injustiça. Estudantes de
medicina e médicos são pessoas como qualquer outra. Mas quando a gente vê uma
música dessas, de uma velhinha, isso aumenta a contradição simbólica, porque são
pessoas que vão lidar diretamente no cuidado.
É a mesma questão quando a gente vê, acontece prostituição dentro da
Faculdade de Medicina. Está além de qualquer discussão ética em torno desse assunto.
Quando você está falando de estudantes de medicina, que lidam com, por exemplo, a
gente sabe que, a gente tem uma vasta literatura na epidemiologia, a gente sabe que
dentro do perfil epidemiológico de, por ocupação de prostitutas, a gente tem uma maior
prevalência de uma série de doenças, de depressão, transtorno de ansiedade, suicídio
mais prevalente.
E quando você vê isso acontecendo dentro da Faculdade de Medicina, aumenta o
grau de contradição, que é a mesma coisa que a gente vê para todas essas músicas que
falam sobre a falta de cuidado, a negligência do médico.

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - Qual é essa? É da turma de
87, uma referência.

A SRA. SARAH MUNHOZ - PCdoB - Uma referência à alegação da
promotoria no caso da morte do calouro Edison, de que haveria um pacto de silêncio
que impediria as pessoas da FMUSP de falar sobre o ocorrido.

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - É verdade. Pena que o
Paulo Elias morreu. Talvez o filho dele saiba os relatos que ele deixou. Ele não escreveu
sobre isso.

A SRA. SARAH MUNHOZ - PCdoB - Queria saber o que significa, se alguém
pode traduzir isso para mim: “Pacto 87, que balançava o caveirão, turma que para
sempre vai abrir o cocozão.”

O SR. CAIO ZAMPRONHA - Cocozão é uma bandeira muito velha e suja da
Atlética que eles abrem em cima da quadra toda vez que uma competição é ganha.

O SR. ALAN BRUNO DE OLIVEIRA - E caveirão é a quadra.
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O SR. CAIO ZAMPRONHA - O caveirão é o ginásio grande e o caveirinha é o
ginásio pequeno, e o cocozão é essa bandeira suja.

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - E o Pacto de 87 balança o
caveirão.

A SRA. SARAH MUNHOZ - PCdoB - Então, o Pacto de 87 foi feito em cima
do cocozão, é isso?

A SRA. ANA LUIZA CUNHA - É porque eles falam que a turma 87 ganhou as
três competições do ano, a Calomed, a Interusp e a Intermed, e eles estão cantando
sobre isso.

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - E a turma 87 foi
denominada Pacto 87. Meu Deus.

A SRA. ANA LUIZA CUNHA - Quando você ganha uma competição, a turma
abre o cocozão, que é essa bandeira. Então, como a turma 87 ganhou as três
competições do ano, ficou essa coisa, a turma que sempre vai abrir o cocozão.
Isso tem a ver com ganhar a competição, não é nem mais sobre, eles não cantam
exatamente sobre a morte do Edison nisso, mas o nome da turma é um humor
extremamente sombrio.

A SRA. SARAH MUNHOZ - PCdoB - Mas ali está Pacto 87. Pacto é Pacto 87.

O SR. CAIO ZAMPRONHA - Mas é que nesse caso está se referindo ao nome
da turma, não ao suposto pacto.

O SR. ALAN BRUNO DE OLIVEIRA - É que as turmas ganham apelidos, e o
apelido dessa turma foi, que geralmente é a turma que se atribui o nome, é o pacto,
Pacto 87. E é sombrio isso.
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A SRA. SARAH MUNHOZ - PCdoB - Posso entender o contrário. Não estou
dentro do cocozão, posso entender o contrário.

O SR. CAIO ZAMPRONHA - Pode entender da forma que for.

A SRA. SARAH MUNHOZ - PCdoB - Ela explicou o que significa.

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - Deputada, além de ter o
cocozão ou caveirão, qual é o problema? Eles incorporaram nas letras deles a palavra
pacto. Esse é o problema. Eles incorporaram. Porque, vou falar no microfone, falar até
morrer, o Paulo Elias foi conversar com eles, o Paulo Elias morreu, não morreu de
acidente, morreu de morte morrida, mas o Paulo Elias tinha o relato disso.
Então, a gente precisa procurar a família do Paulo Elias para ver se alguém
reproduz como foi a discussão do Paulo Elias com a turma do quarto ano. Isso, eu estou
pedindo para vocês.

A SRA. SARAH MUNHOZ - PCdoB - O Paulo Elias fez isso por escrito,
gravado?

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - O Paulo Elias era professor
da faculdade. Aí a congregação o designou, logo depois da morte do Edison, para
conversar com eles. Aí o Paulo Elias foi conversar com eles. Eles o afrontaram,
principalmente o Ceará. Falaram tudo que queriam e botaram o Paulo Elias para correr.
Falaram: “Não vai dar nada, não se meta conosco.” E a sindicância deu no que deu,
tanto é que não conseguiu evoluir para nenhuma outra instância a morte do menino.

A SRA. SARAH MUNHOZ - PCdoB - Alguém tem como levantar para mim
quem são os pertencentes da turma 87?

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - Tem. Tem onde está o
Ceará, é ortopedista.

A SRA. SARAH MUNHOZ - PCdoB - Só quero olhar a árvore genealógica,
quem é filho de promotor, quem é filho de advogado, quem é filho de outro médico.
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O SR. MAURO XAVIER NETO - Tem um livro até com a Tuma 100.

O SR. CAIO ZAMPRONHA - Até a turma 100, as 100 turmas da FMUSP,
com o nome de todos os alunos.
A SRA. SARAH MUNHOZ – PCdoB – Se vocês puderem, trazem na próxima.

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - Isso precisa achar.

A SRA. SARAH MUNHOZ - PCdoB - Na 87 é importante dar uma olhada,
porque quando você olha a genealogia, no sentido de saber qual foi a proteção, porque
para um cara peitar assim é porque ele tem alguém bancando.

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - É isso aí.
Nem a Sarah, nem eu fomos eleitos, então nós não continuamos depois do dia 15
de março.

A SRA. SARAH MUNHOZ - PCdoB - O que a gente lamenta muito.

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - Vocês têm a obrigação de
convencer os deputados que vão ficar aqui na sala a reabrir esta CPI, porque até o dia 15
de março não vai dar nem para começar a fazer a investigação. O máximo que nós
vamos fazer são as audiências.
Depois das audiências, tem de depurar, tem de apurar, tem de fazer um monte de
coisa. Nós só estamos fazendo a introdução ao assunto. Depois vocês têm uma tarefa
enorme aqui pela frente.
Deputada, quer fazer as considerações? Os meninos? Eu estou cansadíssimo, não
aguento mais.

A SRA. SARAH MUNHOZ - PCdoB - Eu sou enfermeira, há 35 anos
trabalhando como enfermeira. A sujeira, para mim, significava falta de condição. A dor
significava, e significa, que alguma coisa não ia bem. Chorar, para mim, significava, e
significa, que a parte interna acabou de desmoronar. Agora, esse tipo de fanatismo
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acaba de me enojar. Eu juro por Deus, diante de Deus, Deus é minha testemunha, eu só
não vomito porque eu não comi hoje. Eu estou com nojo do que eu ouvi e do que eu
presenciei aqui. Nojo. Vocês me desculpem.
Por outro lado, parabenizo os cinco heróis da resistência. Sei que vocês vão ter
de trabalhar, no tipo herói da resistência, e acho que, acho não, eu gostaria que eu, os
promotores aqui presentes, o Adriano Diogo, presidente desta comissão, envidássemos
esforços para, de alguma forma, conseguir alguma proteção para esses cinco, e para os
demais que virão, porque o dia em que o Edison foi afogado, nós vamos ouvir e a gente
vai passar mal, mas o dia em que um desses receber um tiro, aí esse sim, esse vai
receber um tiro porque nós não fizemos alguma coisa.

O SR. ALAN BRUNO DE OLIVEIRA - Gente, só para encerrar, queria
mencionar uma questão.
Depois da primeira audiência pública, sobretudo quando foram levantados os
inúmeros casos de violência sexual na Faculdade de Medicina, foi comum a gente ouvir,
a coisa tomou uma grande proporção na mídia e foi comum ouvir famílias ou pessoas,
mesmo no hospital, que iam ao HC, relatando uma certa ojeriza, uma certa hostilidade
em relação aos médicos, falando que os médicos da Faculdade de Medicina são tudo
estupradores.
E isso foi complicado, porque existe um corporativismo muito forte na
Faculdade de Medicina que tem um fundamento prático. Quando você paga R$2 mil
numa consulta do David Uip, sei lá, por que você paga?

A SRA. SARAH MUNHOZ - PCdoB - São R$2,3 mil.

O SR. ALAN BRUNO DE OLIVEIRA - Por que você paga R$2,3 mil na
consulta dele? Eu não estou falando que ele é bom ou ruim, sou totalmente incapaz de
julgar a competência técnica dele. Pelo que sei, ele é um cara muito competente.
Mas o ponto é, existe toda uma questão política em torno da Faculdade de
Medicina, e por isso seus administradores tentam proteger a imagem da faculdade, que é
essa coisa, todo mundo que se forma na Faculdade de Medicina se beneficia com a
crença da sociedade de que a faculdade é boa.
E não estou dizendo se ela é boa ou não. O que é o objetivo, não vem essa
questão, o interessante é observar, claro, várias coisas compõem a competência do
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médico e a imagem a que a sociedade tem disso, as estatísticas de produção acadêmica,
o que a gente sabe, os recursos do hospital, a qualidade técnica dos professores, mas
toda uma imagem também.
E quando você ataca a imagem, nesses termos, quando alguém coloca a imagem
em xeque da Faculdade de Medicina, de certa forma isso prejudica o salário do médico
que está se formando. Então, todos os médicos tendem a ser corporativistas na
Faculdade de Medicina.
Isso é muito maluco, porque todo mundo que é estudante na Faculdade de
Medicina, ou qualquer um, qualquer pessoa quer que as faculdades de medicina do
Brasil sejam melhores, sejam mais humanizadas, sejam mais tecnicamente habilitadas,
gabaritadas, e todo mundo tem interesse em melhorar a Faculdade de Medicina, todo
mundo que está lá dentro.
Mas o ponto é, existe uma certa divisão, e diante desses momentos críticos de
graves violações a direitos humanos, existe uma certa cisão política entre, vou colocar
nesses termos, uma direita conservadora, que tende a prezar tanto pelo nome da
faculdade, que ela prefere cuidar da imagem da faculdade e não da faculdade em si.
Então, ela prefere silenciar os casos de violência, o administrador prefere,
digamos, a população da faculdade legitima o silenciamento de um caso de estupro no
sentido de preservar o nome da faculdade e assim preservar o nome de cada médico que
se forma ali.
E existe um outro grupo que, digamos, é uma esquerda um pouco mais
progressista, que tende a querer criticar a faculdade para melhorá-la de fato, não a
imagem dela, para fazer uma Faculdade de Medicina no futuro que seja melhor e que
seja respeitada pelo que ela é de fato e não pela máscara que colocam em cima dela.
E é esse o papel que a gente está vindo fazer aqui. O papel que eu venho é bem
claro, eu estou vindo por um motivo bem claro, há graves violações, citei muitas delas,
e não acho que isso é desejável, de forma alguma, para o porte da faculdade que a gente
está tentando construir, e a gente vai querer acabar com essas coisas para fazer uma
faculdade melhor.
Esse é o caminho, essa é a opção que a gente faz, e o preço é ser atacado por um
grupo de pessoas que quer preservar o nome da instituição, não a instituição em si.
Obrigado. (Palmas.)
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O SR. MAURO XAVIER NETO - Queria só terminar falando aqui, meu nome
é Mauro, fazendo uma citação da frase famosíssima do Paulo Freire, que é quando a
educação não é libertadora, o sonho do oprimido é ser opressor.
Então, a gente entra na faculdade, a gente é oprimido, a dinâmica do trote, é essa
a lógica, e enquanto o sonho for do aluno querer ser opressor, enquanto a nossa
educação continuar sendo alienada do jeito que é nessa faculdade, isso não vai
conseguir ser mudado.
E eu acho que isso é um ponto importante. Por mais que a gente tente apontar os
crimes que foram feitos, e tem pessoas a serem culpadas, apontadas, a estrutura da
faculdade, a estrutura de ensino, também perpetua isso, essa alienação do ensino que
ajuda a perpetuar esse modelo de opressão. E acho que também é uma coisa que a gente
tem de se debruçar num futuro próximo.

A SRA. ANDRESSA DE OLIVEIRA GALLO - Acho que o que a gente
tentou fazer aqui, um pouco, é provar a violação de direitos sistêmica, sistemática.
E nesse momento a gente tem de tentar romper com a ideia de que a gente vive
num meio saudável, com desvios doentes, com desvios pontuais que mostram um
caráter individual perverso.
A gente, na verdade, está lidando com um meio que já é doente por si só, não é
um meio saudável. É um meio doente, e os desvios, as exceções, são os poucos pontos,
os poucos oásis de autocrítica e lucidez que a gente tem, e por isso acho que a principal
tarefa e dificuldade agora vai ser proteger esses pontos de lucidez, que são as pessoas
que vêm aqui denunciar e mostrar a verdade.
Então, a gente precisa, mais do que nunca, dar espaço para essas pessoas que
realizam o mínimo de autocrítica e proteger essas pessoas. Acho que isso é o maior
pedido que a gente faz. Nem digo tanto por mim, porque eu não tenho tantos
envolvimentos, mas pessoas com o Alan, que participaram por muito tempo, acho que
tem de preservar a verdade acima de tudo.

O SR. CAIO ZAMPRONHA - Eu acho que, para fazer uma conclusão, iria
mais no sentido do que o Alan falou, e de uma conversa que houve entre outros colegas
que não estão aqui hoje, mas às vezes parece que na Faculdade de Medicina as... Deixa
eu abrir aqui.
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Talvez seja esse o grande problema de algumas instituições na faculdade em que
estudo. As tradições, o orgulho, a vitória, são valores que muitos colocam acima de
qualquer reflexão moral. Parece que não vale a pena pensar se algo é certo ou errado,
porque é uma tradição e, portanto, é certo por princípio.
Muitos desses colegas meus, a meu ver, não percebem que não só essas tradições
não têm a menor razão de existir, como às vezes elas foram criadas num passado tão
recente que é quase absurdo chamá-las de tradição.
Então, é isso, quando o debate passa da individualidade para chegar às
instituições, há um grande movimento coletivo de poupar as instituições, como se as
instituições estivessem acima do bem e do mal.
E acho que é isso que é uma das questões mais importantes da gente quebrar
aqui, é colocar que as instituições são formadas por pessoas e as instituições são
pessoas. Então a gente precisa debatê-las, acima de tudo.

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - Foi muito boa esta reunião,
parabéns. Valeu. (Palmas.)
Mandem esses textos que vocês fizeram, com tanto carinho, para o
cpiuniversidades@al.sp.gov.br, como para os e-mails da gente. Só não mandem para o
institucional da Assembleia, que é muito ruim. Mandem para os e-mails pessoais. E se
puder mandar para o meu, adrianodiogo13 ou adianodiogopt@yahoo.com.br. E o da
Sarah é sarahmunhoz@uol.com.br.

***
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CPI DAS VIOLAÇÕES DOS DIREITOS HUMANOS NAS
FACULDADES PAULISTAS
14.01.2015

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - Comissão Parlamentar de
Inquérito das Violações dos Direitos Humanos nas Universidades do Estado de São
Paulo.
Havendo número regimental, declaro aberta a nona reunião da Comissão
Parlamentar de Inquérito constituída pelo Ato nº 56, de 2014, com a finalidade de
investigar as violações de Direitos Humanos e demais ilegalidades ocorridas no âmbito
das universidades nos chamados trotes, nas festas e em seu cotidiano acadêmico.
A deputada Sarah Munhoz justificou que não pôde vir hoje.
Informamos a todos que todas as sessões da CPI serão abertas. Não haverá mais
nenhum tipo de sessão secreta, reservada ou de qualquer outro caráter.
Ricardo Kobayashi, assessor da comissão, está fazendo contato com o estudante da
PUC Sorocaba.
Tem a palavra o Sr. Ricardo Kobayashi.

O SR. RICARDO KOBAYASHI - Boa tarde a todos e todas. Quem vai depor
hoje é Rodolfo. Ele é estudante de medicina na Faculdade de Medicina da PUC de
Sorocaba. Ele não pode estar aqui pessoalmente porque ele está fazendo intercâmbio. Ele
está nos Estados Unidos. Ele se dispôs a dar o depoimento através de Skype.
Deveria depor hoje também outra menina, que é a Carolina, mas eles preferiram
depor em grupo. Eles conseguiram mais pessoas para vir, vão marcar outra data e vai vir
um grupo de alunos da PUC Sorocaba.
Então, o Rodolfo vai fazer a introdução de quais são os problemas que eles querem
apontar, referente a trotes e outros tipos de agressões e violências que ocorrem dentro do
âmbito da PUC Sorocaba.

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - Rodolfo. É Rodolfo Furlan
Damiano, estudante da PUC. Rodolfo, eu queria que você se identificasse, contasse um
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pouco da sua história pessoal, da sua história familiar, antes de você entrar na PUC
Sorocaba, onde você estudou, se você é natural de Sorocaba mesmo, se você fez escola
pública, onde você está e o que você está fazendo aí hoje. Aí, a gente entra nas
perguntas, está bom?
Boa tarde, Rodolfo. Em que cidade você está?

O SR. RODOLFO FURLAN DAMIANO - Alô.

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - Rodolfo, está ouvindo a
gente?

O SR. RODOLFO FURLAN DAMIANO - Estou. Estou ouvindo, sim.

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - Você ouviu a introdução?

O SR. RODOLFO FURLAN DAMIANO - Escutei, sim.

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - Em que cidade você está?

O SR. RODOLFO FURLAN DAMIANO - Eu estou em Carbondale, aqui em
Illinois.

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - Que horas do dia são?

O SR. RODOLFO FURLAN DAMIANO - Dez e trinta e um aqui.

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - Da manhã?

O SR. RODOLFO FURLAN DAMIANO - Da manhã, isso.

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - Quantos anos você tem?

O SR. RODOLFO FURLAN DAMIANO - Tenho 22 anos.
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O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - Você nasceu em Sorocaba?

O SR. RODOLFO FURLAN DAMIANO - Isso. Eu nasci em Sorocaba, tenho 22
anos, entrei na faculdade de medicina com 18, lá em Sorocaba mesmo. Sou natural de
Sorocaba. Moro com meus pais. Isso tem uma diferença grande nesse contexto em
relação ao trote.
Meus pais também são ligados à área do Direito. Isso facilitou bastante o meu
entendimento. Meu pai é desembargador federal e minha mãe é advogada e isso facilitou
um pouco o meu conhecimento e o meu entendimento sobre o assunto, até pela busca da
legislação.
Eu entrei com 18 anos na faculdade, como disse, lá na PUC de Sorocaba, e desde
então eu comecei a enfrentar, a encarar, alguma realidade que não era a realidade que eu
esperava encontrar numa faculdade de medicina. Por isso estou aqui hoje.

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - Você é muito estudioso.
Você lembra a classificação em que você entrou?

O SR. RODOLFO FURLAN DAMIANO - Não lembro, não.

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - Mas com 18 anos, hein?
Parabéns!
Então, pode falar. Prossiga.

O SR. RODOLFO FURLAN DAMIANO - Obrigado. A partir do momento em
que eu entrei na faculdade, como eu disse, eu comecei a encarar alguma realidade,
alguns problemas, com os quais eu não estava familiarizado e que eu não esperava
encontrar.
Porque todo mundo quando entra numa faculdade de medicina ou em qualquer
outra faculdade espera encontrar um ambiente, assim, além de um ambiente gostoso de
conviver, um ambiente profícuo para você desenvolver sua capacidade máxima, mental e
social, também, com seus amigos. Todo mundo espera isso.
E quando eu entrei na faculdade, a realidade era totalmente diferente, a recepção
era totalmente diferente e a realidade que eu vi era uma realidade muito, assim, vamos
dizer, cruel com as pessoas que entravam. Por exemplo, lá na faculdade de medicina
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onde eu estudo, o trote tem uma duração de três meses, com término no dia da libertação
dos escravos. Simbólico, não é? Com uma duração de três meses e que os meninos têm
que raspar o cabelo zero, não pode deixar crescer cabelo nenhum. Não pode usar aliança,
colar. Tem que usar uma mesma camiseta extra “g”, muito grande, todo mundo igual,
homem e mulher, a mesma camiseta. É um kit que você não é obrigado a comprar, mas
no final todos compram. É um kit que a Atlética vende, que custa duzentos e poucos
reais, eu não sei quanto está custando hoje em dia, a informação precisa. Mas é um preço
muito abusivo. Tem gente que não tem muita condição de comprar, mas mesmo assim
compra para se inserir no grupo, para se inserir naquela situação. Usar essa camiseta
“gg”, calça jeans, tênis fechado. Ninguém vai para a faculdade de sandália, ninguém
pode ir. Menina não pode usar sandália, não pode usar brinco, não pode usar colar; se
estiver de maquiagem, eles mandam ir para o banheiro para lavar o rosto para tirar a
maquiagem, que não pode usar maquiagem nos corredores da universidade. Não podia
usar o elevador de dentro da universidade. Era uma coisa proibida. Chegou até ao
cúmulo de ter um menino cuja perna estava engessada e mesmo assim subindo a escada
da universidade porque não podia subir de elevador, porque ele era primeiranista. Tem
que pedir autorização para os veteranos da universidade para subir de elevador. Que isso
eu achei uma coisa, no mínimo, subversiva de valores, dentro da universidade,
principalmente de medicina, que era para ter uma valorização da saúde. Justamente, o
que eu via lá era totalmente o contrário. O Centro Acadêmico tem um prédio dentro do
campus da universidade, que é lá o refeitório dos alunos e os alunos do primeiro ano não
podiam entrar lá para comer.
Então, tudo isso que eu vi, eu vi uma realidade que eu não esperava encontrar
quando eu entrasse numa faculdade de medicina. Isso que eu estou dizendo chega a ser
até talvez menor do que a grandiosidade de um estupro, das outras denúncias que estão
ocorrendo aqui neste plenário. Mas era uma coisa que me assustou e me chocou bastante.
O que me chocou mais é que todos, todo ano, todos - com exceção de um ou dois, que
eram casados, e já tinham filhos e não queriam participar -, mas todos participavam disso
que eu chamei depois de trote mínimo. Que esse é o trote mínimo dentro da faculdade,
que eu chamei, né? Esse é um que 99 por cento participa.
Porque, vamos dizer assim, eu participei desse trote mínimo, que é o dia a dia da
universidade. Que, para não ser agredido - porque é agredido verbalmente, é agredido
moralmente, quem não deseja participar. Então é uma coisa que você acaba se
subvertendo e participando.
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Então, fiquei esses três meses com o cabelo raspado, com a camiseta extra “g”,
com tudo isso. Bom, foram três meses assim: eu diria para vocês que eu perdi um ano da
minha faculdade em que eu poderia contribuir intelectualmente, poderia contribuir na
construção da universidade com um pouco do que eu trouxe de bagagem. Eu tinha 18
anos, era jovem, mas eu tinha um pouquinho de bagagem. Queria contribuir e aprender
muito. Mas me afastava dos órgãos representativos da universidade, me afastava das
ligas acadêmicas, dos encontros científicos, basicamente, porque eu não me sentia
confortável. Vamos dizer que eu perdi, assim, um ano da universidade. Foi um ano que,
para mim, acabou sendo perdido.
Chegou no final do ano, eu vi que alguma coisa eu tinha que fazer. Que eu tinha
que mudar, que transformar, alguma coisa; que daquele jeito não dava para fazer, não
dava para ficar e que não é possível que as pessoas não conseguissem enxergar isso. Aí
eu andei pesquisando algumas coisas e tal e decidi por tentar criar um grupo que
chamava Grupo de Apoio ao Calouro, GAC, dentro da universidade, que era um grupo
para receber aquele primeiranista. A gente recebendo ele e ele sente-se acolhido, fosse
uma outra vertente, além do trote, para que ele não se subvertesse àquele poder, àquela
realidade que o trote impunha. Isso foi no final do ano retrasado. Eu estava no final do
segundo ano quando a gente decidiu pela criação desse grupo. Eu fui à universidade. Eu
fui responsável pela recepção dos calouros, primeiranistas, do ano passado. É do ano
retrasado, já. Eu estou perdendo as datas, já. Agora é 2015, né? Está certo. Eu estou
falando agora de 2012... 2015, 2014, terceiro ano... 2013! No final de 2013, eu fui
responsável pela recepção dos primeiranistas. A faculdade me deu liberdade para ser
responsável. Chamava “trote solidário”. Eu tirei esse nome basicamente porque, para
mim, o trote, ele já está implícito a relação de poder. Então, vamos dizer: “Calouro, vai
lá doar sangue, que é bom. Calouro, vai ajudar aquelas pessoas, que é bom.” Mas, no
fundo, a própria pessoa que está mandando não faz. Então, quer dizer, se é bom, todo
mundo deveria fazer. Se é bom, todo mundo tem que participar junto disso. Então foi
isso que a gente mudou. Mudou o nome para começar a mudar o conceito. E nessa
mudança, eu propus para a universidade a criação desse grupo, que começou. A
faculdade me emprestou a psicóloga institucional, que nos ajudou muito, a Dra. Roseli.
Realmente, ela foi um braço direito nosso. Ela apoiou muito a ideia. Apesar de a
universidade não apoiar muito, ela acabou me dando um pouco de liberdade para fazer
isso. A gente fundou o grupo lá dentro da universidade, o grupo de apoio ao calouro, que
depois, com a aproximação do Antônio, ele virou Grupo de Apoio ao Primeiranista. Esse
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grupo começou fazendo reuniões semanais dentro da universidade em 2014, perdão, em
2013. Reuniões semanais em 2013. Isso em 2013. Reuniões semanais em 2013.

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - Rodolfo, posso interromper?

O SR. RODOLFO FURLAN DAMIANO - Pode, claro. Deve.

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - Antes de você passar para o
que vocês fizeram no Grupo de Atenção do Calouro, eu queria que você descrevesse o
martírio lá, os três meses. Porque eu estou aqui com a relação dos trotes a que as pessoas
são submetidas lá em Sorocaba.
Então, eu tenho, assim... você está me ouvindo?

O SR. RODOLFO FURLAN DAMIANO - Estou te ouvindo.

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - Fazer tarefas e trabalhos para
trotistas, especialmente mapas conceituais, tarefas de inglês e português, comer alho,
cebola, pimenta, comidas e frutas com muito sal - e aí eu pergunto: e fezes? -, beber
álcool, basicamente pinga, cachaça, óleo, vômitos, urina, fezes aquosas, misturas, itens
anteriores com pimenta, produtos de limpeza, ovo cru, variáveis; correr nu nas ruas ou
em festas ou no prédio da piscina do Centro Acadêmico, inclusive dos times da
faculdade, normalmente sob efeito de álcool; pular na piscina inúmeras vezes; ice on the
balls, cueca com gelo; gincanas, treino; servir festas, jantares, preparar “becks”, entre
parêntesis, maconha, ou guardar drogas ilícitas dos trotistas; receber álcool, urina,
agressões físicas no Centro Acadêmico, ameaças constantes, agressões, torturas;
fantasiar-se, manter-se acordado por dias, limpar casas, repúblicas, ajoelhar-se
publicamente para beber álcool; encurralamento em cantos para que trotistas rasguem e
tirem a roupa dos ingressantes, pedágio nas ruas de Votorantim, competições de bebidas
- o vencedor é o último que bebeu -; esfregar alho e cebola no cabelo e no corpo;
descobrir informações pessoais do trotista, receber boladas no peito e nas costas; ir no
chá das calouras; pendurar placas nos pescoços.
Eu não sei qual é a sua formação. Eu, por exemplo, sou um cara católico. Católico
mesmo. E toda vez que se fala que a universidade é católica, eu fico muito... já tem a
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PUC de Campinas, vocês também são PUC aí. Vocês são PUC de verdade. Não é uma
PUC com outras características.
Queria te perguntar também - porque é um curso muito caro, muito caro. É um dos
cursos mais caros do Brasil - se vocês têm financiamento daquele Fies. Os alunos
carentes têm financiamento do governo federal, daqueles programas de auxílio, enfim.
Eu queria que você contasse... eu vi que você é uma pessoa de muito boa formação, uma
formação familiar, entrou com 18 anos, eu sei que você está estudando aí nos Estados
Unidos, mas eu queria que você falasse um pouco dessa barbaridade que se faz numa
PUC, né? PUC, porque, às vezes: “PUC, PUC”, a gente vai como se fosse uma coisa
onomatopaica, mas é a Pontifícia Universidade Católica, a grande faculdade da
universidade católica de Sorocaba. É isso.

O SR. RODOLFO FURLAN DAMIANO - Claro. Bom, lá é uma faculdade da
PUC São Paulo. Não é PUC Sorocaba. É uma faculdade da PUC São Paulo. Mas para
entrar nesses méritos que você colocou, eu preciso inserir o grupo, porque é onde eu
preciso chegar. Eu acho que até para as pessoas que estão aí entenderem por que eu estou
aqui, por que eu estou falando aqui. E essa relação que você colocou, de onde foi tirada.
Eu acho que isso é importantíssimo, até para você saber e para as pessoas que estão aí infelizmente, eu não estou conseguindo ver - mas para as pessoas que estão aí se
conceituarem de onde foram tiradas essas informações. Isso é interessante.

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - Faça do jeito que você achar
melhor.

O SR. RODOLFO FURLAN DAMIANO - Está ótimo, obrigado.

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - Tem vários jornalistas, tem
procuradores, tem estudantes, tem professores, tem bastante gente aqui na sala te
ouvindo.

O SR. RODOLFO FURLAN DAMIANO - Valeu, obrigado. Depois que a gente
fundou o grupo, em 2013, que eu estava colocando, a gente fez essas reuniões semanais.
Eram cinco alunos e essa psicóloga institucional, que a gente fez em formato de
mentoring, de mentoria. E é totalmente coordenado pelos alunos. Eu era o coordenador
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junto com a Amanda Guedes, que é uma amiga, uma amigona, aí da PUC São Paulo,
também da medicina.
Nós fazíamos reuniões semanais e passaram pela gente 48 alunos. Dos 100 alunos
que entraram na faculdade, 48 passaram pelo GAP. Dos 48, 25 ficaram até o final.
Então, assim, a gente conseguiu atrair um número de pessoas, por ser um movimento de
alunos, muito grande, e até maior que o Centro Acadêmico e que a Atlética. Chegava a
ser cinco ou seis vezes mais. Isso gerou até uma rivalidade, vamos dizer, uma briga, da
Atlética com a gente. Por isso mesmo: por a gente estar atraindo tantas pessoas. Então,
isso foi muito importante.
Dentro das reuniões, o que aconteceu? Nós não queríamos abordar só o trote.
Porque a gente achava que teria outros problemas. O que os primeiranistas levavam para
a gente era o seguinte: que o maior problema que eles enfrentavam lá era o trote. A gente
passou um questionário em que 75 por cento dos alunos disseram que eles procuraram o
GAP por causa do trote. E dentro dessa realidade, a gente falou: “Bom, é o trote que a
gente precisa trabalhar. É isso, realmente, o problema principal e é isso que a gente
precisa colocar em pauta”.
Em uma das reuniões, nós chamamos a coordenadora do primeiro ano para
conversar. Não foi muito profícuo. A conversa não foi para frente. Fizemos um simpósio
junto com o Antônio Ribeiro de Almeida Júnior, com o Ariovaldo Queda, lá da Esalq,
USP. Fizemos o primeiro simpósio do trote na PUC São Paulo, lá na medicina, que foi
muito interessante. Foram 100 alunos. Foi muito importante, com a organização dos
primeiranistas e nossa, do Grupo de Apoio ao Primeiranista, claro, juntamente com os
vinte e poucos primeiranistas que nos ajudaram.
Paralelamente, nós construímos um documento de cem páginas contando tudo o
que acontecia dentro da universidade. Tudo, em relação ao trote, em relação a tudo.
Porque eu, particularmente, não participei de tudo. Eu não sabia de tudo. Não teria como
eu saber porque eu não quis participar. Eu não fui nas repúblicas e não participei de tudo.
Mas, dentro desse documento, os alunos que participaram na construção desse
documento foram alunos que participaram do trote mais profundamente, foram alunos
que estava mais profundamente no trote e saíram porque não se sentiram bem
participando do trote e foram buscar o apoio no Grupo de Apoio ao Primeiranista.
Então, essa lista que você está aí, ela surgiu do documento que nós fizemos em
2013, encaminhamos à reitoria, à vice-reitoria, à direção da faculdade e à coordenação
do curso de medicina. Encaminhamos esse documento esperando uma resposta - isso foi
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em 2013 - esperando uma resposta sobre isso, um parecer da universidade, que até hoje
não nos chegou. Até hoje, ninguém da universidade nos respondeu sobre esse
documento, que é um documento de cem páginas com uma introdução teórica sobre o
assunto, que nós tivemos colaboração do Antônio Ribeiro de Almeida Júnior, professor
da Esalq. Agradecemos muito ele.
E juntamente com todas essas nossas denúncias, com uma explicação profunda do
que acontece lá na universidade... porque a gente queria uma resposta e até hoje essa
resposta não veio. Então, o que você está aí é justamente isso. Eu só queria introduzir
essa relação. Agora, o que acontece dentro da universidade eu divido entre dois pontos: o
trote máximo e o trote mínimo. O trote mínimo é aquele trote, é aquilo que você entra na
universidade e você é, vamos dizer, implicitamente obrigado a realizar por estar dentro
da universidade, que é o que eu expliquei em relação ao cabelo, por três meses, em
relação à camiseta extra large. Num calor de 40, 38 graus em Sorocaba usar a mesma
camiseta por três meses, que custa muito caro. Uma calça jeans, sapato fechado. Mulher
com sapato fechado, calça jeans, com a mesma camiseta, sem brinco, sem anel, sem
pulseira, tudo isso.
Agora, quem vai nas repúblicas e participa dos treinos esportivos da universidade
na Atlética é submetido a esse tipo de trote, esse mesmo que você disse, que são os mais
complexos. Que chegaram à gente as denúncias e por isso eles estavam dentro desse
documento, que é: comer fezes, ser agredido e tudo o mais que você disse: comer
vômito, urinar na cara e tudo o mais que você disse, que foram as denúncias das pessoas
que estavam dentro dessas reuniões da constituição desse documento que nos passaram e
nos colocaram essas informações.
É isso.

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - O professor Antônio Ribeiro
de Almeida Júnior está conosco aqui. Você entrou em que turma? É que eu fico tão
impressionado quando eu ouço essas barbaridades. Você entrou em que ano?

O SR. RODOLFO FURLAN DAMIANO - Eu entrei em... eu estou no quarto
ano... eu entrei em 2011.

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - Que número era a sua turma?
É numerada a sua turma? Tem número lá também ou não?
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O SR. RODOLFO FURLAN DAMIANO - Isso. É 61.

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - Aí vocês fizeram esse grupo.
Aí vocês ouviram os calouros que entraram a partir da entrada de vocês ou vocês
pegaram anos anteriores à entrada de vocês, nessa pesquisa, nesse documento?

O SR. RODOLFO FURLAN DAMIANO - Não. Os anos anteriores eram
justamente os mentores, que eram as pessoas que estavam dispostas a ajudar ali, que
eram do Centro Acadêmico, que eram 4 a 5 mentores. Mas os relatos que estão aí são de
2011 mesmo.

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - Vocês pegaram a próxima
turma?

O SR. RODOLFO FURLAN DAMIANO - Dois mil e onze, não. Perdão. São
relatos de 2013.

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - Da turma que entrou em
2013, é isso?

O SR. RODOLFO FURLAN DAMIANO - Isso, isso, exatamente.

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - E aí eles fizeram esses
relatos, que é o produto desse relatório?

O SR. RODOLFO FURLAN DAMIANO - Exatamente.

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - E 2014 vocês não fizeram?

O SR. RODOLFO FURLAN DAMIANO - Em 2014 eu já estava aqui no meio
do ano, mas passei a coordenação do grupo. Eles continuaram as reuniões. Aconteceram
diversos outros obstáculos, outras dificuldades. O movimento trotista da universidade
mudou um pouco o tom do discurso. Quem participava do Grupo de Apoio ao
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Primeiranista não poderia ir nas festas da universidade. Se fossem nas festas da
universidade eram agredidos, jogavam cerveja na cara das pessoas que iam. Já teve
agressão de homem a mulheres que participavam do GAP. Então, as pessoas que
participam do Grupo de Apoio ao Primeiranista da faculdade começaram a ser
perseguidas, humilhadas. Então, o grupo começou a perder um pouco de força, porque
ninguém quer ser humilhado e perseguido, com certeza.
Mas as reuniões continuaram com um menor número de... a gente teve 48
participantes. Nesse ano, mais ou menos, em 2014, uns 15 participantes. Mas
continuamos as reuniões. E esse ano o grupo vai continuar também a desenvolver seu
trabalho.

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - Deixa eu falar mais uma
coisa: o grupo se propôs, esse grupo que vocês entrevistaram, eles se propuseram a vir
em grupo, em bloco, aqui, fazer depoimento. Hoje viria uma menina. Ela desistiu. Vai
vir o bloco todo para fazer. Agora, sem perder o fio da meada: toda vez que tem uma
vítima tem um agressor.

O SR. RODOLFO FURLAN DAMIANO - Exatamente.

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - Primeiro: desses trotistas - eu
preciso falar essa palavra com... que pode dar outra conotação - desses veteranos trotistas
- sei lá que designação - tem sempre aqueles mais exaltados, né? Assim, com vocação
para torturador, para sádico. Esses nomes aparecem no relatório? E os professores? O
que fazem os professores? Você falou de uma professora que foi muito legal, que foi
uma pessoa que os apoiou. E o diretor da faculdade? O cardeal já era esse cardeal?
Porque você fala que é PUC, PUC São Paulo. O responsável, o reitor, o maior da PUC, é
o cardeal Scherer. Eu queria saber então como que é essa hierarquia do poder. Por que as
direções das faculdades ficam tão omissas e quando citadas ficam tão nervosas, tão
exacerbadas, um monte de advogado no pé da gente, né?
Outra coisa: as pessoas que fazem a Atlética, que são da Atlética, os trotistas, eles
têm condições boas de acesso à residência médica, à estrutura de poder? Então, eu queria
que você, lógico, que você detalhasse um pouco mais o trote, mas que você já começasse
a dar nome aos bois. Porque não existem torturados sem torturadores, não existem
passarinhos sem gaviões, entendeu? Então, eu queria que você mostrasse essa estrutura
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de poder dentro da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Agora nós estamos
falando de São Paulo.

O SR. RODOLFO FURLAN DAMIANO - Com certeza.

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - E eu estou totalmente à
vontade para falar porque eu não tenho problema de alguém dizer que eu estou contra a
igreja católica. Porque eu sou filho dela, entendeu? Então, vamos lá. Eu queria aqui
entender.

O SR. RODOLFO FURLAN DAMIANO - Claro. Bom, depois eu queria que
você fosse mais explícito na sua pergunta, o que você realmente quer disso. Mas você
colocou num ponto de omissão, de esconder a realidade, que é justamente um ponto
importante, na nossa faculdade, dentro do movimento de todos os trotes. Porque vocês aí
receberam denúncias de estupro, receberam denúncias de agressões, de coisas muito
graves. Isso pode acontecer, além do trote, acontece na sociedade em geral. O estupro
não acontece só dentro da universidade. Acontece em outros lugares também.
Mas o mais impressionante em relação ao trote é que ele é um movimento capaz de
esconder, de subverter e - o mais impressionante é - de vangloriar o agressor em
detrimento da vítima dentro da universidade. Esse é o mais cruel para mim. Porque o
estupro pode acontecer em vários segmentos da sociedade. A violência acontece em
vários movimentos da sociedade. Agora, num lugar onde a violência é vangloriada, num
lugar onde o violentador, aquele que agride mulher, é escondido pelos seus amigos e até
por mulheres. Mulheres escondem pessoas que batem, homens que batem em outras
mulheres.
Dentro desse movimento trotista, essa característica, para mim, é a característica
mais cruel e principal do trote. Porque ele consegue omitir, subverter - porque ele muda
completamente a realidade, transforma a realidade que acontece numa realidade
completamente esquizóide, esquizofrênica - e é capaz de vangloriar o agressor em
detrimento da vítima. Isso é muito cruel. Isso é, realmente, uma das coisas mais cruéis
que a gente pode ter, né?
Aqui nos Estados Unidos, uma das diferenças que eu notei em relação à faculdade
é que aqui a vítima tem muito mais razão - pra não dizer que ela sempre tem razão - em
relação ao agressor. O que acontecia aí na faculdade é que o agressor sempre tem razão
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em relação à vítima. A vítima não tem prova suficiente, a vítima precisa dar nome aos
bois sempre, vamos dizer assim, ela sempre precisa apontar, ter testemunhas, vamos
dizer assim, deixar tudo muito claro, fazer o papel dessas pessoas que deveriam
investigar realmente. Quer dizer, a vítima tem que investigar.
Para se ter uma ideia, dentro da nossa faculdade, teve um pedido para o GAP, o
grupo de alunos nosso, que a gente formou, fosse o responsável por investigar as
denúncias em relação ao trote da universidade. Imagina. Nós, alunos, tínhamos que ser
responsáveis por investigar as denúncias em relação ao trote, que é uma obrigação
completa da universidade. Não é uma obrigação nossa.
Essa mudança de valores é uma mudança que eu não consigo entender. Agora,
dentro do movimento médico, tem a questão do companheirismo, tem a questão do
oligarquismo, tem toda aquela questão do poder que são questões a serem investigadas,
né? Por exemplo, dentro da classe médica é difícil ter um professor, um diretor, que é
médico formado dentro da mesma universidade e passou pelo trote da mesma maneira,
ele querer punir um agressor que vai ser médico sendo formado na universidade e que
vai ser um companheiro de trabalho, é muito difícil isso acontecer dentro da
universidade. É a minha realidade lá na PUC São Paulo.
Então, o cardeal, nós não tivemos contato com ele. Sua pergunta eu nem sei.
Mandamos documentos para a reitora da universidade, para o vice-reitor da
universidade. No simpósio, o vice-reitor foi, mas foi uma figura completamente
ilustrativa. Foi para falar algumas palavras bonitas lá, mas no fundo nunca nos procurou,
nunca vi fazer realmente um posicionamento concreto. Os diretores da universidade são
próximos da gente. Vamos dizer, eles tentaram ajudar. Não vou dizer que eles são
pessoas que não querem ajudar, sinceramente. Nem o coordenador da universidade e o
vice-coordenador. Agora, ele tenta ajudar. Não são pessoas que não tentam ajudar. Mas
vou dizer, assim, talvez sejam pessoas que não tenham conhecimento suficiente, não
estão preparados suficientemente para lidar com esse tipo de situação. Eu acho que
talvez seja isso. Eu não vejo maldade neles. Não sei. Talvez seja despreparo. Mas eles
foram criados dentro dessa cultura transversal e hierárquica de poder que o trote insere e
eles estão acostumados com esse tipo de trabalho. O trote cria essa organização que eles
não precisam se meter, né?

254
DIVISÃO DE TAQUIGRAFIA
O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - Muito bom. O professor
Antônio vai falar. Parabéns, viu? Você tem uma capacidade narrativa de síntese.
Parabéns. Impressionante. Muito obrigado.

O SR. RODOLFO FURLAN DAMIANO - Obrigado.

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - O professor Antônio vai
falar.

O SR. ANTÔNIO RIBEIRO DE ALMEIDA JÚNIOR - Boa tarde a todos. Meu
nome é Antônio Ribeiro de Almeida Júnior, sou professor da Esalq, que é uma unidade
da Universidade de São Paulo. Conheci o Rodolfo algum tempo atrás. O Rodolfo me
procurou pedindo que eu fosse conversar com esse grupo de apoio ao primeiranista de
Sorocaba. Eu fui até lá. Nessa primeira entrevista que eu tive lá com eles eu fui com uma
camiseta da campanha que a gente fez que tem um “trote” cortado, proibido trote.
Eu me lembro da frase do Rodolfo de que ele ficou com medo de que eu fosse
agredido por estar usando aquela camiseta dentro do espaço da faculdade. O Rodolfo é
um menino muito corajoso, muito inteligente, brilhante. Ele organizou um simpósio lá
com o nome Anatomia do Trote Universitário onde fomos eu, o Ariovaldo Queda, o
Antônio Zuin e um promotor lá da região de Sorocaba, cujo nome não me lembro,
conversar a respeito do trote com os alunos de lá.
Eu aceitei o convite imediatamente porque as minhas leituras da mídia a respeito
do trote, dos livros, particularmente do livro O Calvário dos Carecas, mostravam que a
faculdade de medicina da PUC São Paulo, que fica na cidade de Sorocaba, era uma das
unidades, uma das faculdades, onde o problema do trote era muito grave.
Então, eu aceitei imediatamente por interesse de pesquisa, de compreender aquela
realidade, e com o interesse de auxiliar mesmo esse trabalho, que eu acho que é um
trabalho pioneiro que o Rodolfo começa em Sorocaba e que é muito importante. Eu acho
que a gente tem que dar todo o apoio. Eu acho que essa CPI precisa realmente trazer esse
grupo, essas outras pessoas que viriam depor. Eu apontei à CPI o nome do Rodolfo e da
Carolina para fazerem um depoimento porque eram as pessoas que eu tinha mais contato
lá. Mas há esse grupo maior que precisa ser trazido aqui, realmente.
Eu acho que a realidade de Sorocaba é uma realidade muito grave. Parece-me uma
das instituições em que há, de fato, um grupo organizado, violento, implacável, que atua

255
DIVISÃO DE TAQUIGRAFIA
dentro da universidade tentando controlar a situação lá. Então, acho que essa situação de
Sorocaba merece realmente ser investigada pela CPI. Eu não tenho elementos para dizer
tudo o que acontece lá. Mas os relatos que me chegaram pela mídia, pelos alunos que eu
entrevistei lá, pelos livros etc, me apontam a PUC Sorocaba como uma das situações
mais graves. Então, acredito que essa CPI deva mesmo investigar. Acho que é uma
escola que precisaria ter um termo de ajustamento de conduta, ou outros procedimentos,
para que a direção da universidade realmente leve a sério o seu trabalho e não faça isso
que o Rodolfo está relatando, quer dizer, atribuindo aos alunos a responsabilidade por
averiguar situações de trote.
A PUC de Sorocaba, é bom lembrar, no livro do Glauco Mattoso, aponta uma
morte de um menino que foi jogado dentro de um barril com cal virgem. Então, esse
menino morreu, segundo o relato do Glauco Mattoso. Houve um menino que foi
queimado, que jogaram álcool nele etc, e queimaram. Nesse caso, desse menino
queimado, até onde eu sei ocorreram algumas expulsões, a PUC de Sorocaba expulsou
alguns alunos. Mas mesmo assim essa cultura do trote, essa cultura absolutamente
violenta persiste dentro da universidade.
Então, é isso que me chega como pesquisador. Acredito que os diretores, enfim, as
pessoas responsáveis por essa unidade deveriam ser chamadas à CPI para explicar o que
acontece. Esse documento, que eu acredito que a CPI recebeu, é um documento que eu
tenho. O documento que eu tenho, a versão que eu tenho, tem algumas fotos. Tem uma
foto que me chocou particularmente: era a de um menino com um protetor usado para
cachorro, para que o cachorro não fique se mordendo quando tem algum curativo ou
alguma coisa assim, e esse menino estava dentro da sala de aula assistindo aula com esse
objeto no pescoço. Quer dizer, com a conivência absoluta do docente que estava presente
em sala de aula e assim por diante. Quer dizer, são situações que eu acredito
absolutamente intoleráveis, absolutamente abjetas, que ocorrem dentro dessa faculdade.

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - Rodolfo, o Kobayashi quer
fazer uma pergunta para você, o Ricardo. E o Dr. Benetton, que é procurador da Casa,
também quer fazer uma pergunta.
Dr. Benetton, o senhor se posiciona, embora ele não está vendo, fique aqui
conosco.
Primeiro, o Ricardo Kobayashi vai te fazer uma pergunta, Rodolfo.
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O SR. RICARDO KOBAYASHI - Oi, Rodolfo, tudo bem?

O SR. RODOLFO FURLAN DAMIANO - Tudo bem.

O SR. RICARDO KOBAYASHI - Na verdade, são duas questões. Mas eu só vou
dar uma contextualizada rápida nela, assim. Porque a realidade que você está narrando
para a gente não é igual, mas é muito similar à da PUC Campinas, tem coisas muito
parecidas na realidade de vocês. Eu escutei você falar e eu concordo quando você diz a
respeito, que o agressor acaba sendo idolatrado. Então, por exemplo, na PUC de
Campinas - isso quem está falando sou eu, Ricardo Kobayashi, portanto, se alguém
quiser processar, processe a mim -, tem um cara que atirou um tijolo em uma menina em
2007, de apelido Xoxota, e ele é reverenciado hoje lá dentro. Não exatamente por isso,
mas também por isso. Fizeram até uma música em homenagem etc e tal, que é
exatamente no contexto que você está falando. Era uma figura emblemática. Se não me
engano, você me corrija se eu estiver errado, na PUC Sorocaba tem um cara de apelido
Pior. Eu não sei quem é. Assim como o Xoxota, eu não sei o nome dele, parece que na
PUC Sorocaba tem um rapaz que o apelido dele é Pior, que é muito emblemático dessas
figuras violentas que passam impunes o tempo inteiro.
Então, uma primeira pergunta é essa: se você conhece a história desse rapaz, desse
Pior. E a segunda é: nesse contato que eu estou tendo aqui na CPI e já anteriormente, em
relação às faculdades de medicina, os focos de violência vêm de vários pontos. Mas tem
um em que ele é constante: as Atléticas. Não sei se teria uma análise para isso. Porque
sempre nas Atléticas estão envolvidas irregularidades de gestão de dinheiro. E essa
questão dessa violência muito grande, essa prática. Curiosamente, os alunos que são
chamados atletiqueiros, que frequentam, que competem, quando você olha na ponta, no
final da carreira, eles se dão bem nas provas de residência, eles se dão bem, de uma
forma geral, na continuidade da vida deles acadêmica e profissional.
São essas duas questões. Obrigado, Rodolfo.

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - E o Dr. Benetton quer te
fazer uma pergunta.
Bom, então responde a do Kobayashi e aí o Dr. Benetton faz a pergunta. Rodolfo,
responde, por favor.
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O SR. RODOLFO FURLAN DAMIANO - Claro. Bom, vou tentar ser o mais
sintético possível. Em relação à (ininteligível) da Pucamp, realmente as faculdades de
medicina do estado de São Paulo, em geral, são bem similares em relação ao trote. Elas
até se conversam. E dentro das competições esportivas, como a Intermed, acontecem
coisas muito similares, muito graves e que, realmente, vamos dizer, eu nem chamo de
competição esportiva, porque não é uma competição esportiva. E lá dentro acontecem
coisas muito graves, que a gente recebe denúncia. Devem ser investigadas, mesmo, essas
questões que acontecem lá dentro, organizadas pela Atlética. Realmente, a Atlética se diz
imparcial, que ela não apoia o trote. Dentro da faculdade ela também diz isso, mas a
realidade é que a Atlética, dentro da universidade, todas as pessoas que participam do
trote são da Atlética.
Nem todas as pessoas da Atlética participam desse trote mais grave, mas a maioria
delas... quer dizer, desculpa... participa, porque aqueles que não praticam são omissos,
não falam, se escondem e acabam perpetuando toda essa cadeia, essa rede. Elas são,
como o Antônio mesmo costuma dizer, o soldado raso dentro de uma cadeia que tem
general. Aquelas pessoas que não falam, que participam de tudo e não se colocam, não
saem, são soldados rasos porque elas participam não falando, participam dentro desse
contexto, dessa sistematização do trote.
Então, realmente, a Atlética é uma instituição trotista que permeia a universidade.
Sobre o Pior - que é o apelido do menino -, conheço, conheço muito bem. Tive reuniões
com ele, dentro da universidade, e com os professores. Ele já é médico, se formou acho
que no final do ano passado. Conheço, sei das histórias dele. Eu não sei o que convém eu
falar, não sei o que não convém eu falar...

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - Primeiro, o nome dele. Fala o
nome.

O SR. RODOLFO FURLAN DAMIANO - Eu não sei o nome dele.

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - Bom, então conta as histórias
do Pior. Ele já é médico, né?

O SR. RODOLFO FURLAN DAMIANO - Já é médico.
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O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - Ele trabalha lá em Sorocaba?

O SR. RODOLFO FURLAN DAMIANO - Não sei, não sei, não conheço.
Depois que ele se formou, não tenho nem ideia. Ele se formou no ano passado e eu não
quero, sinceramente, não me interessa também depois que ele se formou.

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - Está bom, vamos lá. Isso é a
nossa parte. Conta as histórias desse Pior aí.

O SR. RODOLFO FURLAN DAMIANO - Bom, que a gente sabe é que, a
realidade que a gente sabe é agressão a mulheres. Ele foi uma das pessoas que agrediram
uma das meninas numa das festas da universidade. Chegou a agredir uma menina que é
do GAP. Provavelmente, ela vai estar aí naquela denúncia coletiva e vocês vão poder até anotem isso - perguntar para elas quando elas forem, as meninas do GAP. Porque
elas foram agredidas e o Pior foi um dos agressores delas. Elas vão poder falar isso
muito melhor para vocês. Elas iriam poder entrar com processo contra ele e acabaram
não entrando. Ameaças por facebook. Ele é um rei de fazer isso. Ele fez muito. Numa
das coisas, comigo, ele até me ameaçou algumas vezes informalmente. Disse que quem é
do GAP, que funda o Grupo de Apoio ao Primeiranista, merece sofrer bullying mesmo.

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - Isso aí foi recuperado, foi
salvo?

O SR. RODOLFO FURLAN DAMIANO - Foi tudo salvo. Sim, tudo salvo.

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - Continua.

O SR. RODOLFO FURLAN DAMIANO - Tudo salvo. Então, assim, ele é um
cara, vamos dizer, das pessoas manipuladoras que eu conheço, eu acho que talvez ele
seja o maior manipulador que eu conheço dentro do trote na universidade. Ele era um
líder dentro do trote da universidade. É um manipulador de mão cheia e precisamos
investigar mais sobre isso, sobre a relação a ele.

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - Obrigado. Dr. Benetton.
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O SR. BENETTON – Boa tarde, Rodolfo. Benetton, da Procuradoria da
Assembleia. A minha dúvida é a seguinte: quem financia, monetariamente falando, as
ações da Atlética e os trotistas? Sabe-se que a PUC Sorocaba, a faculdade de medicina, é
uma das faculdades mais caras, se não for a mais cara, do estado. Não sei, pode ser que
seja uma das mais caras do País. Mas essas atividades do Centro Acadêmico e da
Atlética, quem financia? Primeira pergunta: são só atividades promovidas pela Atlética
que financiam as atividades da Atlética e do Centro Acadêmico - acredito que são esses
dois órgãos - ou existem pessoas, profissionais formados, médicos - porque eu sei que
Sorocaba, a classe médica em Sorocaba é muito forte, a sociedade médica sorocabana.
Existem muitos hospitais, clínicas particulares. É muito forte lá. O poder monetário da
classe médica sorocabana é muito forte.
Então, uma coisa que seria importante até esclarecer para a CPI para que ela possa
buscar elementos outros do ponto de vista jurídico é: você tem conhecimento de pessoas
estranhas à faculdade financiarem essas atividades? Ou seja, médicos, clínicas, hospitais
particulares?

O SR. RODOLFO FURLAN DAMIANO - Atividades de que tipo você está
dizendo?

O SR. BENETTON - Essas atividades, festas. Veja, eu sei que, como você falou,
o kit do primeiranista, na época, custava duzentos reais. Mas eu sei que em Sorocaba
existem muitas festas também promovidas pelos médicos.
O caso que o professor Almeida narrou, se não me engano, do menino queimado,
se eu não me engano, ou era um sextoanista ou era já um médico que ateou fogo nele.
Então, a gente tem conhecimento de que médicos também participam de festas, como na
Pucamp, também. Os que vieram aqui informaram.
Então você tem conhecimento se médicos, autonomamente, ou clínicas, ou
hospitais particulares de Sorocaba, financiam essas atividades, auxiliam, estimulam,
essas atividades pouco condizentes com a ética médica lá em Sorocaba?

O SR. RODOLFO FURLAN DAMIANO - O que acontece é bem mais
complexo. Porque o financiamento é o financiamento, vamos dizer, esportivo. Dentro
desse financiamento esportivo que a Atlética se propõe a fazer entram as festas para
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gerar renda para, vamos dizer, a manutenção dos esportes. Dentro dessas festas acontece
todo esse abuso que a gente está colocando aqui. Eu fico me perguntando se os
médicos... bom, provavelmente eles saibam. O financiamento é um financiamento,
vamos dizer, implicitamente para o esporte, mas usado para as festas. Mas eu cheguei a
ter acesso a alguma relação da fonte de renda da Atlética. Porque uma das discussões
nossas era a proibição da obrigatoriedade do uso da camiseta que vem no kit do calouro,
que custa 250 reais. Porque a gente achava que a faculdade deveria proibir isso e a
faculdade ficou pensando sobre se iria fazer isso ou não. A Atlética mostrou um
balancete deles. Nesse balancete, a maior renda que eles têm, a maior renda que eles
tinham, era com a venda do kit do primeiranista. Se fosse proibido, eles não teriam essa
renda e não poderiam ir para a competição esportiva, para o Intermed. Então, a faculdade
não proibiu, não quis proibir, justamente, provavelmente, por causa disso, por essa fonte
de renda vir na venda do kit.
Do calouro, dá para perceber que eles não têm noção nenhuma de mercado e nem
de novas ideias para geração de riqueza. Porque a maior fonte de geração de renda deles
são doações de ex-médicos. Eles têm esse tipo de renda. Venda, porque a maior fonte de
renda deles é venda dos kits, pedágio, que eles ganham dinheiro com pedágio, venda de
rifa, que os primeiranistas são obrigados a vender rifa para os veteranos. Se não vendem,
eles têm que tirar do próprio bolso, pagar a rifa com o próprio bolso, porque eles têm que
financiar isso. Então, o talão de rifa deve ser uns 50 reais. Se eles não conseguem vender
tudo, eles tiram do próprio bolso. Eles têm que vender a rifa deles e a rifa dos mais
velhos, que estão lá em cima. Então, essas são as fontes de renda a que eu tenho acesso,
que eu conheço. São as mais importantes.

O SR. BENETTON - Rodolfo, continuando Benetton ainda. Você falou agora
sobre doações de ex-médicos, de ex-alunos médicos, né? Essas doações - você que disse
que chegou a ter um contato com o balancete, com o balanço da Atlética - elas são
contabilizadas? Ou seja, tem o nome dos doadores, ou isso é caixa dois?

O SR. RODOLFO FURLAN DAMIANO - Não sei. Isso eu não sei. Não posso
falar, não sei. Não sei. Desculpa, mas não sei. Não faço ideia.

O SR. ANTÔNIO RIBEIRO DE ALMEIDA JÚNIOR - Outra pergunta,
Rodolfo: E a participação desses ex-médicos nos procedimentos de trote? Quer dizer, os
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ex-alunos pressionam os alunos que estão na faculdade a aplicar trote? Ou eles mesmos
participam de festas ou outras atividades onde eles mesmos aplicam o trote?

O SR. RODOLFO FURLAN DAMIANO - Sim, sim, participam. Sim. Isso
talvez seja o que mais impressiona a gente. Mas nas competições esportivas... na verdade
eles aplicam o trote de uma forma mais escondida ainda. Existe muita gente protegendo
e escondendo eles. Isso é outra coisa importante. Acho que foi o professor Antônio
mesmo quem me disse: o apelido é muito importante para o médico, para a manutenção
desse poder, porque quem faz esses abusos é o Pior, não é o nome do médico tal. Quem
faz aquilo é tal apelido, não é o nome do médico tal. Então, a facilidade para você
cometer esses abusos dentro da universidade é muito maior se você não está com seu
nome, se você está com seu apelido. Justamente, por exemplo, eu não sei o nome do
menino. Então, assim, talvez, um dia, se ele atendesse a minha filha com o nome real, eu
não saberia que era ele.
Então os apelidos também participam dessa forma de poder e os médicos, dentro
das competições esportivas, aplicam o trotes ele mesmos, mijam no rosto de aluno, dão
vômito para eles beberem.
O que mais fazem mesmo é xingamentos morais: “São uns merdas, não vão ser
nada na vida”. Isso, para mais grave, isso acontece muito. Além disso, nas redes sociais,
é um apoio completamente, vamos dizer, implícito, porque várias manifestações nas
redes sociais de trotistas em que os mais velhos estão presentes e acabam sendo omissos,
não falam nada, ou até acabam apoiando a manifestação violenta desses estudantes.
Então, eles participam sim, Antônio. Isso, com certeza.

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - Rodolfo, eu sou uma pessoa
que já ouvi muita coisa sobre tortura, sobre o assunto tortura. Eu queria saber duas
coisas. Primeiro: quando vocês falam urinar na cabeça de uma pessoa, seja ele menino,
menina, estudante - e agora você falou que até os médicos participam. Tem tido muita...
ontem teve uma audiência sobre Rio Preto. A urina é guardada em algum recipiente e ela
é usada ou urina, quer dizer, a pessoa urina na hora na cabeça do calouro? Isso eu queria
que você falasse, porque é uma coisa absurda, tão absurda. Mas a gente precisa... esse
negócio de vômito, para mim, nunca fica claro. Queria que você respondesse, essas
formas de tortura tão grotescas, como é que essas coisas acontecem? Se é que você tem
condição de falar sobre isso e, realmente, desses médicos formados.

262
DIVISÃO DE TAQUIGRAFIA
Porque, hoje, Sorocaba é a capital da psiquiatria no Brasil. Acho que é o lugar que
tem mais manicômios do estado de São Paulo. Todos os manicômios que estava em
Itapira, tal... foi tudo para Sorocaba. É uma região especializada em tortura. Em tortura.
Os manicômios são terríveis. Os relatos sobre a situação dos manicômios de Sorocaba
são terríveis. Então, eu queria que você falasse dessas... e uso da lança-perfume ou da
loló, ou se usa muito éter, quelene, esses derivados desses inalantes. E o uso da droga,
uso da droga: tem festa open, por exemplo? Open. Open com droga liberada e os
calouros têm que providenciar, nos mesmos moldes do que acontece na Pucamp?
Você podia falar um pouco sobre esses assuntos mais duros, mais espinhosos, mas
que a gente precisa saber, por favor?

O SR. RODOLFO FURLAN DAMIANO - Sim, claro.
Bom, primeiro eu quero dizer que todas essas denúncias, essas coisas que eu estou
colocando, eu não presenciei visualmente porque eu não participei desse tipo de coisa.
Foram denúncias que a gente colheu nesses dois anos de trabalho no Grupo de Apoio ao
Primeiranista. Quero deixar isso claro.
Em relação a urina, as denúncias que a gente recebeu foram: urina direta mesmo,
urinar na cabeça da pessoa diretamente mesmo, assim. A pessoa agacha e a outra pessoa
urina na cabeça.
Em relação a vômito, pela denúncia que eu recebi, vomita no banheiro, na privada
e eles vão com o copo, pegam o vômito com o copo na privada e dão para a outra pessoa
beber como uma manifestação de companheirismo. Vamos dizer assim, a fala é: “Você
não é amigo mesmo dele? Isso é bom. Isso vai ser importante para construir uma
amizade entre vocês: vocês vão confiar mais um no outro.” Realmente, essa história é
perversa. Eles conseguem subverter realmente a moral.
Em relação ao uso de drogas, uso de drogas é realmente muito, muito, muito,
presente no meio trotista, nas festas, com cocaína. A mais usada mesmo é a anfetamina.
É muito usada entre os médicos. Mas cocaína e lança-perfume eles realmente usam.

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - Deixa eu perguntar da
anfetamina. A anfetamina dilui na bebida do calouro, assim, na batidinha, é isso?

O SR. RODOLFO FURLAN DAMIANO - Na verdade, dilui de todo mundo,
né? Na bebida de todo mundo. Essas são as denúncias que a gente recebe mesmo. Eles
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diluem antes na bebida de todo mundo e ninguém sabe quem está tomando ou não. São
todos. Não são só os primeiranistas, não.

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - A anfetamina, compra fora
ou pega, escondido, dos laboratórios da faculdade?

O SR. RODOLFO FURLAN DAMIANO - Isso eu não sei.

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - Bom, vamos lá. Primeiro,
anfetamina, você acha que ela é adicionada na bebida que é servida para os calouros. Nas
festas, usa anfetamina. Tem relato de uso de anfetamina.

O SR. RODOLFO FURLAN DAMIANO - Desculpa. Sim, sim, sim, uso de
anfetamina. Sim, sim.

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - Pode falar, que travou aí a
sua imagem e a sua voz. Volta a falar tudo. Cortou tudo.

O SR. RODOLFO FURLAN DAMIANO - Oi.

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - Anfetamina. Voltamos.

O SR. RODOLFO FURLAN DAMIANO - Era isso mesmo, eu só estava
confirmando. Isso mesmo. Anfetamina eles utilizam, sim, na bebida.

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - Você acha que o uso da
anfetamina na bebida, sem que o menino calouro saiba, provoca aquele estado de torpor
e embriaguez sem controle? Isso aí você constatou na pesquisa?
E quem falava assim que adicionava anfetamina? Como que aparece a anfetamina
adicionada à bebida alcoólica?

O SR. RODOLFO FURLAN DAMIANO - Os relatos, eles foram todos... o
Grupo de Apoio ao Primeiranista e a gente se reunia em um grupo fechado, em um grupo
de roda. As pessoas eram livres para participar. Eles se vinculavam à gente até a gente
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ter que fazer... a gente fez nossas reuniões em um anfiteatro fora da universidade, porque
dentro da universidade os alunos se sentiriam ameaçados, só por estarem dentro da
universidade. Quer dizer, em vez de ser um ambiente tranquilo e seguro, é um ambiente
ameaçador, na universidade, para o primeiranista. Também é uma coisa, assim,
assustadora de pensar.
E o relato da anfetamina: É usada na bebida a anfetamina. Na bebida de todos.
Todo mundo está tomando anfetamina lá, dentro da bebida. Não são só os primeiranistas.
São todos. Esse é o relato que a gente tem.

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - Existe relato daquela técnica
de afogamento que usa o vaso sanitário para pôr a pessoa dentro, com a cabeça dentro do
vaso sanitário?

O SR. RODOLFO FURLAN DAMIANO - Desconheço. Não chegou até mim.

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - Então, o vômito é assim: a
própria pessoa vomita e é obrigado a reingerir o vômito ou é o vômito de uma outra que
é coletado?

O SR. RODOLFO FURLAN DAMIANO - De outra.

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - De outra pessoa?

O SR. RODOLFO FURLAN DAMIANO - De outra pessoa. É.

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - E é coletado dentro do vaso
sanitário?

O SR. RODOLFO FURLAN DAMIANO - Isso.

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - Não é numa cuba, assim,
numa coisa separada? O cara pega o vômito depositado na água do vaso sanitário, é isso?

O SR. RODOLFO FURLAN DAMIANO - Essa é a denúncia que a gente tem.
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O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - Entendi. E a droga é
liberada? E, isso que eu ia perguntar, já que você falou do ambiente universitário: as
festas são realizadas lá dentro do prédio, dos pátios, da PUC Sorocaba, ou elas são
realizadas em chácaras alugadas, ou tem chácaras mais tradicionais onde elas sempre são
realizadas.

O SR. RODOLFO FURLAN DAMIANO - Não.

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - E se tem república, também,
que são usadas, a exemplo de Piracicaba, Ouro Preto.

O SR. RODOLFO FURLAN DAMIANO - Essa é uma ótima pergunta. Dentro
da faculdade existem ruas que passam pela universidade. Tem o Centro Acadêmico, que
tem o maior Centro Acadêmico, acho, da América Latina que foi construído pelos
alunos. Essa é uma discussão: se o espaço do Centro Acadêmico é um espaço da
universidade - ela tem o direito de intervir lá - ou é um espaço do Centro Acadêmico.
Essa é uma discussão interessante, que eu acho que até a CPI poderia investigar e
trabalhar em cima disso, do espaço do Centro Acadêmico. Porque algumas festas
acontecem no espaço do Centro Acadêmico e a faculdade, vamos dizer assim, não é
como se eles estivessem tentando fazer alguma coisa, mas a faculdade, mesmo se ela
quisesse, não sei se ela sabe. Juridicamente, já foi discutido isso lá em reunião: até que
ponto, naquele espaço, a faculdade pode intervir, ou não pode intervir. É o único
refeitório da universidade que fica dentro do Centro Acadêmico e os primeiranistas não
eram permitidos entrar dentro da universidade, o refeitório do Centro Acadêmico, que é
da universidade. Então, essa era uma discussão comum entre os alunos lá dentro.
Algumas festas acontecem lá dentro. Algumas festas acontecem fora da universidade. A
maioria dos trotes mais pesados acontece nas repúblicas e nas competições esportivas,
como a Intermed e tal.

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - E a loló, o uso do quelene,
não sei, tem diversas composições químicas dos éteres. Agora, popularizou com loló.
Dos éteres, das lança-perfumes, das várias denominações que tem em cada faculdade de
medicina, aparece nos relatos?

266
DIVISÃO DE TAQUIGRAFIA

O SR. RODOLFO FURLAN DAMIANO - Desconheço.

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - Está bom. Professor Antônio.

O SR. ANTÔNIO RIBEIRO DE ALMEIDA JÚNIOR - Rodolfo, eu queria
perguntar se, na sua opinião ou nos relatos que vocês coletaram, porque você disse
assim: “O agressor é reverenciado.” É reverenciado por quem? Por outros alunos? Pela
faculdade? Quem reverencia?
E a outra questão é: se os participantes do trote, quer dizer, esses que aceitam essa
disciplina do trote, que entram nesse grupo etc, são de alguma forma favorecidos pela
faculdade nas suas carreiras.

O SR. RODOLFO FURLAN DAMIANO - Entendi. Bom, vou falar na minha
opinião, mesmo, sobre isso, dentro de todo o trabalho que eu tive.
Uma ótima pergunta, Antônio. Essa pergunta foi muito boa mesmo. Em relação ao
favorecimento, eu acho que, de alguma forma, eles são favorecidos, sim. Por ser uma
cultura sólida, uma cultura permeada de companheirismo, vamos dizer assim, amizade e
companheirismo. E por ser uma estrutura muito bem organizada, eles próprios se
conectam entre eles. Favorecimento para emprego, com certeza isso acontece, e talvez
até... para residência, eu não sei, eu não posso afirmar isso. Mas é uma coisa que poderia
ser investigada sim. Eu acho que cabe investigação e até uma pesquisa em relação a isso,
porque é uma coisa muito importante. Até porque, dentro da universidade, as pessoas
que participam mesmo do trote, profundamente, eu não vejo um bom desempenho
acadêmico dessas pessoas dentro da universidade. Então, se eu não vejo um bom
desempenho acadêmico e elas conseguem os melhores empregos, como o senhor, antes,
colocou, melhores colocações em residência, alguma coisa a gente tem que pensar: como
é que eles conseguem essas colocações e tudo isso. São situações que a gente tem que
investigar e pesquisar.
Quem reverencia: os próprios alunos e ex-alunos reverenciam essas pessoas, pela
influência e por tudo o mais que ela colocou dentro da universidade. Mas é um
reverenciamento... é interessante. Não é um reverenciamento nas coisas ruins que ela fez,
mesmo que todo mundo saiba as coisas ruins que ela fez. Mas é um reverenciamento
como se ela fosse a pessoa que defendesse as cores da universidade; ela é a pessoa que
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valorizava, realmente, a universidade. Porque é um discurso ufanista, um discurso de
engrandecimento da universidade, que tem em relação ao trote, que é propagado nas
músicas da universidade, e é propagado dentro da universidade pelos trotistas. Então, é
uma valorização dessa pessoa mais em relação a isso, em detrimento de todo o mal e as
coisas gravíssimas que ela fez durante os anos de faculdade.

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - Última pergunta, Rodolfo. E
os hinos? Os hinos das competições... É tradição da PUC de Sorocaba esse hinário? Eles
postam? As Atléticas mantêm esses hinários? Você fez uma pesquisa sobre os hinos?
Porque os hinos e as postagens que eles fazem pela internet, não tem como disfarçar. É
quase um documento, é quase uma declaração. Você podia falar sobre os hinos? No seu
relatório tem o capítulo sobre os hinos?

O SR. RODOLFO FURLAN DAMIANO - Não, não tem capítulo sobre os
hinos. É até uma boa, uma coisa interessante a se fazer. Mas, não, a gente não colocou os
hinos. Mas, depois, enquanto eu estava acompanhando as outras denúncias, realmente, é
basicamente a mesma coisa que vocês estão acostumados a ver em outras universidades.
É um hino de valorização da universidade, é um hino de valorização do poder da
universidade, em detrimento das outras. É cheio de preconceitos de toda e qualquer
espécie.

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - Como é o nome da Atlética
de Sorocaba, da PUC de Sorocaba?

O SR. RODOLFO FURLAN DAMIANO - É Associação Atlética Acadêmica
Vital Brasil.

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - Vital Brasil. E lá na página
deles tem os hinos?

O SR. RODOLFO FURLAN DAMIANO - É, não sei. Precisamos ver.

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - É, precisa ver logo, antes que
eles apaguem.
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O SR. RODOLFO FURLAN DAMIANO - Justamente. Mas tem no livrinho, no
livreto, que é dado todo ano.

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - Ah, tem um livrinho
impresso?

O SR. RODOLFO FURLAN DAMIANO - Tem. E eu acho que até a PUC tem
esses livros lá.

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - A PUC, a instituição, ou
PUC, o Centro Acadêmico ou a Atlética?

O SR. RODOLFO FURLAN DAMIANO - Eu acho que a PUC instituição, eles
devem ter em algum lugar lá.

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - Tá bom. Então, nós estamos
aguardando uma agenda dos alunos, que eles virão em bloco, aqui, fazer um depoimento
na CPI. Queria muito te agradecer. O professor Antônio quer se despedir.

O SR. ANTÔNIO RIBEIRO DE ALMEIDA JÚNIOR - Eu queria agradecer
muito ao Rodolfo. Acho que o trabalho que ele fez e o próprio depoimento que ele deu
aqui hoje demonstra o caráter, o brilhantismo, enfim, tudo de bom que esse menino é
para a faculdade de medicina de Sorocaba.

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - Então, olha, eu estou aqui,
viu, Rodolfo, com o documento: Grupo de Apoio ao Primeiranista. Este é o documento
que eles produziram, né? Então, eu estou com o documento aqui. Isso aqui já veio para a
CPI. Vou disponibilizar para os jornalistas.
Você pode dizer seu e-mail, suas formas de contato, para o pessoal que quiser
entrar em contato com você aí?
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O SR. RODOLFO FURLAN DAMIANO - Claro. Eu quero dizer só, antes,
algumas coisas. Meu nome é Rodolfo Furlan Damiano. Meu email é Damiano, “d”, “a”,
“m”, “i”, “a”, “n”, “o”, “r”, de Rodolfo, “f”, de Furlan: damianorf@gmail.com.

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - O pessoal aqui tem o contato.
Se alguém precisar, a Casa tem a disponibilidade do acesso. Então, faça suas conclusões
finais, por favor.

O SR. RODOLFO FURLAN DAMIANO - Bom, eu queria agradecer muito a
possibilidade de estar aí falando. Quero colocar que também fico preocupado com a
segurança das pessoas dos depoentes, que isso é uma coisa que deve ser levada em conta.
Denúncias online, já aconteceram diversas, dentro dos anos que eu estou na faculdade.
Eu nunca, eu não estive sozinho nessa luta. Se eu estivesse sozinho,
provavelmente, eu não chegaria até aqui.
Agradeço muito ao Antônio. Essas pessoas que vão depor aí são pessoas
brilhantes, são as pessoas que foram as primeiras acolhidas no Grupo de Apoio ao
Primeiranista, que vão aí depor. Foram elas que foram no grupo, deram a cara para bater
e tentaram mudar alguma coisa em relação à universidade.
O trote, como o Antônio sabe, está permeado em muitas outras situações da nossa
vida, principalmente em relação ao nosso trabalho no futuro. A maior luta, nossa, do
grupo de apoio ao primeiranista, é a luta da humanização do médico. É nessa luta que a
gente vai até o fim, independente de qualquer outro obstáculo que a gente tiver.
Agradeço muito todo mundo. Um abraço para o Antônio e para vocês também.
Valeu. Obrigado.

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - Obrigado, Rodolfo. Se você
puder mandar mais material, ou coisa que você lembrar a mais, que não está no relatório,
o nosso e-mail aqui é cpiuniversidades@al.sp.gov.br. Incentive seus colegas lá de
Sorocaba para virem. Não vamos nos intimidar diante dessa cadeia de torturadores.
E é bom que o cara tenha apelido de Pior.

O SR. RODOLFO FURLAN DAMIANO - Exatamente.
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O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - É bem sugestivo. Muito
obrigado.

O SR. RODOLFO FURLAN DAMIANO - Eu que agradeço. Obrigado para
todo mundo aí e um abraço.

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - Depois, localiza na internet a
morte daquele menino, que ocorreu com cal virgem, tá?
Vamos chamar os outros depoentes, então? Primeiro vem a Jade Gonçalves.
Então, vamos compor a segunda Mesa. A Jade Gonçalves Ribeiro do Nascimento
Santos, ex-estudante da Esalq. Jade, venha para cá, por favor. Sente aqui. O professor
Antônio vai participar desta Mesa também, né?
Vamos lá? Então, vamos passar para o depoimento da Jade Gonçalves Ribeiro do
Nascimento Santos. Você é ex-estudante?

A SRA. JADE GONÇALVES RIBEIRO DO NASCIMENTO SANTOS Não. Eu sou estudante ainda.

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - Da Esalq?

A SRA. JADE GONÇALVES RIBEIRO DO NASCIMENTO SANTOS Sim.

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - Quantos anos você tem?

A SRA. JADE GONÇALVES RIBEIRO DO NASCIMENTO SANTOS - Eu
tenho 26 anos.

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - Pegue o microfone e faça
uma introdução sobre a sua vida pessoal, familiar. Se você é de Piracicaba mesmo, ou se
você veio de outro município, se veio da escola pública, em que ano entrou... Faça uma
introdução pessoal para a conhecermos. Obrigado por ter vindo.
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A SRA. JADE GONÇALVES RIBEIRO DO NASCIMENTO SANTOS Primeiramente, boa tarde a todos. Muito obrigada pela oportunidade de estar aqui.
Eu tenho 26 anos, meu nome é Jade. Eu entrei na Esalq em 2008. Eu sou daqui de
São Paulo, vim de escola pública. Eu tinha 19 anos. Estudei no Instituto Federal de
Educação e antes disso em escolas municipais e estaduais.

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - Em qual unidade do
Instituto Federal você estudou?

A SRA. JADE GONÇALVES RIBEIRO DO NASCIMENTO SANTOS - Na
unidade do Tietê.

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - E na Esalq, você entrou em
Agronomia ou em Ciência Florestal?

A SRA. JADE GONÇALVES RIBEIRO DO NASCIMENTO SANTOS - Eu
entrei em Gestão Ambiental.

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - Em que ano você entrou?

A SRA. JADE GONÇALVES RIBEIRO DO NASCIMENTO SANTOS - Em
2008.

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - Você tinha quantos anos?

A SRA. JADE GONÇALVES RIBEIRO DO NASCIMENTO SANTOS - Eu
tinha 19 anos.

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - E então você entrou lá e foi
morar em república?

A SRA. JADE GONÇALVES RIBEIRO DO NASCIMENTO SANTOS Vou acabar descrevendo isso aqui. Tomei a liberdade, para deixar tudo bem dito, de
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escrever antecipadamente o meu depoimento. Depois vocês estejam todos à vontade para
fazer as devidas perguntas.

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - Muito obrigado. Então
fique à vontade.

A SRA. JADE GONÇALVES RIBEIRO DO NASCIMENTO SANTOS Muito obrigada. Vou começar a ler.
Imagino que os senhores já tenham sido introduzidos ao vocabulário esalquiano
para o trote, mas peço, por favor, que não se acanhem para colocar as perguntas sobre
qualquer tema que possa soar estranho.
Poucos dias após ser aprovada no vestibular da Fuvest, fui alertada pelo Orkut,
uma rede social, por uma veterana da Esalq sobre os trotes violentos e outras práticas
abusivas no ambiente universitário, mas especialmente fora dele. Logo nas minhas
primeiras horas em Piracicaba, acolhida por uma república dita vermelha, fui ensinada a
me apresentar, ou seja, a me ajoelhar e a proferir adjetivos negativos a mim mesma para
fazer amigos.
Eu, que não estava disposta ao consumo de bebidas alcoólicas nesse dia, fui
fortemente pressionada a ceder nessa postura. Íamos à festa do moinho, a primeira
grande festa do ano, para saudar os calouros. Após resistir ao consumo de álcool por
muito tempo e ser fortemente hostilizada pela minha escolha, fui obrigada a ir à festa e
impedida de sair do carro enquanto não bebesse uma garrafa de cerveja inteira, o que eu
não fiz.
Na festa, fui abandonada pelas tais acolhedoras e recebi uma bebida que
rapidamente me deixou dopada. Felizmente, um dos veteranos, que é até hoje um bom
amigo, notou a situação e se ocupou de mim sem me fazer nenhum mal. Esse episódio
foi uma grande sorte que eu tive, pois por pouco eu não fui vítima de uma prática
aparentemente corrente entre uma parcela dos alunos da Esalq, na qual as garotas são
dopadas e abusadas sexualmente.
Fazendo um parêntese, eu raramente acordei nesse momento em que eu estava
dopada. Eu me lembro de ter acordado algumas vezes, de ter visto esse meu amigo ao
meu lado. Eu não me lembro de ter entrado no carro, de como eu cheguei na casa. Eu só
sei que eu acordei no outro dia na república me sentindo atordoada. E até hoje para mim
isso é uma grande incógnita.
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Sei que não aconteceu nada, porque eu confio nessa pessoa que esteve ao meu
lado, mas eu não sei o que eu ingeri, no final das contas. A princípio eu achava que era
cerveja, mas eu nunca tive amnésia alcoólica na minha vida. Eu fui uma jovem como
qualquer outra, que bebe em festa, às vezes até abusei, mas nunca tive problema de
amnésia alcoólica e nesse dia, absolutamente, eu não bebi o suficiente para ficar como eu
fiquei.
Os meus primeiros meses de “bicho não liberto” se passaram e pude acumular
uma série de experiências - são os três primeiros meses - vividas por mim e relatadas por
outros calouros, todas absurdas e carregadas de humilhação e agressões físicas. O trote
acontece em dois ambientes: dentro da universidade e nas repúblicas estudantis,
especialmente nas ditas azuis. Isso porque existe a distinção na Esalq entre quem são os
azuis, os vermelhos e os mocós.

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - Posso interrompê-la? Fale o
que são as repúblicas azuis, as vermelhas e os mocós.

A SRA. JADE GONÇALVES RIBEIRO DO NASCIMENTO SANTOS - As
repúblicas azuis são aquelas onde estão reunidos os alunos que têm uma determinada
orientação política, moral, que é ditamente a agricultura, vamos dizer, convencional, que
é o monocultivo. Que são pessoas ditamente mais preconceituosas, que têm uma postura
mais dura. As vermelhas são os que a gente chamaria de “os comunistas”, que são as
pessoas que são pela reforma agrária, enfim; deu para entender, não é? E os mocós são
aqueles que querem se excluir de tudo isso, que não querem se enquadrar em nenhum
dos grupos.
Na Universidade, essa prática se dá em frente ao atual restaurante universitário e
se constitui por danças, poses e cantos homofóbicos, sexistas e vexatórios;
preconceituosos em geral. Contudo, as práticas mais ofensivas e violentas ocorrem
dentro das repúblicas. Vi um colega de classe com vergonha de chibatadas estampadas
em suas costas. Vi também pessoas comendo reforço, que é uma mistura de vômito e
comida podre, e sendo espremidas e chutadas embaixo de mesas nas repúblicas durante
os almoços. Eu mesma, uma vez pressionada, cedi a isso, que eles chamam de
engavetamento. Você vai para debaixo da mesa, eles dão a você uma mistura de tudo o
que tem, podem ser até coisas podres, e dão a você qualquer objeto estranho para comer
aquilo, como uma sola de sapato. Enquanto os “bixos” não terminarem essa “refeição”,
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eles não são autorizados a sair debaixo da mesa. E eles são interrogados durante todo
esse tempo. O que aconteceu comigo é que eu fui chutada porque eu não sabia responder
a certa questão. Fui chutada, saí na hora debaixo da mesa e falei: que absurdo é esse? Fui
hostilizada, fui expulsa da república e tudo. A minha fama correu na Esalq como a de
uma pessoa agressiva. Eu. Está bem.
Também escutei o relato de dois alunos que foram abandonados sem roupas e
bêbados em um canavial a dezenas de quilômetros de Piracicaba. Isso é muito recorrente.
Vi alunos com pernas e braços quebrados após serem defenestrados. Para quem não
conhece, o verbo defenestrar é atirar pela janela. E lá acontece assim: eles chegam, “Oh,
bixo, então... Vamos ver se você é bom mesmo em Português.” Chegam para um cara
perto de uma janela: “Você sabe o que é defenestrar?” “Ah, eu não sei”. “É isso aqui!” E
atiram o cara pela janela. Então muitas pessoas se machucam gravemente nessa prática.
Vi muitas pessoas com os joelhos esfolados de tanto ajoelhar, forçadas a crer que
esse gesto lhes garantiria inserção em um grupo, como todo o resto dessas práticas
cruéis. E, da mesma forma, senhores, eu me vi isolada e hostilizada por muitos. Foi um
período muito difícil, no qual eu estive deprimida e por muitas vezes considerei
abandonar a Universidade. Eu consultei psicólogos, psiquiatras e foi me receitado uma
série de ansiolíticos e antidepressivos, que eu me recusei a tomar.
Em um caso particular, ocorrido em 2010 durante a semana do terror, que
antecede o dia da libertação dos “bixos”, em maio, ficou fortemente marcada em minha
memória uma história. Notei um colega de classe coberto por barro e com rasgos na
roupa, que não parecia ser uma roupa de campo, de trabalho, mas sim um traje usual.
Indaguei o motivo da situação e foi me contada a seguinte história: os calouros
aspirantes a uma vaga em determinada república azul foram levados a um canavial. Lá,
foram submetidos a uma bateria de provas para eleger qual deles possuiria a vaga. Essas
provas consistiram em situações vexatórias, como nudez, poses e exercícios envolvendo
os órgãos genitais dos alunos, e também agressões físicas com chicotes e palmatórias
para separar os meninos dos homens, como foi dito por esse aluno. No final, ele
anunciou orgulhoso que havia sido aceito na república.
Esse caso, senhores, evidencia a lavagem cerebral, a base de coação
experimentada por muitos calouros da Esalq. Eu não tenho dúvidas de que tais atos
representam um grave risco de desvio de caráter, uma vez se tratando de jovens entre 17
e 19 anos, uma idade de consolidação de valores de conduta e de muita sensibilidade.
Devo admitir que, pessoalmente, quando nos EUA ocorrem casos de assassinatos em
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massa nas escolas, eu me encontro com o meu medo de um dia ser vítima desse ato no
ambiente dessa universidade em que estudo. E é também movida por esse medo que eu
estou aqui.
A hierarquia estabelecida dentro das repúblicas e respeitada por azuis e
vermelhos faz cíclico o caráter dos abusos, uma vez que o aluno do segundo ano tem o
direito, ainda que não completo, de humilhar os ingressantes. À medida que os anos se
passam e os alunos acumulam tempo no ambiente da Universidade, eles adquirem poder
de voz e decisão e, especialmente, de ação nos trotes. Dessa forma, todas as marcas
psicológicas geradas durante a sua submissão no primeiro ano são descontadas no
decorrer dos anos, resultando em uma atmosfera de ódio e ansiedade.
Diante de tudo isso, e não à toa, os estudantes da Esalq sofrem um forte estigma
no mercado de trabalho. Sinto-me pessoalmente prejudicada por esse fato. Muitos dos
professores dessa universidade, na maior parte dos casos formados mestres e doutores
por ela, usam discursos agressivos com os alunos e práticas coercitivas como vingança
em notas. Durante uma prova, ao fazer uma pergunta ao docente sobre determinada
questão, fui chamada de burra em frente aos demais alunos, em meio a uma sala em
completo silêncio. Não desejo citar o nome desse professor e nem mesmo mover um
processo contra ele, mesmo porque não disponho de provas materiais, mas sim alertar
para o fato de que os abusos não estão concentrados apenas no universo discente. É
notável também o fato de que o comportamento troglodita de alguns professores parece
guardar certo paralelismo com as práticas trotistas mais tradicionais.
É basicamente isso que eu tinha a dizer. Imagino que vocês tenham várias
questões a fazer.

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - Irei passar a palavra ao
professor Antônio Ribeiro para me ajudar a fazer as perguntas e para ela se acalmar um
pouco. Posso ler um pouquinho?

A SRA. JADE GONÇALVES RIBEIRO DO NASCIMENTO SANTOS Pode.

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - Para ela descontrair
também. Só tive uma dúvida. Você falou em palmatórias e chicotes. Como esse universo
rural que vocês têm, de abandonar cara em canavial e tal, é muito diferente! Quero
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passar para o professor, estou fazendo a pergunta até para ele mesmo. Professor, gostaria
que você pudesse explicar um pouco dessa questão e também situar o caso dessa menina.
Vamos em frente.

O SR. ANTÔNIO RIBEIRO DE ALMEIDA JÚNIOR - Com relação a essa
prática de abandonar os alunos em canaviais, é uma prática já bastante antiga dentro do
universo da Esalq. Ela é conhecida como ralo monstro. Acho que esse ralo monstro já foi
descrito aqui em parte por outras pessoas que depuseram. Os alunos recolhem alunos de
primeiro ano em uma república, nessa república os alunos normalmente são despidos,
humilhados, passam por atividades de trote de todo tipo e depois, ao final da noite, já
bastante embriagados, cansados, machucados às vezes, são levados a um canavial a dez,
quinze quilômetros da cidade e abandonados lá sem roupa. Eles têm que voltar para a
cidade a pé e as roupas deles são atiradas pelo caminho. Eles têm que ir conseguindo
peças de roupa pelo caminho. Essa é uma prática recorrente.
O ralo monstro, no caso dos meninos na Esalq, costuma ocorrer uma vez por
semana, normalmente às quintas-feiras. As repúblicas que participam são aquelas do
chamado Conselho de Repúblicas, em geral, mas também algumas outras. E essa
situação se repete. É uma situação da qual a direção da Universidade tem pleno
conhecimento, o prefeito do Campus, o diretor, o ouvidor, enfim, todas as pessoas do
Campus não podem alegar, de forma alguma, desconhecimento disso. Eu, inclusive, em
2002 publiquei um artigo no jornal de Piracicaba, cujo título era “O Ralo Monstro”,
descrevendo todas essas práticas. Então, depois dessa data, ninguém dentro da
Universidade pode alegar ignorância da existência dessa prática dentro da Universidade.

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - Jade, eu gostaria que você
voltasse a falar mais calma. Gostaria que você dissesse o seguinte: o que você sofreu de
trote, o que você viu e o que você ouviu? Eu gostaria de algo na primeira pessoa, bem
factual. O que eu sofri, o que eu vi, o que eu ouvi. Uma gradação. O que você realmente
viveu, que foi humilhada, desde aquele dia que você fala aqui que estava embaixo de
uma mesa. Essas três gradações. Isso é muito importante para a gente, porque como vai
vir muita gente de Piracicaba e é um ambiente muito pesado e coercitivo, eu queria que
você, tranquilamente agora, falasse o que você sofreu, o que você viu e o que você
ouviu. Pode falar com calma.
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A SRA. JADE GONÇALVES RIBEIRO DO NASCIMENTO SANTOS Vou tentar narrar as coisas em ordem cronológica. Estou há oito anos nesse ambiente,
então eu já vi muitas coisas, e muitas que eu só vou lembrar quando sair daqui.
No primeiro momento, a forma em que eu fui acolhida. Fui recebida em uma
república dita vermelha, que foi indicada por um amigo da minha irmã como sendo o
local mais seguro. Chegando nessa república, eu avisei que tinha gastrite, que estava
muito ansiosa, que para mim não era possível naquele dia ingerir bebidas alcoólicas. Eu
não estava disposta. E eu fui hostilizada, chamada de “Bitch, a Escrota” várias vezes, por
não querer beber. Também fui obrigada a me ajoelhar para dizer que eu tinha entendido
como se fazia a coisa, apesar de eu nunca ter me ajoelhado para ninguém para me
apresentar.
Depois teve essa história. As meninas que me acolheram foram muito hostis
mesmo. Não todas. Algumas nem sei o que estavam fazendo ali. Mas foi realmente um
momento muito tenso. Depois, dentro do carro, a gente se dirigindo a tal da festa, eles
jogaram uma garrafa de cerveja na minha mão e disseram: “Você vai ter que beber. Se
você não beber, você não vai sair do carro. E vai ter que beber a garrafa inteira”. E havia
outras meninas ingressantes comigo, dentro do carro, que até falaram que poderiam ser
solidárias comigo. Elas beberiam por mim. E falaram: “Vocês não podem ter
solidariedade bixal agora, porque é ela que vai ter que beber”.
Chegamos lá e eu não tinha tomado um gole da cerveja e falaram: “Então você
vai ter que ficar no carro”. Eu abri a janela, virei a garrafa para fora e falei que agora ela
estava vazia, se eu poderia sair. Foi basicamente isso. Uma cena muito absurda. Depois,
uma vez nessa festa, já que eu era a Bitch-escrota, elas me abandonaram. As meninas
desapareceram e eu fui por aí, conhecendo pessoas. E como nessa festa do moinho
comparecem muitas pessoas que gostam do trote, que acreditam nisso e gostam de
praticá-lo, tive muita dificuldade para me inserir em qualquer grupo em um primeiro
momento, porque todo mundo chegava e falava: “E aí, bixa! Você quer se apresentar?” E
eu dizia: oi, prazer, eu sou a Jade, vim de São Paulo. Nessa eu levei cuspe na cara, as
pessoas deram as costas, falavam que eu era uma vadia, que não sei o quê. Eu acredito
que talvez, muito provavelmente por essa minha postura, é que talvez a minha bebida
tenha sido batizada. Depois eu apaguei, por sorte uma pessoa se ocupou de mim, como já
relatei, e no outro dia eu absolutamente não me lembro...
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O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - Como é? Você apagou?
Repete. Não entendi.

A SRA. JADE GONÇALVES RIBEIRO DO NASCIMENTO SANTOS Desculpe. Eu adormeci. Eu não me lembro de nada. Só me lembro de raras vezes, uma,
duas vezes em que eu acordei, logo a princípio quando comecei a me sentir dopada.
Fiquei desmaiando e acordando, e essa pessoa que estava comigo se ocupou de mim até
o fim. Depois ainda me disseram que eu tive sorte porque o menino cuidou de mim,
porque muitas coisas poderiam ter acontecido, porque eu realmente desmaiei.
E eu não me lembro. Não me lembro de como eu entrei no carro, de quem me
levou para a casa, eu não me lembro de nada. Mas é lógico que depois eu fui ter uma
conversa com esse menino e nada se passou. Eu sei que se tivesse se passado, depois de
oito anos eu já estaria ciente. A questão aqui é o risco. Eu tive um anjo-guardião que
apareceu para cuidar de mim, mas poderia não ter acontecido. Eu poderia ter sido
abusada.
Depois disso, eu tinha um colega de classe que estava frequentando uma
república azul e uma vez a gente foi para uma saída de campo. Ele sentiu calor e teve
que tirar a camiseta. E foi aí que todo mundo da classe pôde ver as marcas de chibatadas
que ele tinha levado em algum momento. Ele viu que uma boa parte das pessoas se
incomodou e logo colocou a blusa e não quis falar a respeito, mas todo mundo sabia o
que tinha acontecido. A gente sabe que isso acontece.
Depois disso fui a uma república onde me chutaram debaixo da mesa. Eu saí,
falei que não estava ali para ser chutada. A princípio eu nem mesmo queria participar
dessa prática, só que a coerção para isso é muito grande. Se você não participa disso, é
lógico que você vai ter amigos. Mas se você está chegando a um lugar onde não conhece
ninguém, você não conhece nada, como vai realmente entender o que está acontecendo
ali de pronto? Você é forçado a fazer isso. Não tem muito para onde fugir em um
primeiro momento. Depois que você vai conhecendo outras pessoas que não participam
disso e vai se enturmando.
Então, como muitas pessoas, eu me senti coagida a participar disso e fui várias
vezes humilhada, porque não está em mim. Se me chutaram debaixo da mesa eu não iria
falar: que legal! Eu saí debaixo da mesa e as pessoas falaram: “Como assim? Você está
interrompendo o ralo. Ninguém te chutou”. Eu fui embora. E coisas assim. Até o
momento em que eu caí em uma república de meninos, porque lá existe essa distinção
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entre república feminina e masculina. Existem repúblicas mistas, mas é muito raro, é
mais na parte dos pós-graduandos. E também fui muito hostilizada, porque afinal de
contas eu era uma menina em uma república de meninos.
Depois, com o passar do tempo, eu fui vendo outras pessoas, gente com o joelho
todo esfolado, com o joelho sangrando no meio da festa de tanto ajoelhar. E ajoelham em
cima de qualquer coisa. E depois, em 2010, houve o caso do garoto que eu relatei aqui,
que foi de longe o mais gritante da minha história. Ele estava com as roupas rasgadas,
cobertas de barro, com uma cara de exausto, e eu cheguei na hora do intervalo da aula e
falei: o que aconteceu? Então ele disse que no dia anterior tinha acontecido o ralo
monstro.
Era justamente a época da semana do terror, e era para ver quem iria ficar na
república, porque tinha mais gente do que vaga. Então eles os levaram a um canavial,
não sei onde, mas lembro que era um lugar realmente distante, e o fizeram tirar a roupa,
deram chibatadas, aplicaram vários ralos. Então ele me mostrou a mão dele que estava
inchada, porque ele tinha levado muita palmatória. Ele disse que isso tudo era para
separar os meninos dos homens, porque quem gritasse mais não iria conseguir a vaga na
república. E ele, todo orgulhoso, disse que tinha conseguido a vaga, que não tinha
gritado, apesar de ter apanhado muito.
Pouco a pouco eu fui me afastando mais e mais dessa realidade, inclusive da
comunidade discente mesmo, sempre com medo de ser mais hostilizada. E como é um
ambiente muito pequeno, tudo o que se faz se sabe. Todo mundo vai saber que eu estou
aqui e o que eu falei, facilmente. E acabei me afastando. Fiquei deprimida por isso. Eu
me sinto prejudicada por ter ficado diante dessa escolha e ter feito essa escolha, mas
acho que seria mais prejudicada ainda se eu tivesse continuado a frequentar esse meio.
O que mais eu posso dizer? É praticamente isso. É uma grande violência também
com a pessoa que não compactua com essas coisas ser chamada de radical e de várias
alcunhas. De mocó, que seja. Estou sendo cerceada da minha liberdade de ir e vir, de
andar para lá e para cá e conversar com as pessoas, porque justamente me sinto
hostilizada, eu me sinto em um ambiente muito pesado. Então, será que é realmente uma
escolha minha? Não, não é.
Eu gostaria de ter mais amigos, de ir às festas e não ficar toda hora pensando:
será que a minha bebida está batizada? O que será que vai acontecer comigo hoje? Eu
gostaria de ter uma vida mais normal. E de longe o meu caso nem é o mais gritante. Eu
levo uma vida tranquila perto de outras coisas que vocês escutaram e ainda vão escutar
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aqui, sobre pessoas que levam veneno nas costas e têm que andar cobertas na
Universidade. Sobre gente que aparece com braços e pernas quebrados, sobre gente que
tenta se matar. É muito pesado. É um ambiente terrível. Estou muito grata de essa CPI
ter sido instalada e espero realmente que alguma coisa aconteça de fato, e não
simplesmente que coloquem policiais dentro da Universidade e que: “Vamos acabar com
as festas”, porque vai muito além disso, já que os trotes se dão especialmente dentro das
repúblicas, que estão além dos muros da Universidade.
Por enquanto é só. Se eu me lembrar de mais alguma coisa...

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - As repúblicas de Piracicaba
põe na internet as festas, os apelidos? Você tinha apelido?

A SRA. JADE GONÇALVES RIBEIRO DO NASCIMENTO SANTOS Sim. Eu fui apelidada como Safira, mas como o meu nome é incomum, as pessoas
pensam que é um apelido. Essa também é outra coisa sobre a qual é importante falar,
sobre a perda da identidade do aluno dentro da universidade. Você chega e eles dizem:
“Agora a gente vai te dar um nome”. Mas como assim um nome? Eu já tenho um nome.
“Não. A partir de agora o seu verdadeiro nome é esse que a gente vai te dar aqui agora.”
No meu caso era Safira.
Depois, o seu nome do RG vira o seu apelido. Então você tem que falar, se
alguém perguntar o seu nome: é Safira. “E qual o seu apelido?” É Jade. Eu acho isso
bastante perigoso. Primeiro porque acontece a mesma coisa que foi relatada agora pelo
estudante da PUC, que a pessoa depois que sai do ambiente não vai ser identificada pelo
nome. Eu procuro conhecer todas as pessoas pelo nome. Todo mundo acha um absurdo
eu perguntar. Eu falo: qual é o seu nome? A pessoa fala que é Rosquinha. Eu digo: não,
estou perguntando o seu nome, o que a sua mãe deu a você. Eu acho que essa prática
encobre as pessoas no futuro. Como é que você vai fazer uma acusação a uma pessoa
cujo nome é Porta?

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - Como se chamava a sua
primeira república, a vermelha?

A SRA. JADE GONÇALVES RIBEIRO DO NASCIMENTO SANTOS - Eu
não quero falar. Posso até depois conversar com você sobre isso. Eu pedi para o meu

281
DIVISÃO DE TAQUIGRAFIA
depoimento ser fechado, mas eu não vou citar o nome de ninguém, porque eu temo
represálias.

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - Nem da república?

A SRA. JADE GONÇALVES RIBEIRO DO NASCIMENTO SANTOS Não. Eu não vou citar o nome de ninguém.

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - Está bem. Porque você sabe
que se a gente souber o nome da república, a gente sabe toda a história.

A SRA. JADE GONÇALVES RIBEIRO DO NASCIMENTO SANTOS Sim. Eu gostaria de colaborar mais.

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - Vamos preservar esse seu
direito.

O SR. ANTÔNIO RIBEIRO DE ALMEIDA JÚNIOR - Posso colocar uma
coisa? Eu acho que no caso de Piracicaba, merece investigação o chamado Conselho de
Repúblicas.

A SRA. JADE GONÇALVES RIBEIRO DO NASCIMENTO SANTOS Sim.

O SR. ANTÔNIO RIBEIRO DE ALMEIDA JÚNIOR - Eu acho que esse
Conselho é uma entidade que promove o trote, que estimula a participação no trote. As
repúblicas não são livres, o Conselho não aceita qualquer república. É uma entidade
fechada e até onde eu sei - isso precisaria ser verificado pela CPI - essa entidade tem
CNPJ etc. Eu sugeriria que a CPI pedisse ao Ministério Público ou a quem de direito que
colocasse algum limite na existência dessa entidade chamada Conselho de Repúblicas.

A SRA. JADE GONÇALVES RIBEIRO DO NASCIMENTO SANTOS Mesmo porque em todas as repúblicas onde eu vi essas coisas acontecendo, as repúblicas
que eu visitei, essa onde fui acolhida, estão nesse Conselho.
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O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - O nome da república você
não pode falar nem fora do microfone?

A SRA. JADE GONÇALVES RIBEIRO DO NASCIMENTO SANTOS Não.

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - Tudo bem. Quem é o
próximo depoente?
Jade, fique aqui. Não vá embora. Fique com a gente.
Yuri Regis, atual diretor da Casa dos Estudantes.

O SR. YURI REGIS - Não. Já fui diretor.

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - Yuri, apresente-se do ponto
de vista da sua história pessoal, familiar. Onde você estudou, de que cidade você veio,
em que ano você entrou na Faculdade de Medicina. Faz a sua introdução e então você
começa a falar da sua vida acadêmica. Quantos anos você tem?

O SR. YURI REGIS - É um prazer está aqui. É sempre muito doloroso reviver
todas essas memórias, e mais doloroso ainda é ver memórias sendo relembradas por
outras pessoas. Atualmente eu tenho 23 anos. Não sou daqui do estado de São Paulo, sou
do estado do Ceará, mas passei direto no vestibular daqui e desde então moro aqui em
São Paulo.
Atualmente estou no quinto ano da Faculdade de Medicina, do curso de
graduação. Sobre a minha vida acadêmica, estou tentando me envolver um pouco em
cada uma das extensões. Não passei pelas melhores experiências em algumas delas e é
por isso que acho que venho aqui hoje para falar sobre alguns pontos bem mais
específicos.

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - Você é do Ceará. É isso?

O SR. YURI REGIS - Isso, exatamente.
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O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - Você prestou vestibular e
entrou aqui na Faculdade de Medicina?

O SR. YURI REGIS - Isso, exatamente.

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - Em que ano você entrou?

O SR. YURI REGIS - Quantos anos eu tinha?

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - Não. Em que ano você
entrou na faculdade.

O SR. YURI REGIS - Eu entrei na faculdade em 2011, em Medicina.

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - E quantos anos você tinha?

O SR. YURI REGIS - Na época eu tinha 19 anos.

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - Medicina na USP,
Pinheiros?

O SR. YURI REGIS - Isso. Na época eu tinha 19 anos.

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - Você tinha 19 anos? Nossa!
Chegou bem jovenzinho, veio do Ceará direto para... Você fez cursinho onde lá?

O SR. YURI REGIS - Estudei tudo no Ceará, mesmo.

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - Em Fortaleza?

O SR. YURI REGIS - Tanto no interior quanto em Fortaleza.

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - Você veio do interior do
Ceará?
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O SR. YURI REGIS - Isso.

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - Nossa, você é estudioso,
menino. Furar o cerco para entrar...

O SR. YURI REGIS - Imagina. A gente vai fazendo o que pode.

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - Então comece a contar a
sua história a partir da hora que você entrou para a Pinheiros. A sua família mudou com
você ou você veio morar aqui sozinho?

O SR. YURI REGIS - Eu vim morar sozinho.

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - Até hoje?

O SR. YURI REGIS - Até hoje.

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - Corajoso.

O SR. YURI REGIS - Imagine. Mas eu vou contar um pouco. Entrei na
Faculdade de Medicina com 19 anos. Lógico que o meu relato é um relato histórico,
então hoje não consigo mais localizar alguns elementos. Embora não tenha tido alguma
intervenção jurídica, judicial, como está tendo agora, alguns elementos já mudam com o
tempo. E também as violências que acontecem na nossa faculdade. São, sim, violências.
É por isso que a gente vem para cá, que a gente se mobiliza, e é por isso que isso afeta a
gente de alguma forma. Mas, por exemplo, quando a gente escuta relatos como o da
Esalq, a gente fica extremamente chocado que isso ainda possa acontecer.
Mas na Medicina talvez a violência seja um pouco mais silenciosa e talvez isso
dificulte bastante de localizar e delimitar onde está aquela violência. Quando entrei na
Faculdade, houve uma recepção aparentemente maravilhosa. Todas as extensões
vangloriam você, que passou na que seria a melhor Universidade do mundo, no melhor
curso do mundo, e quando entrei, sempre... Mas já meu contexto, vindo de um lugar bem
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distante e não sendo daqui, então sempre fui muito cético sobre tudo o que estava
acontecendo e não comprei nenhuma ideia que nenhuma das extensões estava vendendo.
Acontece que, pelo menos naquela época, todas as extensões estavam brigando
para que de alguma forma o calouro entrasse em alguma delas, seja o Centro Acadêmico,
a Atlética, ou outras, em maior ou menor grau. Sem dúvida, das extensões, a que fazia o
maior assédio - tanto é que toda a nossa semana de recepção se baseava nela - era a
Atlética. Todas as festas e almoços, festas com álcool, abuso de álcool, ritos de
passagens que a gente recebia, eram na Atlética.
Eu, pessoalmente, não recebi nenhum assédio nesse momento. Não posso chamar
de assédio. Não recebi nenhum tipo de violência específica quanto a isso. Nenhuma.
Apesar de ser de outro estado, também não sofri nenhum preconceito nesse momento da
Faculdade. Nesse momento todas as pessoas são iguais de alguma forma e apenas o que
é importante é que você é um grande aluno e entrou naquela grande família.
Nesse momento, apenas o que incomoda muito, que eu posso relatar como
violência e assédio e que perdura até hoje, são as músicas que são cantadas através do
que a gente chama de bateria da nossa Faculdade. Todas têm um conteúdo de
menosprezar ou diminuir. São torcidas ou cursos de outras faculdades. Todas elas se
baseiam em alguns comentários racistas ou em cultura machista, mas eles são cantados
de uma maneira que deixa a gente até um pouco acuado. E a gente acaba aprendendo
aquelas músicas, querendo ou não. Isso perdura até hoje, de certa forma, essa cultura.
Ainda nesse primeiro ano, que você está descobrindo tudo - e é sobre isso que eu
venho falar e que eu dei o meu primeiro depoimento na primeira vez, quando iniciou
tudo isso, naquela assembleia - existem várias extensões. Só que uma delas em especial
talvez seja a que chame mais atenção, talvez por ser mais silenciosa, talvez por fazer
barulho demais em algum momento do ano.
Existe um momento em que é feita uma grande propaganda a respeito de um
grupo de alunos da Faculdade que se consideram a elite da Faculdade. Eles acabam
passando para a gente que para entrar lá você tem que ter uma leitura grandiosa, seja de
literatura, seja de música e de filmes também. Eles lançam, na verdade, um grande
“setlist” que você precisa ler. E eu, muito interessado no mundo dessas artes, quando vi
aquela extensão pensei que poderia ser realmente um bom lugar, um lugar que prezasse
um pouco por propagar a cultura, por respeitar, por intelectualizar e politizar, de certa
forma, os alunos. Essa instituição se chama Show Medicina e está muito em voga nos
noticiários. Acontece que existe um vestibular que você precisa fazer.
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O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - Estou com um pouco de
dificuldade. Então o trote passou batido. Você vai falar do Show Medicina.

O SR. YURI REGIS - Isso.

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - Você vai localizar. Aí
começa a sua...

O SR. YURI REGIS - Pelo menos eu prefiro localizar aqui o trote. No Show
Medicina, quando a gente passa pelo vestibular - acho que vai ser melhor analisado aqui
- mas a minha experiência é de alguém que passou pelo vestibular, recusou-se a fazer
parte daquilo e depois tentou levar uma vida normal de alguma forma. Mas quando se
passa por algumas experiências... Você conhece como são certas redes de poder e você
não consegue ficar o mesmo, eu imagino.
Esse período do vestibular, que seria uma maneira de avaliar se você sabe aqueles
conteúdos ou não, na verdade não tem nada a ver com isso. Na verdade isso é o de
menos, uma mera enganação, um mero artifício para tentar chamar algumas pessoas,
algum perfil de pessoas. E lá mesmo no vestibular do Show é a parte mais triste.
A gente é colocada no anfiteatro, talvez às 22 horas. O anfiteatro é no quarto
andar, o último andar do prédio da faculdade. Eu não consegui ver nenhum segurança
naquele andar. E geralmente se tem algum segurança hoje em dia, no presente. Entramos
na sala do anfiteatro onde geralmente ocorrem aulas, ou seja, um espaço acadêmico.
Sentamos lá. Alguns alunos, porque não são todos os alunos que vão. Éramos oito alunos
do primeiro ano e mais dois do segundo ano.

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - Era durante aqueles 45 dias
em que todos os alunos calouros têm que ficar à disposição do Show? É isso? Já tinham
começado os ensaios? É isso?

O SR. YURI REGIS - Não. Isso é antes dos ensaios. É uma seleção do que
seriam os melhores alunos para poder participar daquilo de alguma forma.

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - Dos calouros?
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O SR. YURI REGIS - De quem queria se dispor a participar daquilo.

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - Isso era mais ou menos em
que mês?

O SR. YURI REGIS - Imagino que fosse em agosto.

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - Já tinha terminado a
Intermed?

O SR. YURI REGIS - Sim, mas eu não participei.

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - Não participou da
Intermed?

O SR. YURI REGIS - Não. Eu me recusei a participar.

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - Porque o Show é em
setembro e outubro, não é isso?

O SR. YURI REGIS - O Show é em outubro.

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - Então isso que você vai
começar a falar aconteceu em agosto.

O SR. YURI REGIS - Isso. Exatamente. Em agosto, quando a gente entra nessa
sala do anfiteatro, estamos todos sentados lá, recebemos uma prova que realmente,
aparentemente, abordava os conteúdos relacionados à cultura geral, global, literatura,
artes, enfim; acho que todo mundo começa a fazer. Nesse momento, fecha-se a porta do
anfiteatro. Na verdade, estão presentes os diretores, pelo menos três diretores de cada
ano, e começa na verdade um grande assédio psicológico sobre a gente. Somos
questionados sobre a nossa orientação sexual. Por exemplo, eles fazem perguntas. Assim
como está aqui, existe um anfiteatro assim, perguntas como...
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O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - Em quantos calouros vocês
estavam?

O SR. YURI REGIS - Estávamos talvez em dez, de dez a doze, se a minha
memória não falha.

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - Só havia meninos ou havia
meninas?

O SR. YURI REGIS - O Show Medicina é só para homens.

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - Só os meninos. As
costureiras não estavam.

O SR. YURI REGIS - Imagine. A gente não tem contato com mulheres.

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - E os doze meninos estavam
em agosto.

O SR. YURI REGIS - Isso, exatamente.

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - Era de madrugada já?

O SR. YURI REGIS - Dez horas, aproximadamente.

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - Dez horas, a hora que
começa, que vocês têm que dar aquele plantão lá. Não é isso? Para a preparação do
Show.

O SR. YURI REGIS - Isso.

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - Isso naquele anfiteatro
principal?
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O SR. YURI REGIS - Não. No anfiteatro do quarto andar. A princípio deveria
ser apenas uma prova. Quando se fecha a porta, a primeira coisa que eles perguntam
depois que estamos todos lá são coisas como: “Alguém aqui é viado?”, por exemplo, ou
“É gay?” A gente fica meio que em um silêncio súbito. A gente não entende o que está
acontecendo. Eles começam a achar graça e tal, fazendo essas perguntas.
Depois, em seguida, eles perguntam pela religião de algumas pessoas. Aí vem,
novamente. Existem algumas religiões específicas sobre as quais eles sempre fazem
piada. Por exemplo: “Existe algum judeu por aqui?” Eles começam a fazer essas piadas
novamente. E fazem várias perguntas e começam a achar graça e a olhar para cada um
que está presente e perguntar: “Por que você está olhando?” “Não ri. Você não pode rir.”
E começa um grande assédio, uma pressão psicológica bastante desconfortável,
até porque existem muitos judeus lá. Existiam judeus que estavam até perguntando isso
para a plateia. Existiam também gays lá que estavam querendo fazer esse vestibular e se
sentiram desconfortáveis também. E começa esse grande jogo, que seria essa pressão
psicológica em cima da gente.
Nesse momento eles pegam. Eles não leem. Nada daquele conteúdo, na verdade,
é avaliado. Nada daquilo é avaliado, na verdade. Pegam essas provas, rasgam na nossa
cara, as nossas provas. Algumas em especial... Eles escolhem certas pessoas que estejam,
enfim, não sei qual o perfil que eles escolhem. Pegam algumas pessoas, levam para
frente, fazem um círculo, acham graça, riem, fazem uma grande humilhação mesmo,
para a gente que está lá sentado. Ficamos mais assustados esperando a nossa vez de ser
humilhado.
Eu, pessoalmente, nesse processo inicial, não fui humilhado nesse momento, em
nenhum momento. Até porque eu tenho algumas, como posso dizer, algumas hipóteses
de por que não. Conhecia talvez algumas pessoas que estavam lá envolvidas e acabei
sendo um pouco, de alguma forma, protegido. Então, nesse momento, não posso falar
que recebi esse trote, apenas vi esse trote.
E nesse momento é que questionam bastante todos esses relatos. Pessoas que
perguntam: “Por que você falou isso? Por que você fala, se você não sofre?” Ou, “Por
que você fala, se foi legal para mim?” Tudo isso é muito questionado com todos esse
relatos que irão acontecer. E eu apenas respondo: eu não estou falando de mim. Não é
mais uma questão do eu. É mais uma questão do você, de não aguentar mais ver essas
violências acontecendo com os outros. E é por isso que depois de cinco anos, talvez, seis,
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vocês vão ver relatos de três anos, de a gente ter passado por isso. A gente ainda se
importa de alguma forma com essas pessoas que a gente sabe que todos os anos passam
por isso. Esses novos calouros, todos vão ser apresentados a esse tipo de violência e
acabam contando.
Mas voltando para lá, depois desse momento, eles escolhem algumas pessoas
para fazer algumas humilhações, rindo bastante, fazendo mais piada de cunho
preconceituoso tanto quanto à religião, como à orientação sexual, como racistas, enfim,
eu lembro bem...

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - Deixa só eu perguntar uma
coisa a você. Desculpe interromper. Quando corta a emoção, aí perde a...

O SR. YURI REGIS - Imagine, tranquilo.

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - O elemento judeu, como é
que aparece? Fazia tempo que eu não ouvia relato em que judeu aparecia nessa linha de
corte aí. Como é que é o negócio do judeu? Eu não entendi.

O SR. YURI REGIS - Eu não sei se a minha função nesse relato é falar sobre a
função do judeu. Eu posso talvez elaborar hipóteses.

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - Esse negócio do
antissemitismo é uma coisa que você vê mais ao longo dos cinco anos. O antissemitismo
se associa ao mesmo grau de rejeição do homossexualismo, às meninas, aos nordestinos,
aos cotistas? O judeu é um elemento presente nessa cadeia dos discriminados? Você
percebe isso?

O SR. YURI REGIS - Sim. De alguma forma.

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - Você não tem origem judaica
não, não é?

O SR. YURI REGIS - Não. Eu não tenho origem judaica.
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O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - Só faltava acumular tanto,
não é?

O SR. YURI REGIS - Eu tenho, pelo menos, vários critérios para preencher, mas
esse do judeu eu não consegui preencher.

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - Mas o judeu é um negócio
presente sempre na...

O SR. YURI REGIS - Sim. Pelo menos, pelo que eu presenciei lá, é bem forte.
Mais talvez pelas influências de humor deles, talvez pela própria presença de judeus aqui
em São Paulo. Realmente eu não sei, não ouso falar por eles, por que eles selecionam.
Mas é bem curioso eles selecionarem essas minorias para eles poderem chacoalhar.

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - Fazer com judeu para mim é
uma novidade. Mas continue. Desculpe.

O SR. YURI REGIS - Imagine. Mas a gente continua, esses alunos ainda
continuam nessa sala...

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - Mas aí você foi até o fim do
Show Medicina? Foi até... Eu o interrompi. Mas como é que é? Fale aí.

O SR. YURI REGIS - Logo depois, somos colocados em fileira, sentados, e
começam a dizer que tudo aquilo ali é uma grande brincadeira e tal, e na verdade entram
algumas pessoas com bebidas, ainda no anfiteatro fechado. A gente não sabe a origem,
elas estão em garrafas de dois litros, não estão na garrafa original. A gente não sabe a
origem realmente delas.
Nesse momento começa a ficar um pouco mais coercivo para a gente. A gente não
pode sair, a gente não pode desistir naquele momento. Pelo menos não ficou tão claro. E
a gente ali, sentado, sofrendo toda aquela agressão psicológica, risos, eles fazendo várias
chacotas com a gente e a gente sem poder realmente sair dali. A gente não tem nem
como pedir ajuda a um segurança para dizer o que está acontecendo ali. Fica aquela
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sensação de estranhamento, sei lá, ao que está acontecendo. A gente é forçada a beber
todas aquelas bebidas.

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - Durante a madrugada?

O SR. YURI REGIS - Durante a madrugada. Isso. Talvez fossem 23 horas, 23 e
trinta, meia-noite. E quando a gente é forçada a beber, a gente tenta se recusar, como a
gente procurou. Eu tentei recusar, mas fui forçado. Pegaram na minha cabeça, abriram a
boca. Tentei sair, mas mesmo assim não consegui. Fizeram com que eu bebesse aquilo.
Eu não podia nem deixar, talvez, escorrer para fingir que estava bebendo. Não. Eles
pegavam. Eu realmente engoli toda aquela bebida. Abria a boca. Se não tivesse nada,
tudo bem, eles deixavam. E foi isso. De repente todos estavam extremamente bêbados,
embriagados. Extremamente.

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - Em uma determinada noite?

O SR. YURI REGIS - Nessa mesma noite. Nesse mesmo momento. Uma coisa
que talvez eles tenham focado um pouco mais em mim foi o preconceito, mas porque eu
estava vestido de maneira...

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - Vocês eram em 11, 12 e eles
eram em quantos?

O SR. YURI REGIS - Aproximadamente eles estavam talvez em oito, nove.
Mesmo assim.

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - Aí eles o pegaram para
Cristo?

O SR. YURI REGIS - Sim. Nesse momento. Talvez porque eu estivesse...

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - Só você ou o grupo todo?
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O SR. YURI REGIS - Cada um eles pegaram em algum momento para fazer
alguma chacota. Comigo, nesse momento, eu estava sempre muito recuado. Talvez as
roupas um pouco simples, talvez um pouco o sotaque. Eu perdi com o tempo, mas ainda
guardo um pouco. E aí sim, eles fizeram alguns comentários bastante xenofóbicos
mesmo e tal, quanto à condição... Falaram que... É difícil lembrar, mas... Enfim, falaram:
“Ai, que Jeca Tatu merda você é”. Alguns comentários desse tipo. “Você não merece
estar aqui. Que vaga você roubou?” Enfim... É difícil falar isso, mas isso foi bastante...
Foi complicado, de alguma forma. E é nesse momento que a gente faz uma análise do
que é ser minoria, do que é respeito e do que é percepção.
Para mim doeu bastante. A piada que para mim dói bastante e dói em várias outras
pessoas também e...

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - Eles faziam agressões só
verbais ou eles...

O SR. YURI REGIS - Só um instante. Desculpe. Mas ao mesmo tempo poderia
ser um divertimento para quem estava do lado. Aquele evento poderia estar sendo a coisa
mais divertida para quem estava daquele outro lado. E eu tenho certeza de que eles falam
isso, que não entendem por que eu passei por tudo aquilo e achei uma grande merda. E
para eles foi tão divertido, talvez o momento mais divertido da faculdade. Mas enfim,
estou só fazendo esse contraponto para a gente perceber o que é sentimento, o que é
condição, que talvez a Faculdade... Enfim, depois eu vou divagar um pouco mais.
Mas nesse momento eu me senti muito desconfortável. Desde que eu me recusei
realmente a beber, eles pediram para eu me levantar e ficar de joelhos lá em cima do
anfiteatro e ficaram ainda falando bastante sobre nordestino. Bastante, bastante,
bastante... E eu obedeço. Eu estou com muito medo do que possa acontecer comigo.
Estou em um ambiente que não tem uma vigilância. Estou completamente vulnerável a
eles. Vou mesmo para lá. Fico de joelhos, de costas, fico ouvindo mesmo tudo aquilo,
fico ouvindo também risos lá de baixo. Fico também ouvindo eles xingarem outras
pessoas e essas pessoas rirem de tudo isso.
Fico também ouvindo veteranos que irão nos encontrar dois anos depois, que vão
dar um abraço na gente, vão dar um aperto de mão, que vão tratar a gente bem. Fico
ouvindo. E é isso que é muito engraçado. Embora todas essas pessoas... A isso que eu me
refiro a você, Adriano. Todas essas pessoas, de alguma forma, eu conheço todas, hoje em
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dia. Algumas até, depois dos depoimentos que a gente fez no ano passado, vieram pedir
desculpas, uma desculpa avassaladora, uma desculpa que me tocou mais do que eles.
Mas é isso que está em discussão, talvez, nessa CPI.
Realmente talvez eu seja um pouco bobo, talvez eu seja justamente inocente, mas
eu não sei se consigo ficar com raiva de todas essas pessoas que fizeram isso com a
gente. Porque parece uma coisa tão mais estrutural, tão mais uma cultura que é colocada
naquele momento... E elas por algum momento, por alguns meses, elas conseguem fazer
aquilo e depois de algum tempo elas estão lá. Elas estão falando com a gente de alguma
forma. Eu não sei. Não posso questionar talvez o caráter delas linear, de certo modo.
Mas, como eu falei, talvez eu possa estar sendo bondoso demais.
E é por isso que às vezes eu não gosto nem de falar nomes, nesse sentido. Porque
eu acredito sim que elas não fizeram aquilo por serem elas mesmas. Acredito, sim, que a
força de uma instituição de 100 anos seja capaz de tomar pessoas e personalidades e as
levarem a fazer coisas obscenas e tão maliciosas como isso. Eu realmente acredito que
existe uma força aí por trás que a gente não consegue delimitar, que a gente não
consegue combater, que é mais forte do que a individualidade dessas pessoas.
Mas voltando, eu estou lá de costas, sim. Depois eles me pedem para voltar. Sou
forçado novamente, porque eu era bem mais magro do que isso. Bem mais magro,
mesmo. Dei uma engordada aqui em São Paulo. Mas sou um pouco mais frágil e eles me
pegaram mesmo, abriram a minha boca. Essa pessoa, em específico, eu não lembro nem
quem é. Talvez, se eu encontrasse, eu ficaria ainda um pouco receoso. Mas me pegou
assim, a cabeça, abriu a boca mesmo, enfiou mais bebida e todos ficaram muito loucos,
muito loucos.
Embora eu nunca tivesse bebido álcool assim, também fiquei bastante embriagado.
Mas o horror daquela situação, o terror de estar ali e de estar fragilizado, de alguma
forma, traz alguma lucidez para a gente. Então, embora eu estivesse embriagado, eu
estava mais assustado e isso me deixou acompanhar com bastante, pelo menos,
consciência o que estava acontecendo.
Depois dessa sessão, somos conduzidos do quarto andar para o último andar da
faculdade mesmo, que eles chamam de porão. Todos estão quase caindo. Nós somos
conduzidos para o elevador, colocam a gente lá, fecha-se o elevador. Alguns caem no
elevador e chegamos até o porão. No porão todos são retirados. Nisso, tem todos os
outros conduzindo a gente.
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Um amigo nosso, infelizmente, caiu. Talvez da própria altura. Bateu a cabeça no
chão, vomitou, não sei se sangue, não sei se bílis, algo muito escuro. Teve alguma crise,
talvez convulsiva - que eu possa falar hoje - e eu fiquei bastante chocado. Ele era do meu
ano. Procurei talvez alguma ajuda, falei para algumas pessoas, até entre os diretores que
estavam lá com a gente, se poderiam oferecer alguma ajuda, já que ele estava passando
mal claramente. Eles disseram que não me preocupasse.
Ele só foi puxado. Ele caiu no chão, deitado, e foi puxado pelas pernas para um
lugar como se puxa um corpo e colocado de lado, porque ainda ia acontecer alguma
coisa e tudo aquilo era muito divertido. E a diversão parecia ser prioridade naquele
momento. Nada poderia dar errado naquele momento, aquele momento parecia ser bem
sagrado. A gente vai e é conduzida para o teatrão.
Nesse momento, chego lá no teatrão ainda bastante assustado. Quando entramos
nesse teatrão, que é um teatrão famoso da nossa faculdade, onde ocorrem apresentações
todos os anos, as luzes estão concentradas no nosso palco e toda a plateia muito escura.
E nessa plateia, vários, muitos médicos, residentes, pessoas já formadas, mas que
passaram por tudo aquilo. Eles estão vestidos de uma forma característica. Alguns com
chapéu ou blusa social, olhando para a gente. Todos lá no palco. Maior sensação de
vulnerabilidade. Se havia sensação de vulnerabilidade lá em cima, quando éramos nós
com os veteranos, lá embaixo, no teatrão, eram graduandos e pessoas já formadas,
médicos. E você está lá. Eles estão no escuro, é por isso que não consigo reconhecer
muitos rostos. E faz também muito tempo.
E a gente está lá bem vulnerável naquele palco, com bastante luz, e começa-se a se
insinuar, de alguma forma, que a gente deveria ir lá para frente apresentar qualquer
número. Somos jogados na frente. Muitos bêbados, não sabem nem o que estão falando.
Eu sou jogado lá. Não sei nem o que eu estou fazendo ali. Depois, novamente, começase a se insinuar de que deveríamos nos despir, de alguma forma. Nessa parte, que eu
acho bastante obscena, eu preferi não participar. E pedi para sair, pedi para não continuar
mesmo aquilo. Aí nessa parte que eu recebi bastante assédio. Eu peço realmente para
sair, porque não concordo com isso que está acontecendo, e o foco está comigo
novamente.
Fico no centro, vêm talvez uns quatro ou cinco veteranos e tal e começam a fazer
vários xingamentos e tal. Posso reproduzir aqui mesmo, não é? “Seu viadinho. Seu fraco.
Seu filho da puta. Seu idiota. Por que você veio? Você tem que continuar. Aguenta até o
final. Não tem problema. É só você aguentar até o final e você já é parte da gente.”
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Novamente: “Seu viadinho”. Fazem vários comentários homofóbicos nesse sentido
comigo e, mesmo assim, com todo aquele assédio, eu decido não participar.
Eu meio que empurro algum deles e saio correndo. Não sei por quê. Acabei saindo
de lá, eles correndo, onde não vi mais seguranças. Acabei em alguma outra parte do
porão, onde havia um piano, mas é irrelevante essa informação. E novamente lá veio um
deles fazer um novo assédio dizendo que não se conta nada daquilo que estava
acontecendo. Que caso eu contasse alguma coisa que estava acontecendo ali naquela
noite, eles saberiam que eu contei e minha reputação estava acabada. Eles, com certeza,
iriam saber quem contou.
Uma pessoa do primeiro ano, fragilizada, de outra cidade, enfim... Isso me marcou
de certa forma. Mas, no dia seguinte, eu avisei a todos os meus amigos. Avisei mesmo.
Já tinha saído dali, de alguma forma, já não tinha concordado, de alguma forma. Avisei
para quem eu pude. As pessoas ficaram um pouco chocadas, sem acreditar nas
dimensões daquilo, mas elas ouviam. E falei para todos. E sim, por três semanas recebi
algumas visitas. A cada quatro dias, talvez. Então totalizou talvez em umas três visitas de
veteranos perguntando se eu contei alguma coisa para alguém. Eu falei que não, que não
tinha contado. “Pois continue calado porque a sua reputação está em jogo.” E mesmo
assim eu continuei a contar. E conto até hoje em público. E me envolvo até hoje em
público para que isso não aconteça.
E realmente, eu sentado ali ouvindo os relatos da Esalq, penso assim: por que a
gente está aqui? Eu não tenho a mínima ideia. Mas é isso. É reviver isso, e reviver é bem
doloroso. Dói bastante. E talvez o que doa mais é você saber que existe essa
apresentação na Faculdade, que ocorre anualmente, que representa talvez a nossa cultura
acadêmica. E todo ano a gente tem que ouvir alguma piada sobre nordestino. Todo ano a
gente tem que ouvir que “os nordestinos estão roubando nossas vagas e que eles são
inimigos”.
No ano que eu entrei para a faculdade, tive que ouvir da direção da época - e foi
bastante ruim já ouvir isso de cara - que teríamos que ter cuidado, que nossas vagas de
residência estavam sendo roubadas por residentes de fora. E eu fico assim... Então quem
sou eu? Eu sou esse cara que roubou uma vaga agora, mas agora eu sou da casa, então
tudo bem? E quem é esse inimigo comum? Agora as pessoas da minha terra são minhas
inimigas? Eu não sei. Foi bastante complicado.
Mas eu apenas estou fazendo essas pontuações, que não são tão violentas quanto as
da Esalq, mas explicam muita coisa que acontece na nossa instituição de 100 anos. E
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por quê? Porque todo ano eu sei que vai ter alguma apresentação, sim, falando sobre
homofobia. Vai se ter, sim, alguma apresentação falando sobre xenofobia. Vão se ter,
sim, várias apresentações falando sobre a condição inferior do enfermeiro. Vai haver,
sim, todo ano uma apresentação sobre colegas nossos, como ocorreu no ano passado. Vai
haver, sim, por mais que eles falem que não tem nada a ver, alguma apresentação
falando sobre mulheres, de alguma forma.

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - Qual era o tema central do
Show Medicina do seu ano?

O SR. YURI REGIS - Do meu ano, eu assisti no primeiro ano, porque eu fui
conferir o que eles tinham para fazer. E, na verdade, era um espetáculo deplorável.

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - Qual era? Era do Mais
Médicos, da Geni, qual que era?

O SR. YURI REGIS - Na verdade o que estava em questão era um bônus, deixa
eu lembrar... Que algumas pessoas na faculdade estavam envolvidas politicamente com
um bônus chamado de Provab. Seria um bônus de residência. Foi um ano polêmico. Mas
foi uma crítica bem rasa, bem superficial, bem elitista e conservadora.

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - Você tem o texto?

O SR. YURI REGIS - Não tenho o texto, infelizmente. Mas não é nada muito
diferente do que se esperava que poderia sair da instituição.

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - E você participou um ano do
Show Medicina ou dois?

O SR. YURI REGIS - Eu só assisti no meu primeiro ano.

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - E foi uma experiência
bastante traumática.
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O SR. YURI REGIS - É um espetáculo horrível. E é horrível também você se ver
lá, de alguma forma, como personagem, o personagem com sotaque, o personagem
inimigo comum de todos e ouvir todos os seus colegas rindo.

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - Você tem o vídeo desse
pessoal?

O SR. YURI REGIS - Eu não tenho o vídeo.

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - Pessoal, por favor, quero só
pedir uma coisa. Eu tenho que ter uma concentração máxima para fazer as perguntas.
Máxima para ouvir, para entender, porque nós estamos falando quase de relatório de
tortura. Qualquer coisa na sala que desestabilizar a audição da resposta, a captar, nós
estamos falando de uma coisa muito...
Você, assim como o Felipe Scaliza, foi personagem, no palco.

O SR. YURI REGIS - Não. O Show não foi tão ao extremo de fazer um quadro
sobre mim.

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - Você não foi ridicularizado
no palco?

O SR. YURI REGIS - Eu nunca imaginaria esse cenário. Eu acho que eles nunca
fariam isso. Talvez eles façam no próximo ano. Não sei.

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - Não teve o personagem
nordestino...

O SR. YURI REGIS - O único personagem é um arquétipo, é um personagem. É
um nordestino que entra.

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - Não era você que estava
sendo retratado lá.
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O SR. YURI REGIS - Imagine. Nunca.

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - Você não é da turma do
Felipe, é?

O SR. YURI REGIS - Não sou da turma do Felipe. E tudo isso, enfim, é isso que
mobiliza a gente e nos traz para cá para falarmos alguma coisa. E novamente eu trago
várias questões. Por que existe talvez um grupo de pessoas que fazem isso? É fato que
existe certa época do ano em que se entra nesse processo de imersão artística que eles
fazem e eles mudam completamente. É notável isso que acontece. Mas é por isso que eu
fico perguntando...

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - Você considera aquilo uma
imersão artística? Você considera o Show Medicina... Não tem nada a ver com o seu
depoimento. Mas você considera aquilo uma imersão artística?

O SR. YURI REGIS - Adriano, desculpe.

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - Você já leu sobre o Mefisto
na Segunda Guerra Mundial, no nazismo, e os atores?

O SR. YURI REGIS - Sim, sim. Eu não gostaria de citar pontualmente o nazismo.

O SR. ANTÔNIO RIBEIRO DE ALMEIDA JÚNIOR - Só uma pergunta,
interferindo nessa questão aí. Esse termo imersão artística é um termo utilizado pelo
pessoal do Show Medicina?

O SR. YURI REGIS - Não. Eles não usam o termo imersão artística. É como eu
interpreto. E não vou me alongar discutindo o que é arte, mas apenas vejo minha visão
bem antropológica. De alguma forma há uma representação da nossa cultura acadêmica.
O Show só existe porque existe uma plateia para achar graça. O Show só existe porque
as ideias que eles fazem são as ideias correntes entre os alunos, de alguma forma. Isso
em uma afirmação máxima, porque eles representam de alguma forma o que está
acontecendo ali. Então é uma representação antropológica e para mim, de alguma
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forma... Eu não gostaria de utilizar o termo imersão artística, talvez porque arte tenha
uma conotação de politizar ou alguma coisa que seja de vanguarda, mas é o melhor
termo que eu encontro.

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - Eu considero o Show
Medicina... Estou falando com toda a responsabilidade. Na Segunda Guerra Mundial,
nos bares, nos cafés da Alemanha, havia grupos que se dedicavam a fazer interpretações
humorísticas e tal, umas criticando o regime e a maioria delas de bajulação do regime.
Então eram coisas muito violentas, muito grotescas.
Principalmente a Ópera do Malandro, da Geni, eu considero uma das deturpações
mais nazifascistas. Talvez os alemães, na Segunda Guerra, não tenham tido tanta
crueldade, tanta maldade. Então eu não considero o Show Medicina nenhuma imersão
artística.
A Liza Minnelli imortalizou em um filme aqueles espetáculos nazifascistas da
Segunda Guerra que ocorriam nos cafés da Alemanha. Eu o considero da mesma
natureza, da mesma analogia.

O SR. YURI REGIS - Imagine. Perfeito.

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - Eu considero uma das coisas
mais cruéis. Se eu tivesse acesso ao Chico Buarque, eu pediria para que todos os
organizadores do Show Medicina do Geni fossem processados.

O SR. YURI REGIS - À disposição.

O SR. ANTÔNIO RIBEIRO DE ALMEIDA JÚNIOR - Eu queria que você
falasse da presença dos médicos formados, residentes ou não residentes, ex-alunos, e do
papel deles na organização dos shows e nos processos de trote. Porque, na minha
experiência, o trote é composto por duas fases. No primeiro ano você recebe os trotes.
No segundo e no terceiro ano etc, você é obrigado a dar trote. Se você não der trote, você
é excluído do grupo. E grande parte dessa pressão, na minha experiência, é uma pressão
vinda de ex-alunos. Eu queria saber se isso ocorre também na Medicina.
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O SR. YURI REGIS - Por favor, faça perguntas, porque eu sou extremamente
arborizado e abstrato e vou seguindo várias tendências aqui. E sim, totalmente. Como eu
falei. Existem dois momentos desse vestibular. Esse momento que era feito pelos nossos
veteranos, do segundo, terceiro e quarto ano, e lá embaixo, quem ria da gente, quem
jogava papel e outras coisas na gente eram médicos formados. Eles estavam na
penumbra para a gente talvez não os reconhecer. A gente nem sabia quem eram eles
naquela época.
E sim. Existe esse componente muito forte. Mas existe também outro componente
muito forte, mas isso a gente vai mais para a análise da estrutura hospitalar e de como é
que ele se retroalimenta. Mesmo no outro dia, lamentando tudo o que tinha acontecido e
lembrando sempre do meu amigo. Ele não é meu amigo hoje em dia. Eu não me importo
tanto com ele. Mas ele sofreu aquilo e de alguma forma isso me importou.
Quando ele caiu da própria altura, teve convulsão e foi arrastado como um corpo
para o lado, no outro dia eu fui ver se ele estava lá ainda. Ele estava lá ainda. Era um dos
que estavam prestando o vestibular. Ele não conseguiu nem chegar ao palco, para você
ter ideia. Ele caiu de tão bêbado que estava. No outro dia eu fui lá ver se ele estava e ele
estava lá, sim, como um corpo, no mesmo lugar. Só que agora ele estava com roupa
diferente. Alguém tirou a roupa dele e colocou uma nova.

O SR. ANTÔNIO RIBEIRO DE ALMEIDA JÚNIOR - Ele foi simplesmente
abandonado depois de ter desmaiado.

O SR. YURI REGIS - Sim. Ele pode até ter acordado e ter acontecido alguma
coisa no meio, mas eu não estava presente. Mas como corpo ele estava lá, sujo,
vomitado, com outras roupas. Roupas de centro cirúrgico, no caso. E eu fiquei bastante
preocupado. Tentei acordá-lo de alguma forma para tentar prestar algum socorro. Eu era
apenas um aluno de primeiro ano, mas socorro a gente presta a seres humanos que estão
em perigo de alguma forma.
Ele acordou inconsciente ainda. Não conseguia andar. Aí isso me preocupou.
Chamei o bombeiro que estava na época. A gente o levou nos braços. Isso no outro dia.
O atendimento não foi feito nem naquela madrugada, nem naquela noite, mas no outro
dia, por um aluno de primeiro ano que teve a vontade de lembrar que talvez ele ainda
estivesse lá.
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O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - Quem era esse seu colega?

O SR. YURI REGIS - Adriano...

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - Era do primeiro ano. Você
não sabe o nome dele ou não vai falar?

O SR. YURI REGIS - É uma vítima e... Deixo à disposição dele de se sentir à
vontade ou não de falar disso. A gente o levou nos braços para o PS do nosso próprio
hospital, da nossa faculdade. E lá mesmo no PS nós o internamos e perguntaram o que
aconteceu. Nós falamos que ele participou de algo chamado vestibular, do Show. E
responderam: “Ah, sim”. Veio uma pessoa específica que hoje, caso eu veja presente, eu
posso conseguir identificar, mas naquela época eu não sabia. Disse apenas para eu não
me preocupar com o que estava acontecendo com ele, disse para eu ir embora. Eu disse
que não, que já o tinha trazido e que iria ficar acompanhando. Ele disse: “Olha, as coisas
que acontecem no Show, ficam no Show”. Eu pensei: putz, nossa! Mais uma rede
também aqui no hospital. Eu me senti meio que perseguido, sabe? Em qualquer lugar
que eu vá agora vão me falar isso. Mas resolvi ficar cuidando dele de alguma forma.
Fiquei lá. Esse médico não estava de plantão, acho que ele veio de algum outro lugar.
Ele ficou lá olhando feio, deu um soro para ele, que hidratou, conseguiu acordar e ficou
bem. Hoje ele anda, está consciente, acorda, hoje ele não é mais um corpo. Foi bem
emblemático esse atendimento hospitalar, esse atendimento também sob a rede, de
alguma forma.

O SR. ANTÔNIO RIBEIRO DE ALMEIDA JÚNIOR - Você está dizendo que
imediatamente após esse evento houve alguma sequela para ele? Você está dizendo que
hoje ele anda bem...

O SR. YURI REGIS - Não. Eu falei apenas que ele não estava conseguindo andar
na manhã em que eu o encontrei, no outro dia, mas hoje tudo bem.

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - Então você virou diretor da
Casa do Estudante? Como é isso?
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O SR. YURI REGIS - Vamos lá. Em 2012, eu tinha uma condição
socioeconômica bem desfavorável na época. Eu devo tudo realmente à Universidade de
São Paulo, por eu ter ficado aqui. E a gente entra em uma Casa de Estudante, a gente
mora lá... Eu me senti, pelo menos, no mínimo, no dever de poder contribuir de alguma
forma, de dar algum retorno. E fui chamado para participar da diretoria. Eu participei da
diretoria da Casa de 2012 a 2013, de abril de 2012 até março de 2013.
Sobre a Casa do Estudante, é uma casa de 56 pessoas que são classificadas em um
ranking socioeconômico de pontuação. Ou seja, os mais pobres, talvez, com uma
condição menos favorável. E eu fui diretor, sim. Na verdade o meu cargo na Casa era de
vice-presidente da Casa, juntamente com outros dois. O que eu posso falar da Casa?
Vocês têm alguma pergunta específica, ou eu posso ficar falando?

O SR. ANTÔNIO RIBEIRO DE ALMEIDA JÚNIOR - Eu tenho uma pergunta
sobre outro assunto. Eu assisti à primeira audiência, que teve o seu depoimento, e me
pareceu que naquele momento você estava mais à vontade para falar do que aconteceu
com você do que hoje. Hoje a minha impressão é de que você está mais tenso.

O SR. YURI REGIS - Eu estou muito relaxado hoje. Naquele momento eu estava
bem mais tenso.

O SR. ANTÔNIO RIBEIRO DE ALMEIDA JÚNIOR - Eu queria saber se
existe algum motivo. Se está um clima muito ruim dentro da Faculdade de Medicina, se
existem pressões, o que está acontecendo.

O SR. YURI REGIS - Sim. Imaginem como foi horrível depois para todos os
alunos que falaram naquela época, como ficou ruim para a gente em todo o contexto da
faculdade, depois. Se eu for falar sobre assédio eu não posso falar nomes, porque
realmente não há nomes. São tantos nomes que virou multidão. E eu não posso falar
nomes, já é uma multidão.
Eu posso dizer que todos os dias depois da Assembleia a faculdade simplesmente
virou uma guerra civil. Uma guerra civil fria, de alguma forma, na qual existem algumas
pessoas que estavam querendo destruir a faculdade, as coisas boas da faculdade, as
piadas boas que eles faziam com a faculdade, as estruturas boas que existiam de trote na
faculdade, e aquelas pessoas que estavam totalmente voltadas. Então, se houve essa
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reação nossa de querer mudar de alguma forma aquele contexto, houve ao mesmo tempo
uma reação gigante de começar a enaltecer também alguns elementos da faculdade. E
isso foi bem presente pelos comentários e tudo.
Eu não recebi nenhum assédio diretamente. Eu, não. Os outros depoentes foram
bem mais assediados. Mas a gente pode dizer que durante esse tempo recebemos
mensagens - por isso representar um pouco a nossa cultura -, dizendo: “Vocês fizeram
um ótimo trabalho, vocês foram muito corajosos, mas não avise a ninguém que eu falei
com vocês”. Então existe também um componente de: “não quero me relacionar com
vocês tanto. Não quero andar com vocês tanto”. Nesse sentido. Ou: “Vocês irão talvez
sujar um pouco as suas imagens, de alguma forma”.
Ao mesmo tempo existe esse apoio oculto, mas era um oculto que não queria ser
revelado. Mas até hoje eu acho que a Faculdade não se recuperou disso, e até hoje a
gente sofre, a gente é colocado como essas pessoas que querem acabar com a faculdade,
com a festa, com o álcool de alguma forma. Isso trouxe bastante ansiedade para cada um
de nós. Em alguns pioraram o quadro psiquiátrico. Por exemplo, alguns dos nossos
entram em processo de depressão, alguns conseguiram lidar bem. Mas não está sendo
nem um pouco fácil

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - Vou na mesma linha do Prof.
Antônio. Amanhã, o diretor da faculdade de medicina, José Otávio Costa Auler, vai vir
depor junto com o Prof. Edmundo Chaves Balançam, às 14 horas aqui na CPI. Então, só
quero perguntar uma coisa. Você me responda da mesma forma que ela respondeu
quando perguntei da república. Na Casa do Estudante aconteceu e acontece de tudo. Tem
até o quarto do estupro. Quero saber se você disposto e em condições de falar sobre isso.

O SR. YURI REGIS - Posso falar a respeito disso sim.

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - Eu fico impactado. Acho que
vocês fazem um trabalho importantíssimo em vir aqui. Agora, quem sabe da tortura,
quem sabe disso, quem sabe das coisas que acontecem, chega na hora, fica com enorme
dificuldade para falar porque vai ser perseguido e tal a gente respeita. Mas é muito ruim,
porque eles crescem, eles apoderam, eles assumem...
Imagine, eu presidi a Comissão da Verdade por três anos. O nível de ruído foi
mínimo. Falamos em tortura militar, torturador... Essa comissão de inquérito mal
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começou o nível de assédio, de coisa que estou tendo na cabeça, não estou nem
preocupado. Tomara isso aqui, mesmo sem quorum, vamos fazer com luz, com ar
condicionado, com água ou sem água vamos fazer do mesmo jeito.
Agora, quero saber se você vai falar das graves violações de direitos humanos que
ocorrem lá na Casa dos Estudantes? Quero saber isso, se você estiver disposto. Senão,
sinceramente, vamos partir para o próximo depoente.
Por favor, quero saber se vocês estão dispostos a falar sobre o que acontece nessa
Casa dos Estudantes.

O SR. YURI REGIS - Fui diretor da Casa de 2012 a 2013 e como vice-presidente
da Casa de Estudante. Apenas nessa época que tive alguma fama com a gestão. Não
tenho a menor noção do que acontece na casa e não tenho como, com naturalidade, dizer
o que aconteceu na casa antes de eu entrar, por exemplo.

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - O Daniel morou no seu
período?
O SR YURI REGIS. - Sim. Ele ainda continua morando.

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - Esse que está colando grau
agora?

O SR. YURI REGIS - Sim. Ele continua morando lá sim. Primeiramente, a casa,
como eu falei, nesse contexto de 52 pessoas morando lá. Também nesses dois anos a
Casa tem mudado bastante o perfil. Mas, nesses dois primeiros anos, que fiquei na casa,
posso dizer o que vi lá realmente.
Quero dizer ao Deputado Adriano que eu não vi ninguém sendo estuprado porque
se um corpo cai na minha frente eu ajudaria essa pessoa. Eu ajudaria uma pessoa que
está sendo estuprada na minha frente.
Eu realmente não vi, deputado. Mas posso dizer o que aconteceu lá na Casa. Sim,
veteranos do quinto, sexto ano, até do quarto ano se reuniam, talvez uma ou duas vezes
por ano, para fazer festas lá na casa. São festas que tinham muita gente, muita bebida. A
bebida ainda era permitida e era bastante liberada.
Desconheço qualquer aditivo que se colocava na bebida, mas a Casa, aqui como
tem no primeiro signatário também, tem subsolo que era da antiga moradora, mas que
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morreu. Era uma senhora que, na verdade, era caseira. Chamavam de Dova. Essa parte
de baixo, ficava inutilizada na Casa. Hoje em dia, há dois anos, a gente transformou com
muito esforço esse espaço que era inutilizado em novos quartos para novas pessoas, por
exemplo.
Já mudamos o pensamento da Casa. O que eu posso dizer é que nesses dois
primeiros anos que eu fiquei na Casa, um deles inclusive como diretor, esse quarto era
inutilizado. Nas festas, fazia-se uma limpeza e nós a deixávamos minimamente
habitável.
O que posso dizer é que, assim como existe nessas grandes festas em São Paulo,
um lugar mais reservado em que se leva alguém, esses lugares eram destinados a isso.
Abria-se um enorme precedente.
Havia festa que logicamente eu não organizei, mas que foram para isso. A gente
sabia se ali embaixo podia-se levar alguém. A gente não sabia o que acontecia, mas a
gente imaginava que sim. Poderia rolar uma relação sexual? Sim, imaginava que sim.
Não vou ser ingênuo dizendo que não. Tínhamos que saber o nome e a precedência.
Em todas essas festas aconteciam, reitero em dizer, sem a supervisão da faculdade,
assim como a Casa durante um bom tempo não tem nenhuma supervisão da faculdade.
Ela, na verdade, é gerida pelos próprios alunos, é enorme precedente.
Reitero novamente a posição da diretoria de não querer se envolver no assunto da
casa. Assunto da casa porque, por exemplo, teve gente que precisou ser expulsa de lá. A
Casa se envolveu em processo judicial, por exemplo, com os moradores. A faculdade,
quando ficou sabendo disso, não fez nada. Entendeu? Dizendo que a Casa era soberana
de alguma forma.

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - A Casa é um prolongamento?
Está na CNPJ da CAOC? A Casa é uma extensão da CAOC?

O SR. YURI REGIS - Sim. Todas as contas da nossa Casa, isso porque fui diretor
e vem no nome do Centro Acadêmico. Até a conta que a gente abre é juntamente com o
Centro Acadêmico.

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - Você pode dizer porque essas
pessoas foram expulsas de lá?
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O SR.YURI REGIS - Na minha diretoria teve alguém que precisou ser expulso. É
muito pesado falar isso, mas teve alguém sim que teve que ser expulso porque as pessoas
de lá têm um nível socioeconômico com fragilidade social imensa. Teve que ser expulso
porque todo o contexto do morador dentro do quarto - e em cada quarto moram duas
pessoas - estava insustentável de alguma forma. A gente levou isso na assembleia.
Na verdade, a assembleia são todos os moradores e alunos que se juntam. Alunos
de primeiro e segundo ano, em formação em Direito. Alunos baseados em juízos
pessoais, se tal caso é realmente apto para ser expulso ou não. Esse foi um caso que teve.
Quando, na minha diretoria, a gente tentou levar isso para a diretoria da faculdade,
a diretoria da faculdade disse não, que esse era problema nosso. Esse é um problema, por
exemplo, que o senhor pode perguntar amanhã à diretoria.

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - A última pergunta que vou
te fazer é para saber se você, antes de ser diretor, tinha o apartamento do estupro lá. Um
apartamento que não era de uso comum dos moradores e as meninas eram levadas lá
para serem estupradas. Você tem noticia disso? Nunca ouviu falar?

O SR.YURI REGIS - Não. Primeiro, não existe apartamento lá. São quartos. O
que talvez a gente chama de ir para o quarto de show era justamente esse quarto que era
inutilizado lá embaixo. Na nossa cultura de Casa, nunca foi chamado de quarto de
estupro.

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - E lá é uma escola cheia de
tradições e nunca ouviu falar na tradição de que lá tinha um quarto de estupro. Desculpe,
eu me expressei mal.

O SR. YURI REGIS - Lá tinha um quarto que poderia ser usado. Já foi usado
por familiares da Casa. Esse mesmo quarto também era usado por alguns moradores que
poderiam levar para o encontro íntimo algum companheiro ou alguma companheira para
lá. Esses quartos eram abertos também para ter um relacionamento mais próximo com
alguém. Mas esse quarto nunca foi legitimado...
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O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - Você não sabe daquela
história da menina da enfermagem que veio depor aqui e falou. Isso você não sabe?
Falou que foi levada para Casa... Você nunca ouviu falar nisso?

O SR. YURI REGIS - Essa história eu não fiquei sabendo enquanto eu fazia
parte da diretoria lá. Fiquei sabendo bem depois, principalmente quando já estava
ocorrendo o processo e foi pedido pela diretoria sigilo nosso, que a gente não
comentasse. Isso depois de saber depois de um ano em que estava acontecendo o
processo.
Quando ocorreu esse processo, já tinha passado um ano antes de eu ficar sabendo.
Se isso aconteceu, a gente não foi informada. Seria informado imediatamente à diretoria.

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - Mais alguém quer fazer
alguma pergunta? Não. Ótimo. Você precisa ir embora ou pode ficar mais um
pouquinho?

O SR. YURI REGIS - Estou à disposição.

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - Quem é o próximo? Pois
não, Jade.

A SRA. JADE - Sei que estou fazendo um depoimento público e também sei que
têm vários órgãos de imprensa aqui. Talvez a minha vida vá ficar um pouco perturbada
depois disso.
Peço para que vocês - é lógico que podem usar as informações que estou
colocando aqui -, por favor, não exponham o meu nome. Está ok? Obrigada.

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - Fique tranquila que o que
você disser aqui não vai gerar nenhum desdobramento.
Quem é o próximo a depor? Felipe José Dommarco Yarid, estudante da Esalq.

O SR. FELIPE JOSÉ DOMMARCO YARID - Eu sou estudante de agronomia
da Esalq, do sétimo ano. Eu sou pecuarista, mexo com gado. Fui estudar a agronomia
para aprender os segredos do solo, das pastagens e várias coisas relativas ao solo.
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O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - Entrou com quantos anos na
faculdade?

O SR. FELIPE JOSÉ DOMMARCO YARID - Eu entrei um pouquinho mais
velho, com 27 anos. Sou de Piracicaba mesmo. Sou nativo de lá.

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - Família árabe?

O SR. FELIPE JOSÉ DOMMARCO YARID - Árabe, italiana. Têm várias
raças.
Já entrei mais adulto porque, quando meu avô e o meu pai morreram, precisei
tomar conta da fazendo porque eu era o único homem. Como eu era o único homem da
família fui em frente. Entrei nessa faculdade em 2007. Estou no sétimo ano porque
tranquei um ano. Precisei trancar um ano por causa do trote.

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - Não são seis anos lá?

O SR. FELIPE JOSÉ DO DOMMARCO YARID - Não. São cinco e meio,
seis anos. Mas o trote atrapalhou o meu estudo.

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - É o motivo que você está
aqui, hoje, para contar isso?

O SR. FELIPE JOSÉ DOMMARCO YARID - Por vários motivos. Até mesmo
que atrapalhar só o meu estudo.

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - Então, conta a sua vida.
Fique à vontade.

O SR. FELIPE JOSÉ DOMMARCO YARID - No meu primeiro dia na Esalq,
fiquei sabendo de uma festa e fui. Era numa república azul. Gostaria de saber o nome,
porque quem está na chuva é para se molhar, presidente. O nome da república é Gato
Preto.
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O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - Gato Preto? Existe até hoje
e é azul? Você morou nela ou não? Você morou em qual?

O SR. FELIPE JOSÉ DOMMARCO YARID - Não morei porque sou nativo
da cidade.
Chegando lá os alunos começaram a se ajoelhar. Eu, para fazer igual aos outros
alunos e não estava entendendo nada do que estava acontecendo, também me ajoelhei.
Chegou um veterano de apelido “Segurança”. Ele é, mais ou menos, como o senhor ali
de blazer cinza ali. Ele tem um tamanho intimidador e falou: “Se ajoelhe”. Eu me
ajoelhei. Eu achei que era uma brincadeira. Ele falou: “Se apresente”. Eu não sabia me
apresentar. Esse veterano me deu uma tapa na nuca com toda a força. Fiquei com raiva,
levantei e o empurrei. Aí, começou toda desgraça da minha vida na parte do que diz
respeito ao trote. Fui expulso da república por esse comportamento.
Foi, foi, foi e chegou no segundo ano. Eu não usava o chapéu porque acho é uma
afronta usar chapéu para se identificar para quem vai te usar, para quem vai pegar você
para escravizar.

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - Aquele chapelão de palha?

O SR. FELIPE JOSÉ DOMMARCO YARID - Eu trabalho com gado e uso
chapéu, mas não acho interessante você ser alvo de gente que não tem a autoestima
solidificada. Certo?
Aconteceram várias coisas comigo, não foi uma só. Esse dia eu me rebelei. Aí,
passou um tempo e encontrei com esse aluno numa festa. Só que não era uma festa de
república porque república passei a evitar. Não fui mais em república.

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - Você já foi levado para o
canavial ou nunca foi.

O SR. FELIPE JOSÉ DOMMARCO YARID - Não. Não fui. Eu não deixaria,
presidente. Sou um homem de pulso firme. Eu não pestanejo, não. Vou e faço. Então,
cada pessoa é de um jeito, cada um tem seu temperamento. O meu temperamento é
mais...
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O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - O fato de você ter sido um
bixo rebelde, quais consequências que teve na sua vida?

O SR. FELIPE JOSÉ DOMMARCO YARID - Foram muitas. Desde levar tapa
na nuca, como citei, até envenenamento. Atiraram um veneno em mim, presidente.
Como eu me rebelei e não aceitava trote de jeito nenhum, eles começaram a me cercar.
Um dia esse Segurança estava numa festa que foi na cidade, no entorno da cidade. Esse
Segurança e mais três amigos estavam lá.

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - Talvez eu tenha me perdido.
Segurança era apelido de algum...

O SR. FELIPE JOSÉ DOMMARCO YARID - Daquele aluno que deu tapa na
minha nuca, na república Gato Preto. Sei até o nome dele, mas não vou falar. Ele é do
tamanho daquele senhor de blazer cinza ali. É um cara forte. Se se olhava para ele era
intimidador.
Eu estava saindo dessa festa na cidade, esse “Segurança” catou uma lata e jogou
em mim. Catou uma lata vazia e jogou em mim. Eu só olhei para sua cara, dei risada e
fui embora. Eu estava descendo a avenida a pé para pegar o meu carro, esse Segurança e
mais três me para na avenida. Eu vi um pedaço de pau e uma pedra e pensei: é agora que
você vai levar. Ele viu que eu me armei. Fui para cima deles e eles correram para dentro
do carro.
Em vez de virem para cima de mim, correram para dentro do carro e foram
embora. Passou, acabou. Viram que comigo não tinha jeito, que me domesticar iria ser
difícil.
Começaram a usar outro artifício, presidente. Começaram a atirar veneno em
mim. Veneno agrícola, um veneno que te deixa tonto, amolece as pernas. Parece que se
trabalhou o dia inteiro na enxada. O corpo fica completamente paralisado.

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - Isso ainda no primeiro ano?

O SR. FELIPE JOSÉ DOMMARCO YARID - Não. Isso foi lá pelo terceiro
ano. É um defensivo agrícola e eles usavam um tipo de uma pipeta. Essa pipeta tira uma
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gota longe, com pressão. Isso vara a roupa e pega na pele. O veneno penetra na pele e
deixa uma pessoa atordoada.

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - Era consciente? Eles faziam
o lançamento do líquido e o veneno na sua roupa durante o dia?

O SR. FELIPE JOSÉ DOMMARCO YARID - É. Inclusive, dentro da classe.
O veneno era inibidor de colinesterase. Tanto é que fiz exame na Unicamp e atestou que
a minha colinesterase estava alterada. O nível normal é de 100 a 75. O meu estava 62.3.

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - Aconteceu quando você
estava no terceiro ano? Estava o segurança e quem mais?

O SR. FELIPE JOSÉ DOMMARCO YARID - Inclusive não foi só ele que
atirou o veneno em mim. Foram vários. É uma lista.

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - Uma pipeta sob pressão?
Uma única vez?

O SR. FELIPE JOSÉ DOMMARCO YARID - Não foi uma única vez. Foram
várias vezes.

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - Jogavam veneno em você?

O SR. FELIPE JOSÉ DOMMARCO YARID - É. Tanto é que depois que fiz a
denúncia para o “Estadão”, fui obrigado a não ir mais na aula porque o meu corpo estava
tão degradado pelo veneno que eu não conseguia fazer mais nada. Eu não conseguia
raciocinar.

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - Quando saiu essa denúncia
publicada no “Estadão”.

O SR. FELIPE JOSÉ DOMMARCO YARID - Eu não lembro mais o dia. Não
sou bom de data. Mas é só procurar: “Felipe Yarid trote”, aparece a notícia.
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O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - Acha no computador
enquanto ele fala.

O SR. FELIPE JOSÉ DOMMARCO YARID - Isso atrapalhou os meus
estudos, a minha vida, um monte de coisas que eu poderia, como disse o primeiro
depoente, produzir para a universidade, tenho que me ausentar. Eu poderia estar
produzindo para a sociedade e tenho que me ausentar por causa de gente que dá trote nos
outros.

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - Espera um pouco. Vamos
falar com calma. Um dia então você foi espetado. Aí, você foi na Unicamp fazer exame
na hematologia. Você consultou um médico hematologista.

O SR. FELIPE JOSÉ DOMMARCO YARID - Consultei um hematologista,
um toxicologista da Unicamp.

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - Aí, você teve que se tratar?

O SR. FELIPE JOSÉ DOMMARCO YARID - Não. Ele não me tratou. Só viu
o diagnóstico. Depois disso, tive que abortar a escola por um ano. Tive que trancar a
matrícula por um ano porque o meu corpo não aguentava mais aquilo.

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - Além do nível de
antagonismo que você tinha com os veteranos.

O SR FELIPE JOSÉ DOMMARCO YARID - Não. Antagonismo a gente pode
ter com qualquer pessoa. Mas não precisa levar isso a sérias consequências.

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - Bom, como não sou
médico. Sou geólogo. Sou peão como você, me explica direito. Você sofreu esse
envenenamento e aí teve a sua colinesterase alterada.
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O SR. FELIPE JOSÉ DOMMARCO YARID - Não sei explicar exatamente,
mas é, mais ou menos, isso. Um mediador químico dá impulso elétrico para se fazer
movimento. E esse veneno impede que ele transite.

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - E como você tratou?

O SR. FELIPE JOSÉ DOMMARCO YARID - Fiquei ausente na escola para
...

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - Sim, tudo bem. Ausente
para tratar a desintoxicação...

O SR. FELIPE JOSÉ DOMMARCO YARID - Não. Voltou ao normal, sem
remédio.

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - Então você não teve que
contratar um médico caro, um tratamento caro?

O SR. FELIPE JOSÉ DOMMARCO YARID - Não.

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - Naturalmente começou a se
desintoxicar...

O SR. FELIPE JOSÉ DOMMARCO YARID - Mas demorou um tempo.
Levou um ano para que meu corpo voltasse ao normal.

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - Qual laboratório que produz
esse veneno?
O SR. FELIPE JOSÉ DOMMARCO YARID – Eu não sei dizer o laboratório.
Mas é de uso recorrente.

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - O veneno na agricultura é
usado para quê? Para inibir o quê?

315
DIVISÃO DE TAQUIGRAFIA

O SR. FELIPE JOSÉ DOMMARCO YARID - Para matar o inseto. O nome é
inibidor de colinesterase. É o que ele faz no corpo, não é? Ele paralisa o inseto até à
morte.

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - E os caras te envenenaram
com isso?

O SR. FELIPE JOSÉ DOMMARCO YARID - Porque eles viram que comigo
não tinha jeito.

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - Você não sabe o nome
comercial do veneno? A marca fantasia? Não? O princípio é ativo? O que é?

O SR. FELIPE JOSÉ DOMMARCO YARID - Deve ser fosforado.

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - Entendi. Organofosforado?
Organofosforado, entendi. Você se referiu a esta notícia aqui? “Aluno que foi atacado
mais de 50 vezes.” Então, os caras usavam como spray?

O SR. FELIPE JOSÉ DOMMARCO YARID - Não. Não é um spray. É uma
pipeta que dispara gota longe. Mais ou menos, 25 metros de distância.

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - Toda vez que os caras viam
você sopravam a pipeta...

O SR. FELIPE JOSÉ DOMMARCO YARID - Eles não sopravam; ela é de
pressão.

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - Aquela que tem uma
borrachinha? Você sentia quando caía gotícula?
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O SR. FELIPE JOSÉ DOMMARCO YARID - Sim, sim. Eu estava numa festa
e ela citou o moinho onde tomou a garrafa de bebida alterada. Eu também fui a esse
moinho.

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - Moinho é o quê? É uma
boate?

O SR. FELIPE JOSÉ DOMMARCO YARID - Cheguei lá e estava
conversando com...

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - Não use o depoimento dela.
Use só o seu. Moinho é o quê? É uma boate?

O SR. FELIPE JOSÉ DOMMARCO YARID - Moinho é um lugar que a
maior parte dos trotistas faz festa. É um lugar um pouco fora da cidade.

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - É uma chácara. É muito
usado?

O SR. FELIPE JOSÉ DOMMARCO YARID - Isso. Fui lá. Cheguei lá e estava
conversando com uma moça. Eu estava de camiseta regata. Eu conversando com a moça,
aí, daí a pouco, bate alguma coisa no meu ombro e começa a arder. Começou a arder
sério. Eu não sabia o que era. Fui até o banheiro porque pensei que era uma picada de
inseto e lavei.
Tudo bem. Nessa festa rola o pessoal levando trote, ajoelhando, bebendo, fazendo
os alunos mais novos beberem. Tentaram me forçar a beber também. Tentaram. Não
conseguiram, mas tentaram me forçar a beber também. Então, o trote é recorrente na
Esalq.

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - Como era o seu apelido?

O SR. FELIPE JOSÉ DOMMARCO YARID - Carmelito.
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O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - Carmelito, deixe eu
perguntar uma coisa. Nessa matéria do “Estadão” aparece o nome do “Segurança”? O
apelido “Segurança” também não. Nem do grupo dele? Porque eu poderia abrir agora na
Internet e já identificaria o nome dele. Mas não quero fazer isso porque depois vai dar
problema para você. Embora, depois, a gente tem como abrir.
Os outros que pipetavam junto com o “Segurança” eram todos da mesma
república ou de outra?

O SR. FELIPE JOSÉ DOMMARCO YARID - Não. Os mais velhos passam
essas pipetas para os mais novos e os mais novos vão continuando esse tipo de trote.

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - Quer dizer que a pipeta e a
pipetagem é um elemento como lança-perfume? O uso faz parte da tradição?

O SR. FELIPE JOSÉ DOMMARCO YARID - Não sei se faz parte da
tradição.

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - Por que você fala que a
pipeta passa entre veteranos?

O SR. FELIPE JOSÉ DOMMARCO YARID - Porque é o que acontece. O
veterano mais velho passa para o aluno ingressante e o aluno ingressante acaba usando
esse tipo de coisa.

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - O cara compra o veneno no
depósito, ou pega lá na universidade? Como diz o Prof. Saldiva que eles têm a chave do
armário.

O SR. FELIPE JOSÉ DOMMARCO YARID - Isso eu não sei.

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - Mas a pipeta?

O SR. FELIPE JOSÉ DOMMARCO YARID - Ah, sim.
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O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - E é aquela pipeta comprida,
ou aquela pequena?

O SR. FELIPE JOSÉ DOMMARCO YARID - É uma coisa pequena. É um
artefato pequeno que lança uma gota longe. Não sei explicar direito porque geralmente
me atacavam pelas costas e não pela frente.

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - Entendo. Esse método de
envenenamento contínuo o senhor já tinha ouvido falar?

O SR. ANTÔNIO RIBEIRO DE ALMEIDA JÚNIOR - Não. O Felipe é uma
pessoa que me relatou isso. Eu levei o Felipe até o Ministério Público estadual.

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - Quando o Felipe procurou o
senhor, professor? Só um minutinho. Vou interrompê-lo.
Abre a tela. Vê se alguém da comissão poderia pelo menos imprimir este texto
para não ficar redundante?

O SR. ANTÔNIO RIBEIRO DE ALMEIDA JÚNIOR - O Felipe me procurou
um pouco antes da publicação desse texto no “Estadão”.

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - Esse texto foi publicado à
época em que ano?

O SR. ANTÔNIO RIBEIRO DE ALMEIDA JÚNIOR - Foi em 2011 ou um
pouco antes disso.

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - No dia 28 de fevereiro de
2011.

O SR. ANTÔNIO RIBEIRO DE ALMEIDA JÚNIOR - Então, o Felipe deve
ter me procurado no final de 2010 ou alguma coisa assim.
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O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - Foi aberta alguma
sindicância na faculdade?

O SR FELIPE JOSÉ DOMMARCO YARID - Foi, mas não deu em nada.

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - Nada. Eu me assustaria se
você dissesse que deu em alguma coisa. Você fez o Boletim de Ocorrência?

O SR. FELIPE JOSE DOMMARCO YARID - Eu tentei. Eu chegava para o
escrivão e falava: “Olha, jogaram veneno, assim, assim, assim” e explicava o caso. Ele
falava: “Cadê a marca?” Eu falava que eu não tenho a marca. Ele falou: “Então, não
posso registrar”. Fui três vezes lá. Tentei com o amigo de família, que é policial, para ver
se pegava os moleques fazendo isso, mas eles não quiseram abordar os moleques no bar.
Tiveram medo.

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - Você sabe quem presidiu a
sindicância lá na faculdade?

O SR. ANTÔNIO RIBEIRO DE ALMEIDA JÚNIOR - O Prof. Quirino
Augusto de Camargo Carmello, falou? “Ah, você não provou que jogaram algo em
você”. Isso porque eu não tinha o exame ainda.
Foi assim: o moleque atirou o veneno em mim e briguei com o moleque. Eu
percebi que foi ele e briguei com ele. Eu não tinha o exame nesse momento que houve
sindicância. Aí, me suspenderam por uma semana porque briguei com o moleque.
Suspenderam-me por uma semana e fiquei como a ovelha negra.

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - Você tem cópia desse
exame?

O SR. FELIPE JOSÉ DOMMARCO YARID - Fiquei com tanto ódio de eles
não aceitarem o meu exame que joguei no lixo. Pode ser que tenha uma cópia na
Unicamp, na toxicologia.
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O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - Qual o exame que você fez?
Lembra o nome do exame?

O SR. FELIPE JOSÉ DOMMARCO YARID - Foram vários exames.

O SR. ANTÔNIO RIBEIRO DE ALMEIDA JÚNIOR - O Felipe me procurou
acredito que no final de 2010, um pouco antes dessa publicação no “Estadão”. Ele me
procurou relatando isso. Levei o Felipe junto com outro professor, Prof. Jean Carlo
Xavier, que é professor da Esalq também, do Departamento de Genética. Levei o Felipe
ao promotor público Fábio, do Ministério Público Estadual.
O Felipe contou essa história ao promotor, mas não houve da parte dele a coleta
do depoimento na hora. O promotor não quis coletar esse depoimento na hora. Pediu ao
Felipe que fizesse um relato por escrito.
Relatei também esse caso para procuradora do Ministério Público Federal,
promotora Eloísa, que também não resultou em outras coisas.
Durante a sindicância do Felipe, o professor Antônio Augusto Domingos Coelho,
que era membro da comissão, conversei com ele e disse-lhe que mais uma vez a Esalq
estava punindo a vítima com a suspensão do Felipe ao invés de punir os agressores.
Enfim, com isso tudo eu fiquei chocado. O caso do Felipe é um dos mais
chocantes para mim porque é uma agressão muito grave e repetida. Enfim, acho que a
Esalq foi completamente omissa em relação à situação desse aluno.
Prestei assistência que eu tinha condições de prestar, que era levá-lo ao
Ministério Público. Quando essas pessoas do “Estadão” me procuraram, dei o nome do
Felipe.
O Felipe é uma pessoa bastante corajosa, tem coragem de falar sobre isso. Então
fiz esse papel que era aquilo que conseguia fazer, mas sempre com muita preocupação
com a segurança do Felipe, com a saúde do Felipe porque, de fato, a gente não sabe que
produtos são esses. Alguns desses produtos podem ser muito perigosos, podem ser
cancerígenos, enfim, podem ter consequências muito graves.
Do pouco que eu me lembro das aulas de entomologia, onde esses assuntos sobre
inseticida eram colocados, sabemos que um grupo de inseticida age inibindo o bloqueio
da transmissão entre os neurônios do impulso dos nervos. Então, o inseto morre por
exaustão porque o impulso não para mais de passar e o inseto fica lá se movimentando
loucamente até o inseto acabar morrendo por essa exaustão.
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Corroborando o testemunho do Felipe, o Felipe me apresentou esse documento
na época. Eu li e de fato havia alteração no exame que ele me apresentou. Acho
absolutamente chocante que um aluno possa se atrever a jogar em outra pessoa o veneno.

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - Vivendo e aprendendo, não
é? Felipe, você gostaria de concluir o seu depoimento ou falar mais alguma coisa. Você
já concluiu o curso? Você já se formou?

O SR. FELIPE JOSÉ DOMMARCO YARID - Não. Estou no sétimo ano.

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - Agora você está tranquilo
ou continua marcado lá?

O SR. FELIPE JOSÉ DOMMARCO YARID - Continuo marcado. Inclusive,
acontecem vários outros tipos de coisa comigo. Por exemplo, outro dia fui entrar num
estágio no Esalq. Um aluno bom me indicou um estágio que gostaria de fazer. Fui até o
estágio e entre. Fui fazer estágio na agricultura orgânica na Esalq. Cheguei lá, esse aluno
me acolheu e me pôs no grupo. Em 15 dias, por eu não ser trotista, pegaram deram uma
desculpa e me excluíram do grupo. Por exemplo, um professor, independentemente de
ele ser trotista ou não, pega e escolhe um grupo de alunos. Se os alunos que caírem
comigo forem trotistas, eles podem tirar zero no trabalho, mas me deixam lá sozinho e
não querem saber do trabalho. Se eu fizer sozinho eu tiro a nota, se não fizer o problema
é meu.

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - Sabe aquele professor que
no primeiro ano já chama todo mundo por apelido? Como é o nome dele? Vitti. Você é
considerado um vermelho?

O SR. FELIPE JOSÉ DOMMARCO YARID - Se sou considerado um
vermelho? Não. Eu não sei a minha imagem... Qual a imagem que eles têm...

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - Não. Como eles te
classificam lá, se você é comunista.
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O SR FELIPE JOSÉ DOMMARCO YARID - Sou mais um mocó porque
assisto à aula e vou para casa. Não fico mais na universidade, nem em república.

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - Você é mais mocó. Então,
você não tem por aí nenhum tipo de discriminação. O negócio seu é que você denunciou
o envenenamento, os trotistas.

O SR. FELIPE JOSÉ DOMMARCO YARID - Sim. Combati e combato ainda
o trote lá dentro. Explico para os alunos para não...

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - Você é um militante
antitrote? Você faz propaganda antitrote.

O SR. FELIPE JOSÉ DOMMARCO YARID - Sou. Presidente, eu amanso
cavalo. Não preciso bater nele para me obedecer. Fazem isso com gente.
Outra coisa que gostaria de falar: com tanta barbaridade que está acontecendo na
Esalq, será que o conselho de república não pode ser enquadrado numa formação de
quadrilha? Estou fazendo uma pergunta.

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - Só o Ministério Público.
Essa é uma pergunta que eu não sei responder, sinceramente. Mas, fica a sugestão.
Tem mais alguma coisa que você gostaria de falar?

O SR. FELIPE JOSÉ DOMMARCO YARID - É só, presidente. Muito
obrigado.

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - Tem mais alguém para
depor? Bianca Cestaro de Almeida, estudante de medicina veterinária da USP. A Bianca
é a última a falar. Boa tarde, Bianca. Você estuda aqui em São Paulo? Na veterinária.
Quantos anos você tem?

A SRA. BIANCA CESTARO DE ALMEIDA - Tenho 27 anos.
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O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - Com quantos anos você
entrou na escola?

A SRA. BIANCA CESTARO DE ALMEIDA - Com 24.

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - Você veio do interior ou é
da Capital?

A SRA. BIANCA CESTARO DE ALMEIDA - Sou daqui. Moro em Cotia.

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - Estudou na escola pública?
Na escola particular. Conte um pouquinho da sua vida.

A SRA. BIANCA CESTARO DE ALMEIDA - Entrei na faculdade um pouco
mais velha porque eu já tinha me formado em designer, no Senac, e trabalhei um pouco
na área, mas não gostei e quis fazer outra porque tinha condições. Quer dizer, meus pais
falavam que desde que entrasse numa pública. Eu entrei na USP e comecei a fazer o
curso. Estou adorando o curso e tenho certeza que é isso que eu quero.
Quando entrei no primeiro ano, eu acho que no meu caso não tem nada a ver com
o trote, mas só para falar que participei de todos os trotes da veterinária. A gente está
tendo também casos de abuso, mas não é nada grave.
Pelo que acredito, entrei no Centro Acadêmico e fico de olho porque toda vez
que tem algum abuso; a gente tem um grupo lá que interfere. Mas a minha questão não
sei se é mais grave. Mas o que aconteceu foi o seguinte: No quarto semestre da
veterinária da USP, a gente é obrigada a ficar no alojamento do Pirassununga porque
temos que fazer a parte de grandes animais. Então, a gente fica alojado no campus de
Pirassununga, gratuitamente. A gente vai lá e tem uma ala do alojamento que é só para
os alunos de São Paulo. Todos os quatros semestres a gente vai lá e fica alojado. É como
qualquer outra universidade. Tem as repúblicas, têm as festas e tudo o mais. Eu já tinha
inclusive participado de várias em que não aconteceu nada de mais. Não que eu tenha
reparado. Mas, aí, teve uma festa em julho de 2013, que eu fui. Eu já tinha ido, inclusive,
e não tinha acontecido nada. Mas dessa vez em que fui, foi na madrugada do dia 6 para
dia 7 de julho. Todo mundo bebe bastante, era uma festa com bastante consumo de
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álcool. Mas isso não é ilegal, isso não é crime. Todo mundo foi lá, eu bebi, gosto de
beber e bebi bastante lá.
Algumas amigas me chamaram para eu ir dormir numa república porque fui de
carro para lá e não tinha onde dormir. Iria dormir no meu carro ou na república. Disse:
“Beleza”. Fui lá, entrei no quarto. Estava com sono e fui dormir.
Deixei a porta aberta porque as outras meninas viriam também. Quando eu já
estava me deitando, entrou um intercambista. Era um menino que depois fiquei sabendo
que é intercambista, porque não o conhecia. Ele entrou lá no quarto, começou a
conversar comigo aparentemente uma conversa normal. Eu disse que ia dormir , não sei
o quê, que se ele pudesse sair por favor porque estou cansada e vou dormir. Ele ficava
insistindo que queria ficar comigo, insistindo, insistindo. Uns 10 minutos a gente ficou
conversando e eu falava: “Não, por favor, estou com sono”. Eu estava quase desmaiando
por causa do sono e álcool por isso que queria dormir. Ele ficou querendo ficar comigo.
Ele começou a me irritar porque começou a falar coisas do tipo: “Tudo bem, estou de
camisinha. Não tem problema”. Tipo: “você está com sono? Não. Tudo bem, se não
quiser ficar acordada não tem problema”. Entendeu? Começou

a falar coisas que

começaram a me irritar e eu disse: “Então, sai, por favor. Não estou afim e saia daqui.
Aí, parou.
Lembro que adormeci e quando acordei, acordei com a dor. Ele estava me
penetrando por trás. Estupro anal. Ele me penetrou e eu acordei com a dor e gritei,
levantei, empurrei ele. No que comecei a empurrar, ele veio para cima e me segurou. Aí,
percebi que a coisa estava séria. Não sei se foi da adrenalina que fiquei nervosa. O efeito
do álcool passou, o sono passou, acordei e disse: “Pare com isso e me deixe!”. Ele falou:
“Não. Não”. Ficou insistindo, insistindo. Aí que me ocorreu na hora e no desespero
falei: “Não. Tudo bem. Eu fico com você então, mas preciso ir ao

banheiro”. Falei

qualquer coisa. Graças a Deus, ele acreditou e falou: “Tudo bem, pode ir ao banheiro,
mas, depois, volta se não vou atrás de você”. Falei: “Tá”. Ele saiu e me deixou levantar.
Levantei e vesti a calça. Não lembro se eu tinha alguma coisa. Eu tinha deixado a minha
bolsa no carro. Eu saí.
Depois da festa, foi o seguinte: a festa foi no campus e ele foi dirigindo e levou
eu e as minhas amigas para essa república. Quando saí fora, o que aconteceu? Quando
fui entrar para dormir - era uma república grande e tinha música alta - o pessoal
continuou com a festa lá fora.
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Era uma república dessas do interior que tem uma área externa maior, tem piscina
e tal. Na sala que eu olhei não tinha ninguém. Estava todo mundo bêbado e pensei: “Vou
fazer o quê?” Primeiro que fiquei apavorada porque fiquei com medo dele vir atrás de
mim. O que eu fiz? Saí pela porta da república. Nem pensei, saí virei para o lado que eu
sabia que era e corri durante uns 40 minutos. Acho que era umas quatro da manhã, até a
portaria da faculdade. Cheguei lá e os seguranças falaram: “Nossa, o que aconteceu? De
onde você está vindo?” Eu não conseguia falar e fiquei ainda um tempo meio em
choque, mas consegui falar que eu estava numa festa e tentaram me estuprar, tal. Aí, o
cara chamou a segurança, chamou o carro para me levar para o meu carro que estava
estacionado lá dentro. No caminho, o segurança foi supergentil, me acolheu e tal. Ele
falou: “Você quer ir para o IML? Posso te levar lá, mas não posso te forçar a nada.”
Eu estava chorando de nervoso, tremia, não sabia o que fazer. Aí, ele falou:
“Bom, então você decide o que fazer.” Mas, assim: “Recomendo que você não faça
nada, porque você sabe como são essas coisas. Não vai adiantar nada. As pessoas só vão
falar mal de você. Só vai ser ruim para você. Acho melhor não fazer nada porque você
foi nessa festa, bebeu, né? O que você queria? Quem procura acha.”
Beleza. Aí, saí do carro e entrei no meu carro. Pedi para ele ficar de olho no
carro para eu poder dormir. Não consegui dormir, na verdade. Mas fiquei dentro do
carro.
No dia seguinte, acordei, fui no banheiro e percebi que eu estava sangrando um
pouco. No alojamento dá para tomar banho e tomei banho. Encontrei umas meninas no
banheiro, colegas, amigas minhas da veterinária que estavam lá também e contei
imediatamente para elas: “Não vou conseguir ficar quieta. Isso para mim é... Não sei se é
porque sou um pouco mais velha e sou feminista. Primeiro, a culpa não é minha. Acabou
- falei para elas -, aconteceu e não posso ficar quieta porque se eu ficar vou estar
contribuindo para que isso não vá a lugar nenhum e essas coisas continuem sendo
tratadas desse jeito. Então, quando as minhas amigas chegaram, falei: “Olha, na festa
aquele cara estava lá. Eu nem sabia o apelido daquele cara que estava lá na festa e
aconteceu isso e aquilo. Meu, o que faço?” Conversei com elas. E agora? As meninas
mais novas que eu até ficaram confusas. Falaram? “Não sei. Vamos voltar para São
Paulo. Não sei se tem que fazer um BO. Mas algumas pessoas - isso é natural, cultural falaram: “Mas você tem certeza? Você estava tão bêbada, não é?” Quer dizer, é difícil.
Mas, tudo bem. Aí, o que aconteceu? Voltei para São Paulo porque só tinha ido para
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Pirassununga para conhecer o alojamento, já que iria ficar no semestre seguinte e iria
aproveitar ir nessa festa. Até levei o pessoal de carona. Voltei.
Eu tinha uma viagem marcada para Japão. Eu tinha há muito tempo marcado,
porque era meu sonho. Ia ficar na casa do meu melhor amigo lá. Eu não tinha contado
para os meus pais ainda e não sabia o que fazer, mas falei: “Não vou deixar de viajar.
Está marcada vou viajar. Vou dar uma espairecida, depois vejo o que faço. Fui contando
para as minhas amigas, pela

internet, para esse meu amigo lá. Depois, quando

começaram as aulas, foi na semana do dia 30 de julho, contei para minhas amigas da
veterinária e falei: “Bom, acho que o meu primeiro passo é ir na assistência social do
campus, talvez.” Aí, foi uma amiga junto comigo. Falei com o segurança e ela não tinha
chegado ainda. Falei: “Por favor, onde é a assistência social e tal.” Ele falou que eu
poderia esperar aqui. Mas eu tinha mandado um e-mail antes de viajar, falando para o
segurança assim: “Olha, aconteceu isso, isso e aquilo. O apelido desse cara é “Boludo.
Não sei o nome dele”.

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - Ele era da sua turma?

A SRA. BIANCA CESTARO DE ALMEIDA - Ele é de Pirassununga. Nem sei
qual o curso...

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - Estudante da USP de
Pirassununga?

A SRA. BIANCA CESTARO DE ALMEIDA - É. De Pirassununga. Mandei
um e-mail para o segurança, dizendo: “Por favor, fique de olho nele. Estou preocupada
que ele faça isso com outras meninas.
O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - “Boludo”?

A SRA. BIANCA CESTARO DE ALMEIDA - Isso. Só isso. Depois, quando
começaram as aulas, fui na assistência social e o segurança falou: “Ah, recebi o seu email. A gente lamenta muito. A gente está de olho no cara.” Eu falei: “Por favor, fiquei
preocupada e tal, porque tem muita festa nesse época. Tem muita menina enchendo a
cara.” A primeira que ele pegar apagada, vai até o fim. Aquilo para mim foi ultrajante.

327
DIVISÃO DE TAQUIGRAFIA
Enfim, fui lá na assistente social. Quando ela chegou - acho que era hora do
almoço; fiquei esperando com a minha amiga -, entrou na salinha. Ficamos eu, a minha
amiga, o segurança e ela. Falei para ela: “Então, queria falar sobre isso porque não sei o
que faço. Queria saber sobre procedimento da universidade, o que vocês acham que eu
tenho que fazer e tal”. Ela falou: “Pois é, eu já conversei com ele. Ele veio conversar
comigo e disse que não foi bem assim, que você estava a fim, que no começo você
estava dando risada, você estava conversando com ele, que não você não foi muito
clara.” Entendeu? Eu ouvi isso da assistente social dentro da sala.
A minha amiga teve que segurar a minha mão para eu não virar a mesa em cima
dela porque eu estava num estado... Falei: “Não acredito que vim aqui, na assistente
social, que é um profissional que tem que saber o que falar para você,
independentemente de você ser louca, estar mentindo ou não, porque quem vai julgar
isso são os especialistas, não são os alunos.
Fiquei quieta e a minha amiga também ficou indignada e começou a falar por
mim. Disse: “Espere aí, por que você já falou com ele?” “Ah, porque ele veio conversar
comigo.” Falei: “Mas como assim? Ele já foi falar com você?” “Ah, não, não.” Eles não
queriam me responder isso. “Não. Mas ele veio falar comigo e ele veio com amigo
também. Eles já vieram falar comigo.” Eu já achei estranho porque se ele fosse inocente
não estaria preocupado. Falei: “Ué, como ele já foi falar com você?” Quando falei com
eles: “O que eu faço? Tenho que fazer um BO? Tenho que abrir uma sindicância?” Ela
falou: “Olha, sindicância, vou ser sincera com você: não dá em nada. Sindicância não dá
em nada. Esqueça. Não perca o seu tempo. Agora, se quiser fazer um BO, tudo bem.
Pode fazer, mas recomendo que você não faça porque, primeiro, não tem como saber se
você está mentindo. Você foi numa festa, encheu a cara. Essas coisas são difíceis de
provar. Você vai arruinar a vida dele. Ele pode te processar de volta. Aí falei: “Muito
obrigada”.

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - A assistente social. Como é
o nome? Coseas que se chama?

A SRA. BIANCA CESTARO DE ALMEIDA - Não sei se lá em Pirassununga
é a mesma coisa.
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O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - Ah, foi lá em Pirassununga?
Assistente social de lá?

A SRA BIANCA CESTARO DE ALMEIDA - Assistente social de lá porque
eu já tinha começado o quarto semestre. Foi em julho de 2013, o semestre obrigatório.
Só que tenho que ficar no alojamento lá.

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - Entendi.

A SRA. BIANCA CESTARO DE ALMEIDA - Aliás, nem lembro o nome dela
porque na época eu lembrava, mas descartei. Vi que não dá para ela ajudar. Falei: “Não
vou voltar”. Ela até falou: “Pode vir conversar comigo quando você quiser.” Falei: “Eu
passo”. Aí, que me deu mais vontade de fazer o BO. Fui lá e fiz o BO. Um detalhe, para
fazer o BO você tem que ter o nome da pessoa que você está acusando, inclusive o
endereço. Trouxe algumas cópias aqui, se vocês quiserem de tudo que tenho aqui,
depois.
Já que ela tinha falado com ele, falei: “Então, preciso do nome dele para fazer o
BO”. Eles: “Ah, não. A gente não vai te passar essa informação pela segurança do aluno.
Vou te dar o nome dele?” Falei: “Beleza.” Eu e a minha amiga ficamos andando pelo
alojamento.
A minha amiga achou um mural no corredor da segurança que tinha o nome dos
intercambistas e dos quartos que eles estavam com a foto. Aí, vi e a gente anotou os
dados dele para poder ir fazer o BO.
Fomos na delegacia de Pirassununga, onde tem a Delegacia da Mulher, que pelo
menos isso o segurança me falou onde era. Fiquei agradecida porque ele falou onde era a
Delegacia da Mulher lá. Fui lá.
A gente tinha aula já à tarde. A gente chegou lá e a delegacia estava vazia. Fiquei
lá quatro horas sentada, esperando atendimento numa delegacia vazia. Ok. Eu e a minha
amiga, lá. A gente chegou lá, fizemos o BO. As mulheres de lá, as escrivãs, acho que
estavam bem preparadas. Elas me trataram super bem. Lá, não tive problema nenhum.
Até fiquei surpresa. Fizemos o BO. Conversei com a delegada que se apresentou. Até
lembro que era Tatiana. Ela me ajudou bastante. Conversou comigo depois mais para
frente e tal. Então, tudo certo pelo menos da parte da polícia.
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Voltei. Na semana seguinte, levei uma cópia. Como tinha aula integral, tinha que
ser nos intervalos das aulas para poder fazer as coisas. Levei cópia do BO. Primeiro,
passei na sala do diretor, depois na sala do ... Não sei, do prefeito. Fui na sala da
assistente, da segurança levar a cópia do BO. Para todo mundo: “Olha, eu fiz, tá?” Tinha
uma sala lá. Parece que agora mudou o prefeito.

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - Prefeito do campus?

A SRA. BIANCA CESTARO DE ALMEIDA - Isso, do campus. Mas só para
deixar lá para dizer que estou sendo transparente: “Olha, fiz porque estou à disposição e
tal”.

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - Como é o nome do
“Boludo”?

A SRA. BIANCA CESTARO DE ALMEIDA - Eu descobri. É Ailton Leão.

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - Qual o curso dele?

A SRA. BIANCA CESTARO DE ALMEIDA - Não sei se é zootecnia ou
veterinária. Não conseguia informações sobre ele. Ninguém queria me dar.

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - Sabe o ano que ele estava?

A SRA. BIANCA CESTARO DE ALMEIDA - Não sei. Não faço ideia.

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - Qual o curso que ele fazia?
Que dia você registrou esse BO?

A SRA. BIANCA CESTARO DE ALMEIDA - Dia 30 de julho.
O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO - PT - Que número é esse BO?

A SRA. BIANCA CESTARO DE ALMEIDA - É 2920/2013.
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O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - Dia 30 de julho de 2013.
Quando foi o dia da festa?

A SRA. BIANCA CESTARO DE ALMEIDA - Dia 6 para dia 7, julho de 2013.
Foi o que falei lá, que eu fui viajar e depois voltei, tal.

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - Sei. É só para efeito de
gravação.

A SRA. BIANCA CESTARO DE ALMEIDA - Inclusive, já que o senhor
falou, nesse intervalo em que eu fui viajar, depois voltei e conversei com as minhas
amigas, uma amiga minha falou comigo preocupada, me mandou uma mensagem,
falando: “Óh, aquele cara lá, teve outra festa e parece que tentou isso com outra
menina.” Aí, que comecei a ficar preocupada.

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - Com é que é?

A SRA. BIANCA CESTARO DE ALMEIDA - Foi relato de uma amiga minha
e não posso afirmar nada. Mas ouvi pessoas me falando, porque contei para as meninas e
elas começaram a ficar de olho.
As que iam ficar lá em Pirassununga, às vezes, iam no fim de semana para a festa
ou porque tem algum estágio lá e começaram a ficar de olho no cara e me falaram que
ele fazia isso. Falei: “Bom, agora não vou dormir depois se ...”

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - É um serial killer. Está
cheio disso.

A SRA. BIANCA CESTARO DE ALMEIDA - Agora que fiquei sabendo que
têm outros... Não é que tem outros casos, mas que ele se comporta dessa maneira sempre
que pode. Dizem que sempre que tem festa ele vai para cima das meninas.

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - Ele reincide.
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A SRA. BIANCA CESTARO DE ALMEIDA - Então, vou ter que fazer porque
acho que não vou me sentir bem se não fizer nada.
Quando fui entregando as cópias dos BOs, continuei fazendo o curso lá. Foi
complicado porque...

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - Deixe eu perguntar uma
coisa. Você não procurou um médico nada, fazer um exame? Corpo de delito?

A SRA. BIANCA CESTARO DE ALMEIDA - Não. Na delegacia falei para
ela...

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - A minha pergunta é mais
profunda. Por exemplo, ninguém te aconselhou se você devia ver um retroviral ou
alguma coisa assim? Você sabe se foi com camisinha ou não? Desculpe perguntar, mas...

A SRA. BIANCA CESTARO DE ALMEIDA - Suponho que sim porque antes
ele falava: “Ah, não tem problema. Olha, tenho camisinha.”. Ele me mostrava. Não sei.
A questão é que fui ao médico depois.
Na delegacia, falei para a moça: “E essa questão do exame, porque na época eu
estava superapavorada e ninguém me orientou. Nem sabia como fazia e tal. O segurança
falou que ele poderia fazer, mas fiquei confusa e não fiz.” Perguntei para ela: “Como
funciona esse exame? Tem que ser recente. Não posso fazer ele agora?” Ela falou: “Não.
Você pode até fazer, mas, nessa altura do campeonato, não vai dar em nada”.
Mas, aí, recebi uma carta, uma intimação para fazer o exame de corpo de delito
alguns meses depois. Eu estava na aula e um policial chegou no prédio, me chamou e me
entregou. Chamei o meu pai para ele vir de São Paulo porque eu estava com medo. Eu
estava fragilizada ...

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT- Você contou para seus pais.

A SRA. BIANCA CESTARO DE ALMEIDA - Demorei para contar. Na
verdade, não contei para meus pais. Uma amiga minha do facebook ficou sabendo
porque falei sobre isso num grupo feminista do facebook. Ela conhecia os meus pais e eu
não sabia. Ela contou. Os meus pais vieram me contar achando que era brincadeira, um
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mês depois. Comecei a chorar e falei que era verdade. Fiquei com medo de contar
porque fiquei com medo que eles fossem me culpar e eu não ia me aguentar. Mas, graças
a Deus, não foi isso que aconteceu. Eles me apoiaram, ficaram indignados e tal. Tudo
bem, a gente foi em frente. Fiz esse exame no IML, que foi inconclusivo, mas o cara não
me deu nenhum papel, nem nada. Só tenho a intimação aqui.

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - Que número é? Dê algum
dado de amarração que eu possa achar, se precisar.

A SRA. BIANCA CESTARO DE ALMEIDA - As cópias estão aqui.

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - É, mas quando grava é
melhor.

A SRA. BIANCA CESTARO DE ALMEIDA - Pirassununga, 26 de agosto de
2013. Enfim, não sei.

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - Qual data? Só dá a data.
Você fez em Pirassununga mesmo? Ah, você estava estudando lá. O policial levou a
carta lá.

A SRA. BIANCA CESTARO DE ALMEIDA - Isso. Aí, tudo, fui, até porque
você tem que ir, enquanto isso continuei nas aulas. Eu, às vezes, via ele no corredor. Ele
comia lá no bandejão. Eu emagreci oito quilos no semestre porque não dava para eu
comer. Quando eu chegava no bandejão, ele estava lá comendo. Então, eu pedia para as
pessoas andarem comigo, sentarem comigo na mesa. Mas o que me incomodava eu
perguntavam para faculdade: “Vou ter que conviver com ele o semestre inteiro? Eu que
tinha que ir atrás. Ninguém veio falar comigo. Assim, tipo: nada. Entendeu? Dane-se.
Isso começou a me incomodar. Eu me conformei porque isso não é problema da
faculdade. É problema da sociedade, certo? Isso deve acontecer. Acontece coisa pior
com todo mundo.
Fiz a minha parte, denunciei. Então, vamos esperar porque essas coisas demoram
mesmo.
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No final do semestre, um mês antes de a gente voltar para São Paulo, numa sextafeira, fui embora para São Paulo. Saí mais cedo da aula porque queria ficar em São Paulo
no fim de semana. Aí, a gente fica em quarto de quatro meninas no alojamento. O meu
quarto era C5. As três meninas que estavam comigo ficaram entre Pirassununga esse fim
de semana e eu não, fui para São Paulo. Na semana seguinte, era semana de prova e a
gente fez provas.
Na próxima semana, uma amiga me chamou para um canto e falou: “Olha, não te
falei na semana de provas porque sabia que você ficaria nervosa. Então, vou falar só
agora. Naquela sexta-feira, antes da semana de prova quando você foi embora, ele foi
com amigo dele, às 2 e meia da manhã, bater na porta do seu quarto, no alojamento.
Falei: “Meu Deus”. As meninas estavam lá dentro. A menina estava estudando de
madrugada, tem um corredor longo, ela estranhou, ficou olhando, ele foi até lá no
fundo. Lá no fundo, o corredor estava escuro. Ela não sabe se ele bateu ou se ele tentou
abrir. Mas eles ficaram um pouco e voltaram. Ela ficou de olho nele. Ela sabia quem era
porque era minha amiga. Todo mundo foi sabendo quem era.
Ela me contou isso depois e falou: “agora resolvi te contar porque tenho medo se
ele volta. O que ele está fazendo e tal. Aí, a minha perna ficou bamba. Falei: “Bom, era
só o que faltava agora. O que ele quer agora?”
Nesse mesmo dia que ela me contou à noite, fomos ela e eu de carro no postinho
ali onde fica o prédio do segurança do campus. Cheguei lá e falei para os seguranças: “E,
aí, vocês podem deixar um segurança na escadaria?” Já tem seguranças no alojamento
que ficam por ali, mas não sei por que na hora não havia ninguém. “Vocês podem fazer
isso, porque estou supernervosa, estou preocupada. Daqui a pouco, já vou para São
Paulo, mas no próximo ano vou ter que fazer matéria em Pirassununga. Vou ter que
voltar para cá. Então, vocês podem fazer isso?” Eles: “Ah, tudo bem.” Falei: “Tá. Que
mais faço, se tem uma câmera ali no corredor. Vocês têm prova? Quero ir na delegacia
de polícia fazer um BO sobre isso também. Vocês têm fita que grava? Eles: “Ah, a gente
pode dar uma olhada depois” e tal. Falei: “O que mais a gente pode fazer?” Disse: “Você
pode fazer um BO interno”. Ficamos eu e ela.
A gente preencheu uma folha enorme com todos os nossos dados. Ela como
testemunha porque foi ela que viu. Preenchemos a folha e falei que queria ficar com uma
cópia. Ele falou: “Ah, então, não está funcionando. As nossas coisas não estão
funcionando. Já está tarde”. Só tinha dois seguranças lá. Eu queria uma garantia. Mas
tudo bem, não deu. Foi feito a mão. Ele falou: “Pode deixar que a gente, sei lá,
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protocola... Sei lá o que se faz com esse BO. A gente vai ficar de olho nele. No dia
seguinte e nos próximos dias, enquanto eu não ia embora para São Paulo - e eu fui umas
cinco vezes - fui pedir uma cópia do boletim porque eu precisava levar para a delegacia.
Ninguém achou. Eles não achavam. “Ah, a gente não está achando. Ah, mas qual foi o
número? Foi com quem?” Fui cinco vezes. Fiquei meia hora lá, uma hora perdendo aula
do lado de fora na secretaria esperando o pessoal procurar, ver, perguntando onde estava.
Preciso desse documento porque o cara da polícia me ligou, o que estava começando a
dar andamento no processo. Eu contei isso que aconteceu para ele. Ele falou: “Não.
Traga uma cópia porque é importante você conseguir essas fitas. Isso prova que você
está ...” E não sei o que ele é capaz de fazer. Fui perguntar se eu podia, se eles não
estavam achando o documento, ter acesso às fitas. Ele falou: “Mas, para quê? Por que
você quer?” Falei: “Porque preciso levar para a delegacia.” Eles falavam: “Mas se ele
quis ir conversar com você?” Às 2 e meia da manhã, né, bater na minha porta sem saber.
Quem contou para ele que eu estava naquele quarto?” “Talvez, ele quisesse só
conversar.” Eu falei: “Gente, não sei o que vocês estão entendendo, mas .... Enfim,
desisti da faculdade. Fiquei de saco cheio até porque da última vez que fui procurar o
cara...

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - Você desistiu da faculdade?

A SRA. BIANCA CESTARO DE ALMEIDA - Eu desisti de ter algum retorno
da faculdade porque se não posso abrir uma sindicância, se faço um BO e as coisas
somem...
Uma amiga minha, inclusive, que conhecia uma amiga da relações internacionais
de Pirassununga, da minha sala, disse que antes de eu ir procurar o documento ela
conversou com A amiga dela da RI e pediu para ver se achava as fitas.
Ela testemunhou a meu favor em tudo quanto lugar, falando: “Eu fui lá e vi as
gravações. É ele.” Ela reconheceu o cara. Ela viu as gravações. Só que depois elas
sumiram. Mas, depois, ela testemunhou para falar que viu e é o que aconteceu. As duas,
a menina que viu do saguão e essa outra que viu as fitas.
Voltei para São Paulo aliviada, porque se tivesse que ficar lá mais tempo... Da
última vez que fui lá o segurança falou para mim que se eu estivesse na igreja isso não
teria acontecido... blá, blá, blá... Que quem procura acha. O que você quer também?”
Entendeu? Fui ficando insensível. Eu ouvia e nem reagia mais.
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Então, voltei para São Paulo. Começou o próximo semestre e aí não recebi mais
nenhuma notícia da polícia e nem da faculdade.
Em abril de 2014, para as meninas desse grupo feminista do Facebook, eu quis
desabafar para elas e achar um lugar que eu pudesse falar. Fui superacolhida nesses
grupos. Uma delas era do Jornal do Campus da USP. Era uma menina que fazia o
jornalismo na USP e ela me perguntou se podia me entrevistar, fazer o meu relato
anônimo. Aceitei. Ela me fez algumas perguntas por e-mail e eu respondi. Saiu no Jornal
do Campus, em abril de 2014.
Eu até tinha uma cópia impressa, mas entreguei para uma professora numa
reunião da USP. Mas tem na internet, se vocês procurarem o Jornal do Campus. Isso
começou a se espalhar porque agora, no final desse ano, veio o J1. O J1me mandou um
e-mail perguntando se eu podia dar uma entrevista. Também dei. Se procurarem também
está lá.
Demorei a conseguir escrever um texto porque é impressionante: se coloca uma
vírgula no lugar errado - espera aí -, aí a culpa é sua. Só depois que você passar por isso
percebe a sutileza. Os caras fazem de tudo para achar uma brecha. Então tem que tomar
cuidado com tudo que você fala, o jeito que fala.
O menino lá do vídeo, no começo, tinha falado que é a vítima que tem que
investigar. Quer dizer, eu estava entregando os documentos, dizendo: “Olha, quem vai
julgar se sou louca ou se estou mentindo ou se é ou não é? É para isso que existe o
sistema judicial, para vocês pegarem e investigarem ...
Essa minha amiga que viu ele no saguão, quando a gente voltou para São Paulo,
ela se dispôs a ir na policia em São Paulo para reforçar que ela viu como testemunha, dar
o nome dela. Foi com a mãe dela dizer: “Olha, eu vi no saguão. Estou falando que
aconteceu isso. O cara do boletim interno sumiu, mas quero fazer um boletim agora”. Aí,
os policiais falaram: “Ah, não. Esse tipo de depoimento de testemunha não existe”.
“Tudo bem, a gente vai registrar o que você fez aqui, mas nunca se sabe se ela está
mentindo. Você conhece essa menina? Você acha que ela está falando a verdade?” A
mãe dela ficou revoltada, começou a xingar os policiais lá, falando: “Como pode uma
coisa dessa... Espero que eles sejam punidos, não sei o quê... Mas ela não sentiu muita
firmeza também quando se deu ao trabalho... Ela perdeu o dia inteiro de aula. Ela falou:
“Eu vou” e marcou. Foi lá. Enfim, tive sorte de ter várias amigas que foram até o fim e
estão até agora comigo. Só não vieram hoje porque não puderam também.
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Estão aqui os documentos que tirei cópia para vocês. Só agora que consegui aqui,
por São Paulo, porque quando saiu essa notícia no Jornal do Campus, o diretor da
veterinária de São Paulo comentou isso, numa reunião do CA: “Eu sou vice-presidente
do CA agora”. Quando ele falou isso...

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - Você é do CA agora?

A SRA. BIANCA CESTARO DE ALMEIDA - Do Centro Acadêmico. Nessa
gestão, a gente estava fazendo uma reunião sobre o assunto. Acho que sobre a segurança
do muro lá de trás do CA, porque tinha gente entrando. Ele falou: “Não. Realmente está
difícil a situação aqui. Estamos sem segurança e tal. Imagine que no outro dia, vi relato
no Jornal de Campus de uma aluna nossa que foi estuprada em Pirassununga”. Falei: “É.
Fui eu.” Aí, ele ficou branco, olhou para mim: “É você?” Falei: “É” Ele: “Nossa, mas
não fui notificado.” Acredito nele porque existe uma rixa entre Pirassununga e São
Paulo. Tenho certeza de que o diretor de lá não falou nada de propósito. Ele falou: “Não.
Não fiquei sabendo.” Não sei porque, mas esses assuntos... Falei: “Mas fui eu” e tal. Mas
acho que não tem mais o que fazer. Já faz quase um ano. Já fiz tudo o que podia. Ele
falou:”Ah, mas porque você não abriu uma sindicância?” Falei? “Porque me falaram que
não ia adiantar nada. Eles não vão abrir”. Ele falou “Não. Então vamos abrir aqui”. Falei:
“Você quer abrir uma sindicância aqui.” Ele: “Então vamos abrir aqui”. Falou: “Quer
abrir uma sindicância aqui? Claro, eu abro aqui, já que vocês podem. Não sabia. Achei
que tinha que ser na unidade”. Ninguém te orienta.
Fiz uma reunião nesse final de ano com ele e uma professora que estava me
ajudando, que é do sindicato lá de professores da veterinária. Marcamos uma reunião. Na
verdade, ele marcou uma reunião comigo para confirmar, conversar sobre isso. Falou:
“Você quer mesmo abrir sindicância e tal. Então, vamos fazer”. A gente até fez uma
carta. Está protocolada lá.
Estão aqui cópias dessa sindicância que vai começar em fevereiro porque como
ela foi feita no fim de ano, eram férias e tal, não iria dar para começar.
Nessa última reunião que tive com ele, nesse último semestre de julho de 2014,
tive uma recaída da depressão. Eu já tive depressão uma vez na vida e tive uma recaída
porque isso começou a me incomodar.
Eu comecei a faltar muito nas aulas nesse último semestre por causa disso. Mas,
mesmo assim, passei e tal, tranquilo. Só que essa professora quis me bombar de falta. Fui
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na reunião dela e mostrei isso, mostrei o BO. Eu nunca tinha falado com nenhum
professor, mas mostrei tudo para falar: “Olha, pelo amor de deus, eu tive esse problema,
passei de ano com notas boas. Se você quer me bombar de falta, deixe eu te falar o que
aconteceu, vamos pensar melhor no que você vai fazer. Eu já estava de saco cheio. Só
faltava eu bombar de ano porque faltei; a gente está na pré-escola, chamada. Todo
mundo tem 12 anos e ninguém estuda sozinho. Eu falei: “Olha, aconteceu isso, aquilo.
Tive depressão, tive uma recaída”, etc.
Ela ficou chocada e marcou essa reunião com o diretor porque até então o diretor
tinha conversado comigo sobre isso, mas não me chamou mais. Então, pensei: “Bom, ele
falou por falar ou acha que não tem o que fazer”. Mas quando ela foi falar com ele, ele
deve ter ficado preocupado: “Pô, está espalhando essa notícia. Ela falou para essa
professora também”.
Quando conversei com essa professora sobre isso na hora de ir embora, ela me
acolheu e tal, mas, depois, falou: “Não. Mas você aprendeu, não é? Então já sabe. Não
vá em festa, não beba. Aprendeu a trancar a porta do quarto?” Aí, eu saí da sala. Essa foi
a última frase que ouvi dela.
Teve essa reunião com ela, com o diretor e todo mundo. Vai abrir o negócio?
Vai. Falei: “Beleza. Então é isso” “Que mais você quer?” Que mais que eu quero? Eu
queria que esse tratamento não se repetisse mais ainda com meninas mais novinhas, que
entram. Eu tive sorte - entre aspas - se posso falar em sorte por eu ter entrado um pouco
mais velha, sem medo de fazer o BO, sem importar com o que estavam falando de mim.
Aí, o que acontece? Comecei a ouvir, porque eu comecei a falar a respeito. Apareceram
10 meninas pelo menos para vir me contar o que aconteceu com elas e que elas,
obviamente, não denunciaram. Todas essas meninas - e não vou falar quem são - são da
veterinária de vários anos, várias gerações. Então, não vou falar quem são porque elas
não quiseram nem denunciar, mas, quando elas viram o meu exemplo, vieram desabafar
comigo para poderem falar com alguém.

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - Aqui na USP de São Paulo?

A SRA. BIANCA CESTARO DE ALMEIDA - Isso. Até conversei com elas.
Eu disse: “Quer que eu te ajude a denunciar?” Falaram: “Não”. Já passou muito tempo e
elas não querem. Mas é uma coisa que é bem comum porque não é só na universidade.
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Você sabe, qualquer mulher que vai denunciar estupro, 99% dos casos é: “Foda-se. A
culpa é sua”. Então, ela sabe e nem fala porque vai ter apoio nenhum.
Mas, hoje, parece que está mudando. Eu comecei a me animar em ver que tem
mais meninas denunciando e teve aquelas coisas do “encoxador do metrô”, o pessoal
revoltado. Enfim, está havendo uma conscientização e falei: “Não. Agora vou até o fim
porque agora é o momento”.
Eu só queria aquilo que escrevi na carta: ter um assistente social que realmente
exerça sua função. Uma pessoa com quem a vítima pode conversar. Ter seguranças:
“Nossa, pode deixar. A gente vai ficar de olho nele”. Que fiquem mesmo e não deixem o
cara chegar no seu quarto de madrugada porque se ele fosse realmente perigoso...
As meninas por um acaso trancaram a porta naquele dia porque a gente não
costuma trancar, pois não acontece nada no alojamento. O pessoal dorme de porta aberta.
O que não pode é ter esse tipo de reação de que estou começando a me recuperar agora.
Foi uma época ruim. Eu era feminista antes, mas, depois do que aconteceu, é que
realmente percebi a extensão do problema. É isso. (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - Quero agradecer aos
quatro. Cada um do seu jeito, do seu modo está contribuindo imensamente para que a
gente ponha a público esta questão.
Amanhã vem o diretor da faculdade. Sei que vocês vieram de longe, de várias
cidades.
Quero agradecer à Jade, ao Yuri, à Bianca, ao Rodolfo, que falou dos Estados
Unidos, e ao Felipe José Dommarco Yarid. Vocês foram corajosos.
Fiquei muito sensibilizado com o seu depoimento, Bianca. Acho que a gente está
dando uma contribuição.
Felizmente, aqui, hoje, tem vários jornalistas. Gostaria que vocês ficassem um
pouquinho mais e conversassem com eles. Muito obrigado.

***
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CPI DAS VIOLAÇÕES DOS DIREITOS HUMANOS NAS
FACULDADES PAULISTAS
15.01.2015

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - Comissão Parlamentar de
Inquérito das Violações dos Direitos Humanos nas Universidades do Estado de São
Paulo.
Havendo número regimental, declaro aberta a décima reunião da Comissão
Parlamentar de Inquérito constituída pelo Ato nº 56, de 2014, com a finalidade de
investigar as violações dos direitos humanos e demais ilegalidades ocorridas no âmbito
das Universidades do Estado de São Paulo ocorridas nos chamados 'trotes', festas e no
seu cotidiano acadêmico.
Registro a presença da deputada Sarah Munhoz e do deputado Marco Aurélio de
Souza.
Haviam sido agendados previamente três depoimentos dos alunos da Faculdade de
Medicina. Ontem à tarde a direção da escola confirmou a vinda do diretor da Faculdade,
professor José Otavio Costa Auler Junior, e do professor Edmund Chada Baracat.
Acabamos de receber uma justificativa de que o professor Baracat não poderá depor,
embora ele mesmo tenha se proposto a comparecer a esta CPI.
Vou seguir a ordem das inscrições das audiências e vou chamar a compor a Mesa
os três alunos que se propuseram a vir depor nesta tarde: Phamela Feitosa Silva,
estudante da Faculdade de Medicina da USP - os três aqui ao lado do deputado Marco
Aurélio, por favor - Ana Luiza Pires da Cunha e Augusto Ribeiro Silva, estudantes da
Faculdade de Medicina da USP. Em seguida vamos ouvir o professor diretor, e
agradecemos imensamente o fato do professor José Otávio ter se disposto a comparecer
nesta CPI.
Sem mais delongas, porque tínhamos imaginado só o depoimento dos alunos havíamos nos organizado para o depoimento dos alunos -, para que o professor seja
ouvido com todo o conforto e o respeito que ele merece, vamos dar início ao
depoimento dos alunos.
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Passo a palavra... pela ordem. A Ana Luiza vai falar em primeiro lugar? Ok?
Microfone...
Ana, se identifique, por favor. Fale um pouquinho da sua história e o trabalho que
você vai apresentar hoje para todos nós.

A SRA. ANA LUIZA PIRES DA CUNHA - Meu nome é Ana Luiza Pires da
Cunha, tenho 26 anos, sou aluna do quarto ano da Faculdade de Medicina da USP. Em
primeiro lugar, queria agradecer a presença de todo mundo aqui nesta audiência,
principalmente a presença das pessoas da Faculdade. É muito importante todo esse
trabalho para a gente. É importante que a gente dê encaminhamentos para essas
situações, para que a gente não fique mais exposto. Que seja resolvido, porque a gente
está numa situação um pouco fragilizada lá na Faculdade. Boa tarde a todas e todos.
Vim falar na audiência pública e acho que a minha fala vai seguir um pouco nesse
sentido também. Eu sou do coletivo feminista Geni, e também sou do Negss, que seria
mais ou menos a frente LGBT lá na Faculdade. Vou começar falando um pouco sobre a
criação do coletivo feminista.
A gente nasceu, a gente foi criado depois de um caso de abuso em que a gente
ficou muito insatisfeita com a resposta que foi dada a esse caso, tanto uma resposta
institucional, quanto uma resposta social. A gente percebeu que a vítima tinha ficado
estigmatizada e que esse debate era ausente na Faculdade. Então, algumas meninas se
reuniram. A gente conversando, a gente vê que a gente sofre vários machismos diários,
que são violências mais subjetivas do que a física. Então nasceu o coletivo feminista
Geni. Atualmente, temos 59 integrantes.
Enfim, assim como na audiência pública, hoje a minha fala vai ser bem voltada. A
minha tese principal é de que essas violências contra a mulher não partem de alguns
indivíduos tortos e malvados. Elas são reflexo de uma cultura machista e violenta que
existe na Faculdade.
Então... estou tentando abrir os documentos que eu trouxe... eu operei o olho,
então preciso fechar o olho que operei para conseguir ver a televisão. Enfim,
continuando... em primeiro lugar, a primeira defesa que faço dessa minha tese é que
esses casos de estupro que andam sendo apresentados nas audiências da CPI e na
audiência pública não são casos isolados. Na verdade, o Geni, desde a sua criação,
recebe denúncias com uma frequência assustadora. A gente recebe denúncias de casos
que aconteceram em festas da Atlética, como a fantasia, as carecas, a espumada da

341
DIVISÃO DE TAQUIGRAFIA
semana de recepção, festas do Caoc, como a cervejada, na casa do estudante de
medicina, em repúblicas independentes, em sociais do show... a gente percebe que essas
violências estão presentes em todas as instituições. Nós recebemos denúncias de dez
anos, cinco anos, do ano passado... elas vêm seguindo por diversos anos, passando por
diversas instituições.
Falando um pouco sobre essas festas, na verdade, e falando um pouco sobre as
festas da Atlética. Esses são cartazes de duas festas, mega festas, que existiam até ano
passado na Atlética - Fantasias e Carecas no Bosque. Coloquei esses cartazes para
mostrar como a festa era muito voltada para uma objetificação da mulher. Todos os
cartazes tinham essas mulheres seminuas. Os preços eram bem discrepantes. Tem um
bosque lá na Atlética em que os casais podiam entrar e esse bosque era permitido só
para casais heterossexuais entrarem. Numa dessas festas, na Carecas do Bosque,
aconteceu um estupro em 2011.
Enfim, quando o Geni foi criado e estava se aproximando essa festa, a gente
resolveu ir falar com a diretoria da Atlética porque a gente achou que alguma coisa
tinha que ser mudada. Tinha acontecido um estupro em 2011 e as festas eram feitas
exatamente nos mesmos moldes desde então. Então, fomos conversar com a diretoria da
Atlética. A gente colocou toda essa problemática. A gente falou dos cafofos, que são
como se fossem tendas que os alunos de certas modalidades, os homens, constroem e
podem levar meninas nessas tendas e realizar atividades sexuais. Numa dessas tendas
tinha acontecida o abuso. A gente falou que essas tendas eram problemáticas. Elas são
fechadas, ninguém vê quem é que está lá dentro, a música está alta, então se a menina
grita ninguém escuta, ninguém sabe se a menina que entrou lá dentro estava desmaiada,
inconsciente, que era o caso dessa violência que ocorreu. A gente falou desse problema
do bosque, essa problemática de não poder entrar casais homossexuais. Inclusive a
gente fez uma reunião até na diretoria da Faculdade com a Atlética, diretor, diretora
executiva, em que a gente apresentou esses problemas.
Foram prometidas mudanças. Só que chegou a festa e a Atlética foi cada vez mais
barrando as mudanças que a gente tinha proposto. A primeira reunião foi assim: “Não,
nossa, está ótimo, vocês têm razão, vamos mudar.” A cada reunião que a gente ia tendo,
era mais problema. “Ah, mas é que se a gente colocar cartazes, vai assustar as pessoas,
porque as pessoas vão achar que meninas são abusadas nessas festas”. Mas elas são.
Precisa ter um cartaz, com pelo menos um telefone de um lugar que a menina possa
procurar, possa buscar...
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Quando a gente pediu para o bosque ser aberto para casais homossexuais, falaram
que não também. No fim, a festa aconteceu exatamente do mesmo jeito que sempre
acontecia. Teve uma situação em que um menino homossexual levou um soco na cara
porque estava dentro desse bosque e não poderia estar. A segurança foi tirar ele, teve
uma discussão, ele levou um soco. Saiu na mídia, enfim, deu uma série de problemas e
por causa de todos os problemas que a gente estava apresentando antes essas festas
foram proibidas. As duas festas foram proibidas. Elas não acontecem mais.
Assim, foi uma experiência bem frustrante para a gente, na verdade. A gente
nunca pediu para nenhuma festa ser totalmente proibida. Na verdade, a gente pede para
que as festas sejam modificadas. A gente acredita que festas fazem parte de uma
convivência estudantil saudável, só que isso quando elas são feitas de uma maneira
saudável. Então, quando essa festa foi proibida, os alunos se voltaram muito contra a
gente, justamente nós que estávamos pedindo mudanças para que a festa pudesse
melhorar e continuar a acontecer. Fomos quem sofremos a retaliação pela festa não ter
mudado, ter dado problema e ter sido proibida. Isso é o porquê eu trouxe os cartazes.
Essa é um pouco da cultura das festas, das mega festas, que tinham na Atlética.
Eram festas voltadas para que você fizesse sexo. E não é um sexo assim... eu não sou
moralista assim, não estou dizendo: “ Ah, nossa, que absurdo, adolescentes fazendo, ou
jovens fazendo sexo”, mas é uma objetificação da mulher. Por isso que essas festas
acabavam virando... eu fui em uma dessas festas e nunca mais fui porque, sei lá, nunca
consegui me sentir muito confortável. Eu sentia que eu estava lá para servir como uma
presa para que os outros homens pudessem se aproveitar de mim. É como se eu não
tivesse chance, a não ser ter que pegar alguém lá dentro. Mas enfim, essas festas
acabaram sendo proibidas lá na faculdade.
Bom, aí a próxima... acho que um próximo elemento da cultura machista da
faculdade, que também seria da... em se tratando da Atlética, é uma violênca nas
competições e é uma violência muito sexualizada, que acontece nas competições. Esta é
uma imagem... eu até peço desculpas por estar mostrando essa imagem na audiência,
mas ela rodou por todos os alunos da faculdade quando estava se aproximando a
Intermed. Ela vinha com mensagens do tipo: “Essa InterMed a USP já faturou”. Eles
contrataram uma moça para colocar uma bata da Paulista, que seria a maior rival da
nossa faculdade, e um aluno da nossa faculdade inserindo o dedo na vagina dele. Isso
significando o quê? A superioridade da USP sobre a Paulista, porque... entendeu? A
inserção no dedo na vagina dela é a dominação da USP, mostra como a USP é melhor
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do que a Paulista, mostra como a USP já levou essa competição e como a Paulista é
muito pior.
Passa o próximo... Bom... Ah, é que, isso, está um pouco fora... Bom, essa
violência das competições é confirmada nas letras de música que são cantadas nas
competições. É distribuído um jornal na Atlética que se chama Carramão. É impresso
pela diretoria da Atlética e distribuídos antes das grandes competições e das grandes
festas. Um desses Carramões contém um hinário. São todos os hinos que enaltecem a
Faculdade. Dentro desses hinários, além de incitar uma violência física contra outras
faculdades, tem também um teor de uma violência sexual preocupante. São letras assim:
“Estava no banheiro comendo a empregada, o índio (que é o aluno da Paulista) abriu a
porta e comi a bunda errada.” Ou então: “Oh, Paulistinha, porque estás tão triste? O que
foi que te aconteceu? Foi a porcada que entrou rasgando, deu duas bombadas e não
amoleceu”. “Vem Paulistinha, vem se fuder, não fique triste, pois o cabaço não impede
que a porcada meta fundo e fature a InterMed”. E tem... apesar de eu ter operado a
miopia, minha visão ainda não está recuperada, é um pouco difícil de ler. Com licença,
vou levantar. Entre as outras músicas, por exemplo: “ Paulista, paulistinha, vamos todos
te currar, vamos por até o talo para ver você gritar”. “O cuzinho que me deste, o zera
podre se rasgou, e a próxima InterMed a porcada já ganhou”. “A porcada tá feliz, tá
feliz. A porcada quer gozar, quer gozar. Quer enfiar na bucetinha dessa porra de
escolinha que não para de chupar”. Desculpa, eu posso falar essas palavras em
audiência? “Mais um, mais um, a pica entra, o índio grita: Ai, só tem cuzão nessa bosta
de Paulista. Eu vou fuder, fuder você. Na InterMed o porco bota pra fuder. Eu vou, eu
vou fuder”.
Enfim, se vocês quiserem continuar lendo as letras de música que estão aqui...
essas são as músicas que são distribuídas para a gente. Assim como aquele hinário que a
Batezão distribuiu - Batezão é a bateria de Ribeirão Preto - a gente recebe esse hinário.
Assim, o que a gente vê é uma simbologia muito presente do sexo passivo como uma
forma de submissão e do sexo ativo como uma forma de opressão. Acho que não é
recente essa simbologia do pênis como uma arma. E é isso que a gente vê reiterado
nessas músicas que todos os alunos cantam. Eu acho que os alunos cantam... não acho
que eles estão pensando assim: “Nossa, sabe, adoro uma boa violência sexual”. Acho
que eles não estão pensando, na hora que eles estão cantando, o quanto isso é
depreciativo, o quanto isso é misógino e até um pouco homofóbico. Você fazer o sexo
anal, e você sendo um homem, também é uma forma de você ser derrotado, de você ser
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menor, de você ser pior, e você falar ativamente é uma forma de você ganhar. Então é
um sexo muito violento que é apresentado nas músicas para a gente.
Bom, e outra face também do uso do sexo como uma violência, é um constante
policiamento que as mulheres sofrem na faculdade sobre a vida sexual delas. A sua vida
sexual, se você for uma das escolhidas, vai te definir pelo resto da sua vida lá dentro, e
fora também. Tem uma turma, a turma 91. Essa turma recebeu o apelido de Cuzeiras 91.
Esse apelido foi dado porque surgiu um boato de que uma menina, uma aluna, tinha
feito sexo anal com veteranos enquanto ela era caloura. Por causa disso a turma inteira
recebeu esse apelido. Essa menina tem esse apelido até hoje. Isso porque ela é da turma
91. Eu sou da turma 100, estou no quarto ano. Ela é formada há seis anos, mais ou
menos. A música é assim: “Tirou o meu cabaço, me deu um puta cansaço. Um cu que
não é brincadeira. Chupou o meu pintaço, lambeu até meu saco. Agora eu vou comer
cuzeira. Cuzeira, cuzeira, vou comer cuzeira”. Enfim, é assim, acho que a vida sexual
dessa menina importa somente a ela, mas ela teve sua vida sexual exposta e essa música
é cantada até hoje. Todo mundo conhece, inclusive sabem quem é a menina e ela é
constantemente exposta dessa maneira, usando a vida sexual dela de forma a denegrir
ela, como se ela ter feito um sexo passivo tornasse ela uma pessoa pior.
Eu coloquei um print do Carramão, que é esse jornal. Além desses hinos ele tem
outras sessões em que mostra mensagens de incentivo, de “Sim, vamos ganhar
competição. Vamos lá, time. Vamos treinar porcada”. Tem umas pessoas, os editores,
várias pessoas anônimas, ninguém sabe quem é, e eles fazem essas... Depois que o
jornal terminou eles pegam uma caneta, fazem várias observações e o jornal é impresso
com essas observações à caneta. E tem esse tipo de comentário lá. Então, tem uma
sessão que é assim, sobe e desce. Sabe, que nem tem em revista? Sobe o PIB de tal
lugar, desce tal pessoa que foi encontrada em esquema de corrupção. Aí era assim:
“Sobe: o pau dos editores quando (nome de aluna) está nadando nas piscinas
aoquianas”. Esse jornal é distribuído para a Faculdade inteira. Todos os alunos recebem
esse jornal, e está lá o nome da menina para ser escrutinizada pelo resto da Faculdade
sobre se ela é gostosa ou não, sobre se o pau dos editores sobe ou não. Então, é um
ambiente extremamente machista, extremamente misógino, que usa o sexo de uma
maneira violenta. Acho que não é por menos que aconteça esse tipo de violência sexual
lá dentro e nessas festas, porque essa é uma cultura que a gente está propagando lá
dentro. Não é uma cultura de respeitar o consentimento. Não é uma cultura de uma
atividade que envolva sujeitos. É uma atividade sexual que envolve um sujeito e um
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objeto. O objeto está submisso e o objeto é pior por ele estar participando disso
passivamente.
Você quer falar um pouco sobre violência nas competições?

O SR. AUGUSTO RIBEIRO SILVA - Sou o Augusto, sou aluno do quarto ano
da Faculdade. Queria mostrar um vídeo para vocês para começar a minha fala.

***

- É feita a exibição do vídeo.

***

A Ana falou sobre as críticas que eles fizeram às festas e à forma que as mulheres
são tratadas na Atlética. Quando a gente pensa no jeito que a Atlética e os diretores da
Atlética lidam com essas críticas, a gente tem que pensar que uma grande força
conservadora diante dessas críticas é a influência dos ex-diretores da Atlética, que
conseguem agir inclusive com violência, como vemos nesse vídeo.
Quando se observa o risco a que se expõem os diretores da AOC diante desses
escândalos, e as tentativas frustradas de implementar mudanças, a própria forma como
eles são selecionados, fica claro que esses alunos do terceiro ano da Faculdade assumem
a responsabilidade sobre espaços e eventos sem ter autoridade sobre eles, efetivamente.
O trote na FMUSP é velado, mas a ascensão nas agremiações estudantis tradicionais
ainda está associada a rituais de submissão e violência para os homens, aos quais são
reservados os cargos de responsabilidade e de maior importância.
Eu, como integrante do time de handebol no segundo, ouvi diversas vezes de que
eu deveria passar pela humilhação do Pascu, como é conhecida essa prática que vocês
viram no vídeo, para ser diretor da Atlética. Eu finalmente passei por isso, pelas mãos
dos meus colegas de time, no que hoje eu vejo como um teste da minha obediência,
disfarçado de castigo por um suposto desvio disciplinar.
Hoje em dia, poupam-se os primeiro-anistas dessa prática, mas algumas equipes
masculinas mais envolvidas com a gestão da Atlética mantém essa tradição. A prática
consiste na simulação de um procedimento cirúrgico realizado por veteranos do quinto
ano ou mais velhos, incluindo médicos residentes, em que se submete um aluno mais
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novo a tapas com graus variados de violência, dependendo da situação, terminando com
a aplicação de pasta de dente perto do ânus. Justifica-se o ato como ritual de passagem
ou medida punitiva. No caso desse vídeo, tratava-se de um então diretor da Atlética que
afirmou ser contra essa prática.
A certeza da impunidade é tanta que um veterano já formado exigiu do quinto e
sexto ano do time que realizassem a pasta nesse diretor com um pedaço de pizza,
filmassem e mandassem para o seu e-mail. No fim, o vídeo acabou circulando. Eu não
presenciei a gravação desse vídeo, porque a pessoa, no caso, era mais velha do que eu.
Eu recebi o vídeo por e-mail, assim como o restante da lista de contatos desse colega.

A SRA. SARAH MUNHOZ - PCdoB - Nesse vídeo você vê que todo mundo
está com luva cirúrgica. O agredido está de bruços. Foram colocados campos cirúrgicos
e tem um campo que é hospitalar, porque defenestrado e bem recortado, bem colocado.
Esse material é do hospital? É um material que se compra fora e leva para fazer a
brincadeira ou retira-se de dentro da própria USP para fazer a palhaçada?

O SR. AUGUSTO RIBEIRO SILVA - É material do hospital.

A SRA. SARAH MUNHOZ - PCdoB - E isso é feito dentro de uma sala
cirúrgica ou é feito em qualquer lugar?

O SR. AUGUSTO RIBEIRO SILVA - Não, isso é feito na Atlética ou, em
situações de competição, no alojamento.

A SRA. SARAH MUNHOZ - PCdoB - Mas os campos cirúrgicos e as luvas
foram retiradas do hospital?

O SR. AUGUSTO RIBEIRO SILVA - Sim.

A SRA. SARAH MUNHOZ - PCdoB - Obrigada.

O SR. AUGUSTO RIBEIRO SILVA - A agressividade nas competições. A
violência na Atlética não ocorre apenas atrás de portas fechadas. A postura da maioria
das Atléticas de Medicina na competição Intermed, com a participação de onze
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faculdades do estado de São Paulo, é de torcida organizada, como em grandes jogos de
futebol.
Ela é realizada em cidades do interior de São Paulo, anualmente, e lá alunos de
faculdades de medicina do estado entoam hinos que incitam a violência, com direito a
claras ameaças à torcida adversária, como a gente viu nas músicas que a Ana mostrou.
Ocorrem casos de agressão em jogos e festas e há entre muitos o medo de andar sozinho
pela cidade durante o evento, porque são recorrentes os casos de emboscadas e situações
constrangedoras por parte de alunos de Atléticas adversárias, que andam sempre em
grupo.
Na primeira Intermed que eu fui, lembro de uma invasão do espaço da nossa
torcida durante um jogo de futsal feminino, em que alunos da Unifesp, ou Escola
Paulista de Medicina, como eles gostam de ser chamados, alcançaram a tina de lata de
cerveja da nossa torcida e começaram a atirar latas cheias contra a nossa torcida,
atingindo calouros e mulheres que estavam lá e não estavam envolvidas na reação. Isso
acabou virando uma briga generalizada. Atirar uma lata de cerveja cheia é quase uma
pedrada. Lembro de um colega que tomou uma no rosto e ficou desmaiado. O pessoal
machucou o rosto... foi bem tenso. Virou uma batalha campal do lado de fora do
ginásio. Foi uma briga generalizada. Essa foi a minha primeira experiência de Intermed.
Assim como o trote, a Medicina da USP tem uma relação particular com a
competição também. Nos anos 2000 a AOC deixou de participar da Intermed por alguns
anos, como você pode ver. Depois de 2005 tem um hiato das vitórias da Pinheiros nas
Intermeds porque a gente não participou. Os veteranos relatam que não havia condições
de continuar participando da competição devido à agressividade de outras escolas
direcionadas a nós. Contam histórias de brigas de torcidas. Muitas brigas. Sendo assim,
quando nossa faculdade voltou a participar da competição, a gente passou a levar uma
equipe de segurança para acompanhar a torcida e orientar os mais novos a não saírem
do alojamento, a não frequentarem as outras festas, porque, no fim das contas, um dos
objetivos da competição é a confraternização entre as faculdades de medicina de São
Paulo.
Muito do ódio direcionado à nossa torcida tem origem em atos extremamente
violentos realizados por alunos há muitos anos. Hoje em dia, em geral, não é uma
postura recorrente dos alunos da nossa Faculdade, mas esse ódio foi herdado pela
geração atual de alunos de diversas outras faculdades, e a nossa Faculdade continua
sendo odiada e há muita violência direcionada a nós.
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A SRA. ANA LUIZA PIRES DA CUNHA - Acho que isso puxa um gancho
muito interessante para a gente falar um pouco da recepção que a gente tem na
Faculdade e de por que as faculdades de medicina são tão competitivas e por que essa
violência acontece na Intermed.
Essa violência na Intermed é famosa entre os alunos. Eu nunca fui em uma
Intermed exatamente porque eu sempre ouvi falar que era uma das competições mais
perigosas que existiam. Falaram assim para mim: “Nossa, não anda sozinha, hein? Não
fica andando sozinha, não fica andando com a bata da faculdade, senão você vai
apanhar.” Não tem por que ir numa coisa dessas, não tem por que eu ir em um evento
em que eu corro o risco de apanhar. Enfim, é muito bem conhecido e eu acho que, na
verdade, faz parte da cultura popular. As pessoas em geral, mesmo as que não fazem
medicina, sabem que existe uma competição grande entre as faculdades de medicina.
Isso me faz pensar um pouco na semana de recepção.
A semana de recepção é quando a faculdade é apresentada aos novos alunos. Já no
primeiro dia todos os alunos se sentam na frente do busto do Dr. Arnaldo para ouvir as
músicas da Atlética embaladas pela bateria, aquelas músicas que eu estava mostrando
antes. Todo mundo, a bateria canta, todo mundo canta essas músicas e elas são repetidas
durante a semana de recepção, durante vários momentos e nas competições, mas nesse
primeiro dia... assim, é o primeiro dia que você está pisando na faculdade. Não,
mentira... você faz a matrícula, só que é o primeiro dia que você está indo lá e sendo
recebido, e já acontece um ritual de apavoramento das mulheres. Os veteranos da
Atlética separam as meninas, colocam as calouras sentadas e separadas, em círculo.
Então elas estão em uma posição inferiorizada, porque elas estão sentadas e os
veteranos cercam elas, em pé. Eles estão em uma posição superior. Eles ficam, eles
mandam as calouras ficarem repetindo: “Bu, bu, bu...” E as meninas não sabem o que
está acontecendo, e ficam lá: “Bu, bu, bu...” E eles começam a, de repente, pular e
cantar, gritando: “Buceta eu como a seco, cu eu passo cuspe, medicina é só na USP.”
Eu já conversei com muitas meninas que se sentiram acuadas, ameaçadas,
ofendidas por essa brincadeira. É extremamente agressiva. No meu ano, quando eu
passei por isso, foi uma situação horrorosa. Eu fiquei com medo dos meus veteranos. Eu
entrei na faculdade com 23 anos, já tinha passado por outra faculdade, mas eu estava
com medo daquelas pessoas. E, assim, muitas falam que na hora foi ruim, mas depois
elas normalizam, elas falam que faz parte da brincadeira, do trote, da recepção, mas o
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fato é que muitas, muitas meninas se incomodam com isso. E é uma tradição, todo ano
isso se repete.
No ano passado, depois que surgiu o Geni, nós e o Negss, a gente se uniu para
fazer uma intervenção durante esse primeiro dia. A gente fez uma faixa escrita:
“Calouro bom é calouro livre”. E nós usamos camisetas escritas: “Por uma semana de
recepção sem machismo”. Assim, falaram que iam bater na gente. Falaram que a gente
ia apanhar porque a gente estava levando uma faixa e usando uma camiseta. Falaram
que aquilo era um absurdo, que não existia na Faculdade de Medicina, que não existe
machismo na Atlética, que isso não é jeito de você lutar contra o machismo. Quando a
gente fez essa intervenção, pela primeira vez, quando os meninos da Atlética fizeram
essa coisa da “buceta eu como a seco”, teve uma reação contrária, mas que ainda assim
a gente não conseguiu impedir, porque a gente meio que falou: “Não, mas o resto das
pessoas ficaram olhando, e a gente já tinha sido ameaçado de apanhar”. Mas eu espero
que nesse ano essa tradição não se repita.
Bom, desde que você entra na Faculdade você é bombardeado por pessoas falando
que você está no melhor lugar do mundo, que você entrou na melhor faculdade de
medicina do Brasil, que aquele lugar é perfeito, que vão ser os melhores seis anos da sua
vida. Eles só esquecem de falar que só serão os melhores anos da sua vida se você
aceitar tudo o que você escuta e nunca questiona nada, e se você não for uma das várias
meninas que vão sofrer um estupro ao longo da sua graduação. Bom, então você fica
recebendo esse bombardeamento assim. “Você está na melhor faculdade do mundo,
aqui não tem nenhum tipo de problema, imagina, isso aqui é o paraíso na terra, você é
melhor, você é muito melhor do que os outros”. Professores fazendo piada sobre como a
Paulista é ruim, como a Paulista é péssima, sobre como nós estamos na melhor
faculdade do mundo. O resto da semana é recheado de umas palestras meio inócuas,
assim, sobre cada instituição, sobre plágio, funcionamento da biblioteca. É uma semana
que é totalmente afastada do campus Butantã e inclusive dos outros cursos da Saúde, e
até da Fefito, que, pasmem, é parte da FMUSP e inclusive tem aula no mesmo prédio
que a gente, mas a medicina tem uma semana de recepção totalmente separada. A gente
se isola desde o início da nossa faculdade dos outros cursos.
Então, não há palestras ou atividades que falem sobre a boa convivência
estudantil, sobre direitos humanos, sobre tolerância, sobre mecanismo de apoio caso
você sofra uma violência. É apresentado o virtuoso mundo da medicina, no olimpo de
Arnaldo, longe de tudo que há de ruim e de nefasto. Você sai de lá falando assim:
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“Nossa, realmente eu estou entrando na melhor faculdade do mundo”. Os veteranos
ficam repetindo para você: “Aqui não tem trote. Pode deixar, aqui não tem trote, aqui os
veteranos não encostam em você”. Só que, assim, antes de eu entrar na faculdade, uma
amiga minha, que é uma veterana, sentou comigo e falou: “Tem trote sim”. E ela já
meio que me adiantou algumas coisas. Então... acho que entrei um pouco mais atenta,
mas se você é um aluno que passou... a média, eu acho, para entrar na USP é de três ou
quatro anos de cursinho. Você passou três, quatro anos no cursinho para entrar numa
faculdade que é uma das mais disputadas, todo mundo está te falando, “Parabéns, nossa,
você está no melhor lugar do mundo”. Quando você sai de lá, você quer fazer parte
daquilo.
Você acha, você realmente compra que você está no melhor lugar do mundo. Só
que assim, não é muito bem isso. Quando você começa a ver que tem problemas na
Faculdade, você começa a achar que o problema é com você. Porque não é possível,
todo mundo fala que esse é o melhor lugar do mundo. Será que o problema sou eu?
Assim, parece que a realidade começa a ser alterada pelas pessoas que estão lá dentro,
porque elas fecham os olhos para os problemas que existem lá. Eu participei do trote de
duas faculdades antes de entrar na Medicina. Eu fiz FFLCH durante dois anos e me
formei na PUC. É engraçado que a gente escuta muito as pessoas, inclusive agora com
esse processo de denúncias que a gente fala de trote. As pessoas se apegam muito nesse
argumento de que eles entregam um potinho de tinta para os calouros se pintarem,
porque os veteranos não podem encontrar na gente. Então eles falam assim: “O trote na
Medicina não é violento, tanto que quem se pinta é os calouros.” Imagina, entregaram
um potinho de tinta na minha mão, porque eu pintei o meu colega.
Assim, olha, eu fui pintada nas duas faculdades que eu passei antes, e ainda assim
eu achei a minha recepção na medicina mais agressiva, porque nos outros eu fui pintada,
mas nunca me disseram que se eu não treinasse na Atlética eu ia ser uma pária na
Faculdade. Nunca me ameaçaram, indiretamente, de ser excluída da minha turma caso
eu não treinasse para as competições. Nunca me disseram em momento algum nos
outros cursos que eu teria que participar das instituições se eu quisesse ser alguém na
minha carreira. Eu nunca tive medo de questionar uma atitude de um veterano nesses
outros cursos. Nunca me senti intimidada por eles ou sequer inferiorizada. Era
simplesmente uma questão de que o tempo tinha passado para eles e não para mim, e
eles podiam me ajudar com a sua experiência, sendo eu da Atlética, do Centro
Acadêmico, representante discente, o que seja. E não é esse o caso na Medicina.
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Eu entendo o trote como uma violência perpetuada porque a vítima está a menos
tempo em uma instituição do que a pessoa agressora. Não importa a época do ano, não
importa a época da graduação, não importa a situação. Se é uma pessoa que está a mais
tempo em uma instituição do que você e ela comete uma violência contra você, e ela se
acha no direito de cometer a violência porque ela está a mais tempo na instituição, eu
considero que isso seja um trote. Então não é só na semana de recepção.
Nesse sentido, eu sofri um trote, inclusive no meu primeiro dia na Medicina.
Durante a espumada, dois veteranos me beijaram à força enquanto eu estava embaixo da
espuma, e nas duas situações foram ditas frases do tipo “ vem cá calourinha” ou então
“você é caloura, vem beijar seu veterano”. Ou seja, eu sofri dois assédios só porque os
meus agressores estavam em anos acima do meu. Então eles podiam, eles tinham o
direito sobre o meu corpo. E o resto da semana eu não participei muito, porque eu já
tinha ficado, sei lá, meio de saco cheio, eu fiquei com uma alergia na cara por causa da
espuma da festa também, mas sei que tem outras barbaridades também misóginas
durante a semana de recepção, principalmente nas atividades da Atlética. Tem uma
banheira do Gugu, no qual meninas entram e lutam por um objeto no fundo da piscina.
Acho que tem pessoas que sofreram mais agressões logo na recepção,
principalmente os meninos homossexuais. Tenho amigos que já tomaram tapas por
estarem beijando os meninos, mas acho que eles vêm falar outro dia sobre isso também.
Não quero falar por eles. Mas o trote não acontece só na recepção, ele continua ao longo
da faculdade. Acho que, na verdade, o Augusto pode falar mais sobre isso, porque,
como homem, os meninos recebem mais trote do que as meninas. Realmente, a gente
sofre esse trote do assédio sexual mais.

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - Ana, vamos deixar a
Phamela, da Faculdade de Medicina da USP, falar um pouco.

A SRA. PHAMELA FEITOSA SILVA - Boa tarde. Sou aluna da Faculdade de
Medicina da USP, atualmente estou no quinto ano. Também vim aqui na primeira
audiência da Assembleia Legislativa e estou voltando.
Vou fazer mais um relato de um caso que aconteceu comigo na faculdade durante
uma festa, chamada “cervejada do sexto ano”, organizada em 2013 pelo centro
acadêmico nas dependências da faculdade, no porão, que é o espaço dos alunos.
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Durante a festa, em um momento em que eu estava sozinha, dois alunos da
faculdade - um estava no quarto ano e outro no quinto, na época eu estava no terceiro
ano - me abordaram, puxaram um assunto e me convidaram para ir ao carro deles. Eu
neguei, eu não queria ir para o carro deles. Eles falavam que iam me dar bebida, vodca
com energético. Eu neguei, eu resisti e eles insistiram muito.
Eles aproveitaram que eu estava em um momento de vulnerabilidade, pois eu
estava um pouco alcoolizada. Nitidamente eles se aproveitaram disso durante vinte ou
trinta minutos de insistência. Eu ia, voltava, resisti muito. Acabei chegando até o carro
deles. Lá no carro deles, eles abriram a porta do carro, eles queriam que eu entrasse. Eu
não cheguei a entrar. Aí eu entrei em desespero, porque eles começaram a me beijar à
força, os dois.
Eles passavam a mão pelo meu corpo. Eles enfiaram a mão dentro da minha calça
de uma maneira muito agressiva. O tempo todo eu resistia. Eu fiquei desesperada e fiz
muito escândalo na hora. Eu tentei sair várias vezes e eles me empurravam, me
impediam fisicamente de sair.
Eu lembro que um deles ficou muito bravo porque eu estava resistindo. Ele
gritava comigo e dizia para eu parar de gritar, que eu estava sendo chata, que ele sabia
que eu queria, que era para eu parar de resistir. Isso ocorreu até que, diante de todo o
escândalo, uma aluna da minha turma, que estava no estacionamento, viu a cena,
conseguiu me chamar e eu saí.
Naquele dia eu voltei para a festa, não tinha caído a ficha ainda do que tinha
acontecido. Eu pensei no final de semana, conversei com algumas amigas. A festa foi
em uma sexta-feira. Segunda-feira eu fui procurar o chefe da segurança da Faculdade de
Medicina da USP.
Eu conversei com ele e ele falou pra mim que tinha reparado que eu estava saindo
à força, mas que teve uma outra ocorrência no mesmo horário, e por isso ele foi ver essa
outra ocorrência e não pôde me dar assistência. Daí ele me orientou a falar com o
professor Baracat, que é o chefe da Comissão de Graduação.
Na terça-feira eu fui falar com o professor Baracat. Ele falou que tinha sido grave
e me orientou a fazer um boletim de ocorrência, ainda que aquilo pudesse prejudicar a
imagem da faculdade. Ele falou isso para mim. Daí eu fui com o Chagas, que é o chefe
da segurança. Nós fomos no mesmo dia. Fizemos um boletim de ocorrência na
Delegacia da Mulher.
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Depois disso, a assistência que a faculdade me deu foi nula. Eu não sabia o que
procurar, eu não sabia se eu podia tomar medidas administrativas em relação àquilo, o
que eu poderia fazer. Eu não tive nenhum amparo psicológico, nenhum apoio
emocional, nada.
Eu fui procurar então o Centro Acadêmico, que alegou isonomia entre os alunos e
disse que não poderia me ajudar. Eu fiquei meio que desamparada, e na época eu
procurei o NEGSS, que é o Núcleo de Estudos em Gênero, Saúde e Sexualidade, que
atuava já na faculdade nessa época.
Foi o único grupo que me deu apoio. Eles fizeram uma nota de repúdio em relação
ao que havia acontecido e pressionaram o Centro Acadêmico para que enviasse um
ofício para a diretoria da faculdade para que fosse aberta a sindicância. Isso foi feito.
Depois do lançamento dessa nota de repúdio do NEGSS criou-se o boato de que
era eu essa aluna. “Boatificou” e espalhou para a faculdade inteira. Aí começou um
processo de perseguição mesmo. As pessoas começaram a me perseguir. Muitas
queriam falar que não tinha acontecido, começaram a fazer difamações graves em
relação a mim para me desmoralizar, para tentar deslegitimar o que eu havia
denunciado. Sabe?
Eles queriam dizer que “aquela menina é vagabunda, então não tem o direito de
denunciar.” Aconteceu muito isso. Ocorreu perseguição, um processo de isolamento
social. Foi um período bem pesado mesmo. Eu fui bem perseguida, o tempo todo. Até
hoje eu sofro bastante perseguição, já cheguei até a sofrer ameaças profissionais, da
carreira.
Houve então um processo de difamação e de estigmatização. Eles inventaram
muitas coisas mesmo a meu respeito, sabe? Coisas pesadas. Inclusive eu trouxe alguns
slides.

***
- É feita a exibição de slides.
***

São coisas que o pessoal falou no Facebook, um processo pesado de
estigmatização para me desmoralizar, para falar que minha denúncia não tinha valor.
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“E sobre o evento de 2013, há controvérsias sobre a tal tentativa de estupro”. Em
relação ao caso de 2011, acho que ninguém tem dúvidas sobre o que aconteceu. As
pessoas estão duvidando do que tinha acontecido, querendo me desmoralizar.
Esta é uma versão sensacionalista e com várias informações inventadas. Isso sobre
a nota do NEGSS que foi feita. Foi uma nota bem generalista, falando sobre machismo
e violência contra a mulher. Foi só uma nota, um parágrafo sobre o meu caso e sem citar
nomes, e a reação das pessoas foi bem assustadora.
“Como assim você foi estuprada do mesmo jeito?” “Mas os fatos não são, nem de
longe, tão graves quanto você está pensando”. É sobre o meu caso isso. “Eu conheço os
supostos agressores e eu estava na festa. Ambos retornaram ao evento, assim como a
suposta agredida, e ficaram no mesmo pelo resto da noite toda. A suposta intervenção
dos...” Não estou conseguindo ler.
“Eles nem estavam tão longe assim, estava em uma vaga próxima, e tinha muita
gente passando, inclusive um casal ao lado.” Mentira, o estacionamento estava
completamente isolado, inclusive em um lugar que não tem câmeras de segurança.
“Enfim, não vou me alongar aqui, também não tenho nada a ver com a história e
repudio toda forma de violência sexual. Sou favorável à pena máxima...” Enfim.
“Ele está passando de estuprador, você sabe que ele não fez isso”.
São mensagens pessoais que me mandaram na época.
“Eu tenho 90% de certeza de que ele não forçou nada. É muito chato você expor o
cara dessa forma, entende? Quando ele se tocou, acabou. O cara errou, foi sem noção,
mas não agrediu, entende?”
“Phamela, a punição não é só a polícia ou a diretoria que vai dar. Nós temos a
nossa imagem. A medicina é uma profissão baseada no relacionamento. O que as
pessoas pensam da gente conta muito.”
Isso é meu nome escrito com “PH”. Eles fizeram uma alusão ao meu nome nesse
aplicativo.

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - Eles quem, Phamela?
A SRA. PHAMELA FEITOSA SILVA - É um aplicativo chamado “Secret”,
que também já não existe mais, que eram publicações anônimas, não dá para saber que
é. Como meu nome é escrito com “PH”, eles acharam legal ficar me difamando e
escrevendo isso por aí. Tiveram várias dessas a meu respeito.
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“Phodida pela faculdade toda”, “PHD em dar o rabo”. Eles acharam engraçado
ficar me difamando o tempo todo. Tiveram várias histórias que inventaram.
Isto aqui foi assim. Após o trabalho das comissões, eles resolveram regulamentar
o álcool na época. Aí houve uma reação absurda dos alunos e eles, claro, me culparam
pela regulamentação do álcool. Então foi um e-mail bem agressivo que mandaram se
referindo a mim e ao Coletivo Geni, dizendo que a culpa era nossa porque o álcool
estava sendo regulamentado.
“Parabéns, sei que muitos neste grupo encabeçam esse movimento de moralização
estudantil, que mais quer esterilizar os ambientes da faculdade e comprar briga por
qualquer porcaria que aconteça.
Fica meu recado para essas pessoas. Façam o favor de deixarem de ser hipócritas
e não apareçam na cervejada. Deixem quem gosta de se divertir. Vocês já conseguiram
o que queriam, o ano que vem vai ser do jeito de vocês. Façam o favor de não
inventarem que teve homofobia, machismo, veteranismo ou seja lá que merda,
principalmente se não tiverem provas.”
Só fazendo um adendo, esta pessoa que disse que não existe homofobia já agrediu
um homossexual dentro da faculdade.
“Eu aproveitei todas as festas dos meus seis anos de faculdade. Em todas elas
tinha álcool, homens e mulheres, héteros e homos. Nunca estuprei ninguém, nunca bati
em ninguém por ser gay...” Mentira. “...nem fiquei sabendo de um acontecimento
desses, com exceção do que já sabemos. Larguem a mão de serem mimados. Vocês
acabaram com a faculdade de muita gente por puro capricho de vocês.”

A SRA. SARAH MUNHOZ - PCdoB - Com exceção do que já sabemos, você
poderia citar um ou dois, por favor?

A SRA. PHAMELA FEITOSA SILVA - O que já sabemos acho que é o meu
caso e o caso do estupro de 2011.
A SRA. ANA LUIZA PIRES DA CUNHA - Não faz nem sentido essa frase, “a
gente não sabe de nada, a não ser do que a gente já sabe”. Não faz o menor sentido.
A SRA. PHAMELA FEITOSA SILVA - “Espero que um dia tenham
maturidade de olhar para trás e reconhecer isso. A minha sorte é que para mim já
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acabou. Engraçado, sempre achei que lamentaria o término, mas vocês conseguiram
mudar isso”.
Esta aqui foi logo após a primeira audiência, esse indivíduo fez a seguinte
postagem. “Essa escória da FMSUSP deveria ser extirpada da humanidade. Lixos!
Phamela Peitosa e essas prostitutas sujas deveriam sumir e cursar algo mais condizente
com a mentalidade e a essência delas. Fuck off!”

O SR. MARCO AURÉLIO - PT - Phamela, você me permite? Quando você
estava lendo o texto de uma pessoa disse que ela é contra a homofobia, mas que já
agrediu. Você o conhece então, quem é a pessoa?

A SRA. PHAMELA FEITOSA SILVA - Eu conheço.

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - Não precisa falar o nome, é
só o conteúdo.

O SR. MARCO AURÉLIO - PT - Se você sabe e quiser depois passar de outra
maneira, não em público. Na CPI existe a possibilidade de depoimentos serem tomados
em segredo, por questão de segurança. Se você sabe quem é, isso pode ser interessante
em outro momento. Não é necessário se expor agora.

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - Phamela, conclua.

A SRA. PHAMELA FEITOSA SILVA - Enfim, ocorreu todo esse processo de
estigmatização. Em paralelo a isso foi aberto o processo de sindicância interna. Eu fui
chamada para depor nas férias de 2013 para 2014, não lembro exatamente a data.
Fui chamada para depor. Fiquei sabendo que um dos agressores não foi depor
porque estava viajando. Por volta de abril - não recordo exatamente a data - a
sindicância apurou o que tinha acontecido e foi falar o resultado da apuração em
congregação.
Eu não fiquei sabendo que iria acontecer isso. A gente ficou sabendo via Centro
Acadêmico. Daí a gente foi lá para ver qual foi o resultado. Eles apuraram que o que
tinha acontecido era consensual.
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O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - Quem presidiu a
sindicância?

A SRA. PHAMELA FEITOSA SILVA - A professora Maria Aparecida Basile,
o Lotufo, que não sei o nome completo - posso pegar o nome completo - o Ricardo da
preventiva e mais uma pessoa que eu não recordo o nome.
Eles presidiram essa comissão e falaram que havia sido consensual, e que o único
problema da faculdade era o álcool.

A SRA. SARAH MUNHOZ - PCdoB - Só um minutinho. Nessa sindicância foi
colocado alguém para fazer a sua defesa ou não?

A SRA. PHAMELA FEITOSA SILVA - Ninguém. Inclusive, eu vou explicar
como foi feita essa sindicância. Eu já explico, vou fazer em ordem cronológica.
Aí a gente foi para a congregação. Eles apuraram que tinha sido consensual, sendo
que eu fui denunciar e eles pegaram a minha denúncia e jogaram no lixo, e que o
problema era o álcool. Então instauraram essas comissões de abuso de álcool, abuso
sexual, enfim.
A partir de então, o meu caso meio que “morreu” na faculdade. Aí foi para a
mídia. Eu ainda fui chamada para saber se eu queria que a sindicância fosse reaberta. Eu
disse que sim. Logo após a primeira audiência aqui na Assembleia Legislativa, eu fui
convocada para um segundo depoimento na faculdade, para a reabertura da sindicância.
Eu cheguei lá e foi a primeira vez que eu tive acesso aos documentos da minha
primeira sindicância. Eu fui ler. Primeiro, foi uma sindicância absolutamente conduzida.
Eu não pude ter a oportunidade de fazer um relato. Eu cheguei lá, praticamente respondi
um questionário totalmente conduzido, no qual as perguntas eram a respeito de álcool se eu havia usado álcool - e sobre questões morais minhas - se eu tinha algum desvio
moral. Como se isso pudesse justificar alguma coisa. Foi basicamente isso.
Pela primeira vez eu tive acesso aos documentos e li meu depoimento. Havia
várias coisas que eu nunca falei na minha vida. Eu tenho certeza que eu nunca falei na
minha vida. Achei que ela foi conduzida com um pouco de má fé, no sentido de abafar o
caso mesmo, de tirar a culpa dos agressores e abafar o caso.
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A SRA. SARAH MUNHOZ - PCdoB - Na primeira sindicância, ao término de
cada relato seu, você assinou o seus depoimentos?

A SRA. PHAMELA FEITOSA SILVA - Não. Eu não tive acesso ao meu
depoimento na hora.

A SRA. SARAH MUNHOZ - PCdoB - Você tinha ciência de seu depoimento?

A SRA. PHAMELA FEITOSA SILVA - Eu sabia do que estava falando.

A SRA. SARAH MUNHOZ - PCdoB - Sim, você sabia do que estava falando,
mas sabia o que estava escrito?

A SRA. PHAMELA FEITOSA SILVA - Eu não sabia.

A SRA. SARAH MUNHOZ - PCdoB - Não lhe foi dado esse direito?

A SRA. PHAMELA FEITOSA SILVA - Não foi dado. Eu simplesmente falei.
Eu estava em uma sala, eu em uma cadeira e os quatro professores em uma banca e só.
Se eles anotaram o que estava sendo falado, se eles gravaram, eu não sei, porque eu não
tive acesso mesmo.
A primeira vez que eu fui ter acesso foi durante a segunda sindicância.

A SRA. SARAH MUNHOZ - PCdoB - E o que você leu na segunda sindicância
correspondia ou tinham coisas que colocaram na sua boca?

A SRA. PHAMELA FEITOSA SILVA - Tinham várias coisas que eu não tinha
falado. Eu não tinha acesso. A primeira vez que eu tive acesso foi dessa vez. Daí eu fui
conduzida a esse segundo depoimento, que foi bem mais claro. Ele foi feito com
transparência, eu tive acesso a tudo que foi escrito, assinei ao final o meu depoimento.
Ele foi realizado com mais transparência, mais ainda não sei qual o
desencadeamento que isso vai tomar. É bem complicado, eu cruzo com essas pessoas
sempre, porque eles são alunos da mesma faculdade. É bem complicado, eu sofro
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estigmatização e perseguição por parte deles e dos amigos deles. Um deles acabou de se
formar e isso continua.
É este o meu relato.

A SRA. SARAH MUNHOZ - PCdoB - Só um minutinho. Você foi inquirida
durante a sindicância por aluno?

A SRA. PHAMELA FEITOSA SILVA - Não, eu recebi um e-mail oficial da
faculdade.

A SRA. SARAH MUNHOZ - PCdoB - Não é isso que eu perguntei, não fui
clara. Quando você foi submetida ou houve a sindicância e você foi chamada para fazer
o relato, as quatro pessoas que você afirma que estavam lá, todos eram professores ou
algum era um aluno?

A SRA. PHAMELA FEITOSA SILVA - Todos professores.

A SRA. SARAH MUNHOZ - PCdoB - Todos os professores eram ex-alunos?

A SRA. PHAMELA FEITOSA SILVA - Não conheço o currículo deles. Eu
acho que sim. Não tenho certeza, mas acho que eram ex-alunos. Eram todos professores
da faculdade.

A SRA. SARAH MUNHOZ - PCdoB - Professores sim, mas eu gostaria de
saber se são professores e ex-alunos. Outra pergunta, quantos homens estavam na
sindicância?

A SRA. PHAMELA FEITOSA SILVA - Três homens e uma mulher.

O SR. MARCO AURÉLIO - PT - Em relação a esse seu segundo depoimento na
sindicância. As pessoas que fizeram o acompanhamento da segunda sindicância eram as
mesmas da primeira?
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A SRA. PHAMELA FEITOSA SILVA - Não eram diferentes. A composição
também foi bem melhor, um professor e três professoras.

O SR. MARCO AURÉLIO - PT - A primeira sindicância ocorreu quando? Essa
que você está dizendo foi após a audiência pública na Assembleia Legislativa,
recentemente. E a primeira?

A SRA. PHAMELA FEITOSA SILVA - A primeira foi na virada de 2013 para
2014. Eu fui depor nas férias, não lembro exatamente a data.

O SR. MARCO AURÉLIO - PT - E após seu segundo depoimento você não
retornou?

A SRA. PHAMELA FEITOSA SILVA - Não, eu fiz esse depoimento e estou
esperando.

O SR. MARCO AURÉLIO - PT - Então, a princípio, ela está aberta ainda?

A SRA. PHAMELA FEITOSA SILVA - Acho que sim, eles disseram que iriam
escutar os outros envolvidos.

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - Vocês querem falar alguma
coisa para concluir? Eu tenho uma pergunta objetiva para fazer para vocês dois. Vocês
têm a letra da música que foi cantada pelo pessoal da atlética quando da morte do
Edison? Vocês têm a letra da música do pacto?

O SR. AUGUSTO RIBEIRO SILVA - Não está aqui, mas ela vai pegar.
A SRA. SARAH MUNHOZ - PCdoB - Posso fazer uma pergunta enquanto
vocês procuram? Por gentileza, Augusto, você colocou aqui um tipo de trote. Pelo que
ouvimos aqui, amenizou a primeira semana e piorou os outros cinco anos e cinquenta e
uma semanas. Alivia primeiro e piora os outros cinco anos e cinquenta e uma semanas.
Quais são os trotes que acontecem? Nós ouvimos alguns relatos e eu gostaria de ouvir
de sua boca se você sabe de mais algum além daquele ofensivo que você mostrou.
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O SR. AUGUSTO RIBEIRO SILVA - Sim, eu ia falar exatamente sobre isso.
Na Faculdade de Medicina da USP a gente tem uma cultura de evitar as agressões
físicas aos alunos do primeiro ano, a partir da morte do Edison, porque realmente existe
essa preocupação.
Uma coisa importante quando a gente está pensando na cultura que se cria para
evitar essas mudanças e evitar essas adaptações que vêm com a demanda dos alunos é
que para a gente combater o trote, devemos pensar nele não como uma recepção, não é
um ritual de passagem.
Principalmente na Faculdade de Medicina, onde ele é velado, ele começa a
acontecer a partir do segundo ano, ou, no caso do show, em agosto do primeiro ano, e
não é uma recepção. É uma forma de violência que pode acontecer ao longo de toda a
graduação, e à vezes até depois. Já ouvir o relato de um residente que passou pelo
“pascu”.
Trata-se de uma violência que é realizada ao longo do ano, e é uma forma de
manter as pessoas que são mais antigas realmente mandando e mantendo seus
privilégios no espaço da faculdade.
Além do trote na atlética, que é basicamente esse “pascu” e levar as pessoas para a
chácara para colocar na piscina, que é a tradição que causou a morte do Edison, existe o
“show medicina”, que já foi relatado na terça-feira pelo colega Allan Brum. Eu passei
basicamente pelos mesmos trotes que eles.
No vestibular do “show” existe a questão de fazer as pessoas beberem, deixar elas
peladas no palco enquanto médicos residentes aplicam trotes, jogam cerveja, sugerem
que os calouros se estapeiem, em uma competição de quem dá o tapa mais forte. Já
presenciei um residente dar um soco na cara de um calouro em uma situação dessas, em
que ele estava meio que desafiando o evento. Isso tudo no teatro da faculdade.

A SRA. SARAH MUNHOZ - PCdoB - E as pessoas que se estapeiam já estão
alcoolizadas ou ainda não?

O SR. AUGUSTO RIBEIRO SILVA - Sim, com certeza bastante.
O “show” é um ótimo exemplo dessa violência que ocorre ao longo dos anos, não
só quando você é calouro. A qualquer momento um veterano pode te submeter a um
sequestro, como foi citado na terça-feira também. Você é levado para um dos grupos de
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ensaio e você passa por um trote, diante de vinte pessoas você é submetido a algum tipo
de humilhação.
No caso, tem a questão de deixar as pessoas nuas. Sempre acontece de usarem a
nudez para deixarem a pessoa vulnerável. Isso é recorrente.

A SRA. SARAH MUNHOZ - PCdoB - E quanto ao uso de lança-perfume?

O SR. AUGUSTO RIBEIRO SILVA - Acredito que ocorra, mas acho que a
questão de negar a autonomia do corpo da pessoa é uma coisa que é realizada apenas
com álcool. O uso de outras drogas eu não teria como enquadrar em trote.

A SRA. SARAH MUNHOZ - PCdoB - Muito obrigada.

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - Uma das coisas que mais me
impressiona são sempre os hinos. Os hinos de Ribeirão, os hinos da PUCCAMP, os
hinos de Sorocaba.
Como eu acompanhei o caso do Edison, pois o pai dele me procurou quando eu
estava na Câmara Municipal. O prof. Paulo Elias pediu para eu acompanhar. Tinha um
vereador de origem chinesa, William Woo, que me trouxe o pai do Edison. O Paulo
Elias sempre me informava das coisas que conversava com aquela turma do quarto ano.
Era 87 aquela turma, não era?

O SR. AUGUSTO RIBEIRO SILVA - A turma 87 é a turma do calouro Edison.

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - Então é a turma anterior.

O SR. AUGUSTO RIBEIRO SILVA - A turma que era diretoria na época era a
turma 85. A diretoria da atlética.

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - Essa letra do pacto foi feita
em 87, não foi?
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***
- É feita a exibição da letra do hino.
***

O SR. AUGUSTO RIBEIRO SILVA - No caso, o número da turma não tem a
ver com o número de entrada. Eles entraram em 99.

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - Essa é a turma de 87, não é.
E aquela que fala do pacto da morte do menino?

O SR. AUGUSTO RIBEIRO SILVA - É essa. É uma referência a uma alegação
da promotoria de que haveria um pacto de silêncio entre os alunos da turma 87, para que
eles não relatassem o que ocorreu no dia. Então virou essa chacota.

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - Entendi. Acho que é o
suficiente, vamos ouvir o professor.

O SR. MARCO AURÉLIO - PT - Antes, quero fazer uma pergunta para os três.
Na fala da Phamela ela diz que sofreu ameaças profissionais, de carreira. Pelos relatos,
percebemos que, dentro da faculdade, aqueles que se opõem às práticas de trote e
violência, como são narradas aqui, sofrem perseguição, discriminação e uma série de
coisas. Como o tempo vai passar, todos que estão no quinto chegarão ao sexto, irão se
formar, e assim vai, a pergunta que faço é a seguinte. Terminada a faculdade, e uma vez
médicos, vocês percebem que, no exercício da medicina lá fora da faculdade, existe
algum tipo de marca ou perseguição, alguma coisa, de tal modo que vocês vão pagar um
preço pela resistência que vocês colocaram durante a faculdade mesmo depois de
formados? Ou uma vez formados passa-se a régua e as regras de competição ou de
convivência são exatamente iguais a todos?
Depois de formados, continua alguma coisa, tem alguma coisa?

A SRA. ANA LUIZA PIRES DA CUNHA - Sobre perseguição pessoal, nossa, é
um assunto extenso este. É difícil falar, porque a gente tem um certo histórico. Existe
uma certa jurisprudência, pessoas que já tentaram denunciar certos aspectos violentos da
faculdade, o professor Leon Garcia deu uma entrevista denunciando que tentaram
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boicotar ele em uma residência porque ele denunciou o “show medicina”. Ele falou que
na residência pessoas do show foram falar com quem estava entrevistando ele na prova
de residência, para tentar barrar a entrada dele na residência.
Nós temos um amigo que, durante o internato ele foi... Porque assim, eu estava no
terceiro ano quando começou todo esse processo e as minhas aulas são mais de
auditório, então eu sofri pouca... Eu não consegui ver muito essa mobilização dentro do
hospital nesse sentido ameaçador. Eu via mais, assim, postagens no Facebook de
pessoas ameaçando que não iam mais ensinar medicina para a gente etc. Mas um amigo
nosso do internato foi puxado no canto durante uma discussão de caso por um residente
e ameaçado etc.
Então fica um pouco essa ameaça assim: “vocês não vão aprender nada no
internato”. Mas é difícil saber, porque acho que nenhuma denúncia que já foi feita na
faculdade chegou a essa dimensão, então acho que a melhor maneira de a gente se
proteger é expor que isso acontece mesmo.
Acho que a nossa rede de proteção acaba sendo a “publicização”, acaba sendo a
mídia que mais nos protege mesmo. Inclusive, eu trouxe diversos “prints” que eu tirei
de pessoas nos atacando e que eu gostaria de mostrar, porque acho que essa é uma das
maneiras que a gente tem para se proteger.

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - Então vai, o que vocês
quiserem mostrar, mostrem tudo agora, senão fica muito longa a exposição.

***
- É feita a exibição dos slides.
***

A SRA. ANA LUIZA PIRES DA CUNHA - Eu quero mostrar a cara das
pessoas. Essas pessoas são médicos formados. Existe um grupo de Facebook da
faculdade que chama “grupo pinheiros”, que é uma aberração virtual esse negócio. É
um espaço onde as pessoas são racistas, homofóbicas, machistas e não têm a menor
vergonha de fazer esse tipo de comentário.

O SR. MARCO AURÉLIO - PT - Já são médicos?
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A SRA. ANA LUIZA PIRES DA CUNHA - Já são médicos. É um grupo de exalunos e alunas. Então esse “Anton Quinn” é uma pessoa que já é formada. Na época
que ia ter a “marcha das vadias” o Geni fez um convite nesse grupo. Ele falou que
depois a gente é espancada e que a gente pede para ser espancada e depois quer vir ficar
se vitimizando. Chamam a gente de turma do “mi-mi-mi”, porque é isso, o que a gente
está fazendo aqui é “mi-mi-mi”, não é coisa séria. Não é assunto a ser discutido.
Passa de desrespeito total a ameaça até a não levar a sério nada que a gente está
fazendo. Então, agora que passou a lei do serviço civil obrigatório, aí já foram culpar os
coletivos por ter passado a lei do serviço civil obrigatório, já foram falar “obrigada,
coletivos”.
Isto é uma série de e-mails trocados. Inclusive existem pessoas do CAOC, pessoas
que já foram diretores do CAOC que fazem essas ameaças. Esse menino que falou para
a gente não ir nas festas tinha sido diretor do CAOC. Isto são e-mails trocados entre...
Tem um grupo que chama “conselho CAOC”, que são tipo dos velhos, e aí um menino
estava fazendo uma brincadeira assim: “olha só que absurdo, opressão, haha”. Tinham
escrito alguma coisa no banheiro xingando o NEGSS. Um outro respondeu que... Isso
na porta do banheiro do instituto central. Estava escrito no caso o nome da Phamela, a
estuprada. Isso dentro do hospital. Isso estava escrito na porta do banheiro do hospital.
Isto é uma postagem totalmente racista que fizeram nesse “grupo pinheiros”, que
é a bonequinha USP, e misógina também, que assim... Ficam o tempo todo meio que
pegando no pé das pessoas que estão advogando pelos direitos humanos, falando que a
gente é chato, que a gente é moralista, que somos falsos libertadores, que a gente não
representa a maioria.
De novo um “print” desse Paulo Comarim, que falou que nós éramos “prostitutas
sujas”, que falou que a gente deveria ser extirpada da faculdade.

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - Esse Paulo Comarim é
pseudônimo?

A SRA. ANA LUIZA PIRES DA CUNHA - Não, é o nome dele mesmo.
Residente de anestesiologia. Falou que a gente deveria ser extirpada. É a segunda
postagem que fazem falando que a gente devia ser expulso da faculdade por estar
fazendo esse processo de denúncias.
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A SRA. SARAH MUNHOZ - PCdoB - Pelo processo de denúncias ou por serem
mulheres?

A SRA. ANA LUIZA PIRES DA CUNHA - Os dois. Esse outro menino
também, um veterano, falando... Porque teve uma manifestação que teve na faculdade
contra a homofobia, e escreveram umas coisas na parede e a faculdade teve uma reação
terrível. O menino escreveu “ai, como eu torci para que vocês tomassem no cu”, “joga
pedra na Geni”, “aqui é Genilson”. Então, assim, são sempre conteúdos muito odiosos
contra a gente.
É engraçado que a gente mostra esses “prints” aqui e depois dá a maior reação das
pessoas “ah, por que você está mostrando isso lá Assembleia Legislativa?”. Porque são
postagens públicas, que as pessoas fazem direcionadas para nós. Então, assim, eu acho
que as pessoas têm uma ideia de que elas estão fazendo alguma coisa errada, sei lá, por
isso que elas ficam bravas que a gente mostra, mas está lá.
Isto são postagens daquele aplicativo anônimo “Secret”. Uma das postagens diz
que da turma 99 para baixo vocês vão ter que aprender medicina pelo Netter, que é um
livro de anatomia, porque eu não vou ensinar medicina para vocês. “Quem vai ter que
ensinar medicina para vocês vai ser o Scaliza e a Phamela. Peçam perdão que a gente
repensa”. Assim, é sempre assim atacando muito a gente, falando que só tem baranga no
Geni, só tem bicha mal comida no NEGSS.
Aí tem uma postagem que a pessoa fala mal do Geni e eu acho que os outros
odiadores do coletivo não entenderam que ela estava falando mal e começaram a postar
“espero que você pegue câncer”, “sua bichinha suja”. Enfim, é assim. É todo o tipo de
afirmação escandalosa, e vindo de médicos, de alunos de medicina.
E assim, eu acho que se alguém está começando uma graduação que não tem a ver
com as suas opiniões, são essas pessoas, porque, para mim, medicina tem tudo a ver
com você se importar com o próximo, com você ser humanizado, com você se importar
com o bem estar dos outros.
Eu, para mim, eu tenho certeza que eu estou no curso certo.

A SRA. SARAH MUNHOZ - PCdoB - Essa reação misógina é só em relação às
mulheres da medicina ou os médicos, os estudantes homens do curso de medicina,
também ridicularizam mulheres em outras faculdades? Por exemplo, eu estou falando
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isso porque sou enfermeira e, pelo que me consta, tem aí um hino só para enfermeiras,
quer dizer, alguns hinos só para enfermeiras.
A SRA. ANA LUIZA PIRES DA CUNHA - Sim. Tem a música “carecas” do
“show medicina” que, assim, na verdade eles pegaram a música “dos carecas que nós
gostamos mais”, mudaram a letra. Está naquele hinário que eu tinha separado. É comum
que as mulheres de outros cursos sejam bem objetificadas também. Elas servem para o
prazer dos homens da medicina.
Então, ele fala “nós, as enfermeiras, para os internos nós não damos moral, mas
pedido de assistente a gente atende fora do hospital”, que é, assim, no sentido de fazer
favores sexuais mesmo.
“Larga mão do paciente para passear na marginal; para que motel, para quê, seu
doutor? Se existe amortecedor.”

O SR. MARCO AURÉLIO - PT - Vocês receberam algum apelido que
estigmatizou vocês na faculdade? Vocês também foram apelidadas ou não?

A SRA. ANA LUIZA PIRES DA CUNHA - Então, eu, assim, se eu recebi, eu
de verdade não sei, porque a perseguição que fazem à minha pessoa é meio velada, eu
nunca fui ofendida na cara. Eu só fico sabendo, assim, porque às vezes eu recebo de
pessoas me avisando, assim. Eu sei que tiraram uma foto da clínica dos meus pais, que
meus pais trabalham, e meio que ameaçando investigar, e ficaram rodando com uma
foto minha assim.
Mas não que eu saiba. A gente é chamada de baranga, vadia, prostituta, mal
comida, gorda, feia, todo o tipo de coisa, mas pessoal mesmo...

A SRA. PHAMELA FEITOSA SILVA - Eu sei de histórias que inventaram
sobre mim, coisas bem pesadas, mas apelidos assim não.

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - Bom, agradeço a presença
de vocês, a força e a dignidade. Obrigado (Palmas.)
Quero convidar o professor José Otavio Costa Auler Junior, diretor da Faculdade
de Medicina da USP. O Sr. tem o tempo que julgar necessário para fazer sua exposição.
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O SR. JOSÉ OTAVIO COSTA AULER JUNIOR - Inicialmente, eu queria
cumprimentar os deputados Adriano Diogo, Sarah Munhoz, e Marco Aurélio e
cumprimentar os alunos da faculdade aqui presentes. Scaliza, Alan, Ana, Phamela e
Augusto. Quero agradecer mais uma vez a oportunidade do deputado enaltecer este
momento, que é muito importante para a vida de uma faculdade de medicina.
Se o deputado concedesse, gostaria de ler um documento rapidamente, até para
facilitar os questionamentos por parte de Vossas Excelências.

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - Fique à vontade, professor.
E só para que fiquemos mais à vontade, professor, não precisa chamar ninguém de
“senhoria” ou “excelência”. Pode chamar pelo primeiro nome, da forma mais sincera
possível.

O SR. JOSÉ OTAVIO COSTA AULER JUNIOR - Certo, muito obrigado.
Inicialmente, eu digo neste relatório que vou protocolar que a violência sexual é
um problema de saúde pública com dimensões nacionais e internacionais, e ela vem
crescendo, talvez pelas possibilidades de denúncia e pela facilidade de veiculação da
mídia.
Existem casos de milhões de mulheres e meninas em todo o mundo que são
vítimas de violência física e sexual, por parte de parceiros, mutilações, tráficos, etc. O
relatório da ONU diz que mais de 120 milhões de mulheres por ano são vítimas de
abuso. Essa é a importância desse tema aqui, neste momento.
A revista inglesa “Lancet”, em 2014, publicou cinco artigos relacionados à
violência sexual contra as mulheres. Ela acredita que esse é um problema de proporções
endêmicas e deve ser prevenido - esse é o motivo final da minha fala - por meio de
intervenções. O principal problema seria a desigualdade entres os sexos.
Existe um problema que foi bastante veiculado aqui, que é a questão do álcool e
das drogas. A questão do álcool torna a mulher muito vulnerável a essas questões,
principalmente em festas. É algo muito preocupante, pois, em uma pesquisa do Senad,
em que foram ouvidos 18 mil estudantes, 82% dos universitários disseram que já
haviam consumido álcool, e a maior prevalência foi entre 18 e 24 anos. Infelizmente, o
maior consumo foi verificado nas universidades públicas. Da mesma maneira, o índice
de tabagismo é alto: 50% dos universitários. Em relação a substâncias ilícitas, 50% já
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haviam usado, sendo a maconha a mais frequentemente utilizada. Além disso, temos o
uso múltiplo de drogas: mais de 50%.
Existe um comportamento de risco de estudantes que dirigem alcoolizados.
Existem, associadas com o uso de álcool e drogas, morbidades de saúde mental, para as
quais temos a preocupação de buscar uma solução. O consumo de álcool, comparado
com a população geral, é maior nos universitários. Isso é bastante preocupante.
Teoricamente, trata-se de uma população mais esclarecida e que tem uso mais
frequente.
Um aspecto importante - e talvez a partir desse momento nós possamos avançar
um pouco - é a ausência, ou a pouca presença, de serviços de prevenção, orientação e
assistência aos estudantes. Isso foi relatado aqui pela aluna. Temos nos preocupado
bastante com isso. Nas escolas que estão mais na região sul: 20 por cento. Nas regiões
Nordeste e Norte é praticamente ausente qualquer sistema de ajuda, prevenção e
orientação.
Em relação ao abuso sexual, ele tem sido relatado com frequência pela mídia em
diversas instituições. Nos Estados Unidos, 86 instituições de ensino superior estão
sendo investigadas por casos suspeitos ou relatados de violência sexual. Na
Universidade de Columbia, uma das mais importantes, uma estudante foi estuprada por
um colega de quarto. O caso foi denunciado, ele foi inocentado e a aluna anda com um
colchão pela universidade. O “The New York Times” publicou uma matéria sobre a
iniciativa da Universidade de Virginia, em 2014: um estupro coletivo aconteceu nas
dependências da instituição; havia músicas cantadas alegando violência sexual, que
continham letras que celebravam o excesso de álcool e incitavam a violência. A
universidade sofreu acusações e todas as atividades relacionadas a essas festas foram
suspensas até que seja feito um novo regramento. O mesmo fato aconteceu na
Universidade de Brown, na Universidade da Califórnia, entre outras universidades
americanas.
Houve também um caso na Universidade de Oxford, na Inglaterra, em que,
depois de um caso que também foi para a mídia, houve um processo dentro da
instituição para a revisão das políticas de assédio, etc.
Ainda de acordo com a matéria do “Fantástico”, no Brasil há diversos casos de
abuso, com comportamento agressor de alunos. Há casos na Universidade de São Paulo,
na Universidade Federal, entre outras, o que mostra a importância do tema.
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Diante destes fatos, reitero a importância desta CPI e acredito que essa
cooperação entre as universidades e a própria Assembleia Legislativa pode levar a uma
política que minimize a violência, acolha a vítima e investigue os casos. Então, quero
cumprimentar, mais uma vez, essa comissão.
Em relação à Faculdade de Medicina, até o momento - e agora estamos
ampliando esses canais de comunicação -, os casos deveriam ser encaminhados por
ofício para a diretoria ou para a comissão de graduação. Nós repudiamos
veementemente todas as formas de violência aqui relatadas. É estarrecedor o que temos
ouvido por meio da mídia. Ficamos profundamente envergonhados por tudo isso que
está acontecendo. Mas nós nunca nos omitimos em nenhum dos fatos que nos chegaram
a conhecimento oficial. Isso tem sido feito sob a forma de sindicâncias e apurações que
seguem os ritos formais da USP e os preceitos gerais da Universidade de São Paulo.
Todas as denúncias de abuso sexual e racismo encaminhadas à diretoria foram e
estão sendo objeto de apuração. Inclusive, todas serão encaminhadas para cá, em
documento solicitado por esta CPI, até o dia 20, inclusive o caso que a estudante
mencionou, cujo processo de sindicância iniciou-se em 21 de junho. Não foi depois da
Alesp, foi antes. Ela terminou, estamos esperando o procurador da USP, que está em
férias, para atribuirmos as punições necessárias. Como provavelmente serão punições
severas, elas vão passar por um colegiado maior, para referendá-las.
Além disso, qualquer aluno ou funcionário que se sentir vítima pode procurar...

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - Desculpe, professor. O
senhor pode repetir isso, que é muito importante?

O SR. JOSÉ OTAVIO COSTA AULER JUNIOR - Vou repetir que essa
sindicância da aluna Phamela foi terminada, e estamos esperando o relatório final junto
à Procuradoria da USP para procedermos às punições, que ainda não posso dizer quais
serão, pois passa também pela Procuradoria. Mas deverá haver punições, com certeza.
Nós também queremos aperfeiçoar todo o sistema que existe lá. Existe o Grupo
de Assistência Psicológica ao Aluno - Grapal, que oferece assistência aos alunos, mas
queremos ainda melhorá-lo, ampliá-lo e, inclusive, dotá-lo de um local de melhor
acessibilidade aos estudantes. Existem os projetos tutores, que buscam também dar
alguma orientação aos alunos. Existe o Núcleo de Atendimento a Vítimas de Violência
Sexual - Navis, coordenado pela professora Ivete Boulos, que tem como objetivo prestar
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assistência médica, psicológica e social às vítimas de violência. Em 2010, a partir de
2011, quando eu estava no exercício da diretoria - eu era vice-diretor, nós estruturamos
um serviço de assistência social, que visa principalmente dar suporte a estudantes com
maior vulnerabilidade social.
Existe também um programa chamado Confad, junto ao departamento de
medicina preventiva, que trabalha com conflitos familiares difíceis. Então, quais foram
as providências que nós tomamos, a partir de 2013, a partir de demandas dos próprios
estudantes? Começamos a pensar em uma estruturação: como poderíamos melhorar
aquilo que já tínhamos?
A primeira ação foi a criação do Núcleo de Acolhimento e Escuta, até então não
existente, por meio de portaria que será também documentada nesta CPI. O núcleo, o
NAE, tem como objetivo desenvolver ações de acolhimento, apoio, orientação e
encaminhamento dos alunos e residentes que tenham sido vítimas de qualquer tipo de
violência. Para este núcleo, estamos procedendo a uma reforma em área da Faculdade
de Medicina e ele contará com apoio ampliado de assistentes sociais, médicos,
advogados e psicólogos. Uma equipe da Faculdade de Medicina, inclusive, visitou a
Universidade de Toronto, no final de setembro, para conhecer o trabalho deles e
aperfeiçoar o nosso projeto.
Implantamos ainda, por meio de portaria, o Núcleo de Estudos e Ações dos
Direitos Humanos. Até faço um convite ao nobre deputado. Esse núcleo vai trabalhar
com o objetivo de implantar políticas institucionais, organizar fóruns, elaborar projetos
e acolher demandas nas questões relacionadas aos Direitos Humanos, visando promover
mudanças culturais na instituição - esse é um processo longo, não é um processo de
curto prazo -, inclusive com participação intensa na recepção dos calouros. Uma coisa
que fizemos com o Ministério Público: esse ano a recepção dos calouros será totalmente
modificada, inclusive com a presença confirmada do deputado em uma sessão da
recepção dos calouros na terça-feira, junto com a professora Zilda, da FFLCH.
Em relação à coordenadora desse núcleo, nós entendemos que deveria ser uma
pessoa externa à instituição. A Dra. Vânia Maria Ruffini Penteado, bacharel em direito
pela PUC, atuou como promotora de justiça até 2003 e como procuradora da
Procuradoria de Justiça do Ministério até 2014, quando se aposentou. Ela aceitou
trabalhar voluntariamente em nossa instituição, coordenando o Núcleo de Estudos e
Ações de Direitos Humanos.
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Também por meio de portaria, instituímos o serviço de ouvidoria. A USP tem
um serviço de ouvidoria, mas instituímos um serviço também na Faculdade de
Medicina, para a qual foi convidada a Sra. Elizabeth Terezinha Vargas. Vai ser
interligada com a ouvidoria da USP, recebendo, registrando, qualificando e
encaminhando manifestações de alunos e funcionários. A Sra. Elizabeth é bacharel em
sociologia, foi exilada no Chile, na época da ditadura, é bacharel em história pela
Universidade Federal do Rio Grande do Sul e coordenadora de vários projetos sociais,
inclusive trabalhando como secretária na comissão de desaparecidos durante a ditadura.
É, portanto, uma pessoa extremamente qualificada para ocupar esta função.
Na reestruturação do currículo médico, que deve se iniciar em 2015, tanto no
Núcleo de Direitos Humanos como na própria reestruturação, várias disciplinas de
humanidades, de respeito ao próximo e tolerância serão introduzidas.
Preocupados com essa questão, em 2014 nós criamos uma comissão contra a
violência, o preconceito e o consumo de drogas, presidida pelo professor Paulo Saldiva,
que já esteve presente em audiências desta Assembleia Legislativa. Essa comissão
finalizou um relatório que foi apreciado em congregação. Paralelamente, iniciamos um
trabalho para a implantação de políticas institucionais para prevenção e combate à
violência, drogas e consumo de álcool.
No sentido de buscar novas regras e após as audiências na Alesp, proibimos o
consumo de álcool na Faculdade de Medicina e em suas dependências, incluindo a
Atlética. A congregação da casa aprovou essas medidas, que ficarão em vigência até
que as políticas institucionais sejam finalizadas. Inclusive, há um grupo de trabalho para
regulamentar as decisões da congregação.
Embora o trote seja proibido na Universidade de São Paulo, baixamos também
uma portaria ressaltando a questão da proibição do trote ou de qualquer outra atividade
que atente contra a integridade física e moral das pessoas, além da proibição do
comércio e consumo de álcool em qualquer atividade relacionada com a recepção dos
calouros, no campus ou fora dele.
Com o serviço de ouvidoria instalado e com o núcleo de acolhimento instalado,
possivelmente em qualquer situação que ocorra existirá a preservação do sigilo. A
pessoa poderá relatar essas situações às ouvidorias, para que tomemos as providências.
Enfim, queria finalizar - para depois colocar-me à disposição -, dizendo que é
uma instituição que busca resolver esses problemas. Tenho a impressão, inclusive, que
isso pode servir até como modelo para outras instituições. Como vimos, muitas não
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possuem sequer um sistema para resolver estas questões que surgem. Vamos tentar
colaborar, não só com a CPI e com a Assembleia Legislativa, mas com outras
instituições.
Esses fóruns que vamos organizar a partir desse semestre vão versar sobre
diferentes assuntos, inclusive violência sexual e abuso moral. Esses fóruns serão
gravados e disponibilizados para todos na internet, e também realizaremos uma
publicação sobre cada fórum. Contaremos com participação efetiva de estudantes e
especialistas, para colaborarmos com esse assunto de extrema importância.
Gostaria de reiterar, mais uma vez, que todos os casos que chegaram
oficialmente ao nosso conhecimento foram apurados. A Faculdade de Medicina não se
omitiu em nenhuma hipótese. Muitos assuntos chegaram ao nosso conhecimento por
meio desses depoimentos, entre outros que ocorreram na Assembleia Legislativa.
Queria tornar público aqui que estamos dispostos a promover novas políticas e
correções. Casos como os que foram aqui mostrados, com prints, que sejam levados à
diretoria - e eu já afirmei isso em congregação - serão remetidos ao Ministério Público.
Queria dizer mais uma vez que a diretoria está sempre aberta aos estudantes. Tenho uma
agenda mensal com eles, tenho uma agenda com os grupos, como o grupo Geni. Tenho
uma agenda mensal, já os atendi várias vezes e estamos sempre abertos. Já manifestei
publicamente a vários deles que, em qualquer situação de constrangimento que eles
sofram, eles serão acolhidos e nós daremos os procedimentos devidos para que estes
alunos que fizeram estas colocações tenham toda a proteção institucional necessária.
Sr. Deputado, era isso que eu queria mencionar. Fico a sua disposição.

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - Obrigado, professor.
Eu queria imediatamente passar a palavra para os meus dois colegas deputados e
gostaria que orientássemos as nossas falas assim: o antes e o depois. O “depois” é o que
acontece a partir de agora, os novos procedimentos e tal. Mas e o que aconteceu antes?
Inclusive em períodos anteriores ao professor ter assumido a direção da faculdade...
Agora são dez para as quatro. O senhor pode ficar até as cinco horas, professor?

O SR. JOSÉ OTAVIO COSTA AULER JUNIOR - Até a hora que o senhor
quiser.

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - Ótimo, excelente.
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Então, só para organizar o raciocínio: professor, eu tenho 65 anos de idade; em
março vou fazer sessenta e seis. Temos a mesma idade, somos da mesma geração.
Entrei na USP em 69 e sai em 74; fiz geologia. Tinha muitos amigos lá na Pinheiros,
tanto do pessoal da experimental como do pessoal lá de cima; muitos amigos.
Queria dizer uma coisa para o senhor: eu sou um cara rodado, experimentado, já
vi muitas coisas na vida. Mas queria falar para o senhor que, depois que comecei a tratar
desse assunto, depois que os meninos me trouxeram esses temas, ainda na Comissão de
Direitos Humanos... Sem nenhuma demagogia, eu nunca imaginei que iria mergulhar
em um mundo em que, além de não conhecer, veria tantas coisas estranhas. E acredito
que o senhor também.
Então, temos uma preocupação que é a seguinte: daqui para frente, são novos
procedimentos, novas formas e isso é importantíssimo. Mas tem um passivo. Para
emendar com a fala que eu tenho, que todas as vezes que eu ouço... PUC/Campinas;
PUC/Sorocaba, São José do Rio Preto, Esalq, são coisas tão bárbaras, tão absurdas.
Outro dia fui tentar conversar com a professora Maria Ivete de Castro Boulos e
ela me contou que, ao longo dos 14 anos que ela está lá... E ela não pode se expressar,
tem todas aquelas limitações, inclusive porque é esposa de um ex-diretor da faculdade...
As coisas que ela já viu, o que ela sabe. São casos não só da faculdade, mas de tudo o
que acontece.
Tem uma história que eu coloquei como norte, o norte da minha trajetória aqui
nesta CPI. É um ex-aluno que entrou com certa idade na faculdade e o considero um
serial killer. Ele é o cara que seduz e vai fazendo todas aquelas barbaridades. Mas eu
vou tomar muito cuidado com esse caso, pois é um caso tão grave, muito grave. Além
de não querer expor as vítimas, o sujeito é um profissional. É um cara muito perigoso.
Gostaria de passar a palavra para o deputado Marco Aurélio e para a deputada
Sarah Munhoz. A partir daí, vamos construindo o raciocínio.
Tem a palavra a nobre deputada Sarah Munhoz.

A SRA. SARAH MUNHOZ - PCdoB - Bom, professor Auler, é um prazer
revê-lo. Professor, até para que eu dirija as minhas perguntas, eu gostaria de saber
algumas coisas. O senhor é médico?

O SR. JOSÉ OTAVIO COSTA AULER JUNIOR - Sim.
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A SRA. SARAH MUNHOZ - PCdoB - Formado pela escola?

O SR. JOSÉ OTAVIO COSTA AULER JUNIOR - Não, sou formado em
Minas Gerais.

A SRA. SARAH MUNHOZ - PCdoB - Entre a sua formatura em Minas Gerais
e a formação da fraternidade uspiana de medicina...
De tudo o que nós já ouvimos aqui, isso aqui só teria um jeito. Se tivéssemos um
governador que juntasse todos... É bem radical isso que vou falar, mas é isso que eu
penso mesmo: fizesse um “Carandiru”. Tinha que implodir para poder fazer um parque
e começar de novo.
De acordo com o que entendi aqui, é de conhecimento da universidade - não
especificamente do senhor, que está representando uma faculdade - que dentro desses
shows existem as questões do machismo, a marca e os apelidos dos meninos e das
meninas, as músicas ofensivas, principalmente as que naturalizam o machismo, a
violência contra a mulher, a violência contra mulheres de outros cursos que não a
medicina e pior, a violência ou discriminação das mulheres que estão na Faculdade de
Medicina.
Essa violência ainda é associada com uma agressividade muito importante, tanto
na Intermed quanto no próprio Show Medicina. E aqui nós vimos alguns relatos de
barbáries que, além do desrespeito, do fim do mundo, são escândalos em que há
envolvimento de profissionais que estão, em tese, estudando para cuidar de pessoas.
O senhor coloca aqui, dentro de seu relato... o senhor trouxe uma série de
situações de outras universidades. Prof. Auler, com todo o respeito que tenho por Vossa
Senhoria, todo mundo tem problemas. Estupro existe em todo lugar. Mas eu não quero
isso dentro da minha casa. O senhor me desculpe. O senhor não gostaria que uma filha
sua fosse estuprada, fosse onde fosse.

O SR. JOSÉ OTAVIO COSTA AULER JUNIOR - Não, eu reconheço isso.

A SRA. SARAH MUNHOZ - PCdoB - Então, acho que é assim: quando trato
da minha casa, do meu corpo e da minha pessoa, quero saber de mim e quero que o
resto se dane. Se não conseguem adotar políticas públicas, sociais e morais efetivas,
essas pessoas vão ter que se resolver. Mas aqui o senhor é a autoridade maior, dentro
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desses casos que aqui foram citados. Então, são esses casos que vamos discutir. Não
acho, não quero e não vou permitir, como mulher e como deputada, que sejam usados
outros casos para justificar a ineficiência e a incompetência da segurança dentro da
universidade. (Palmas.)
O senhor colocou outra coisa aqui. Da forma como o senhor colocou, o senhor
colocou a violência sexual dentro da universidade como um problema, realmente. O
senhor reconhece?

O SR. JOSÉ OTAVIO COSTA AULER JUNIOR - Reconheço.

A SRA. SARAH MUNHOZ - PCdoB - Só que ela é descriminalizada. Tem
estupro, tem tudo, tem a sindicância, mas é assim: uma coisa que deveria ter um tempo
adequado e rápido leva anos; daqui a pouco a aluna está formada e vai falar: “eu, Sarah
Munhoz, estou formada como médica pela USP; fui estuprada, violentada, assediada e
vou sair daqui para fazer ojeriza pública, em vez de medicina”.
O senhor também colocou que o álcool torna as mulheres mais vulneráveis. O
álcool torna qualquer indivíduo vulnerável. (Palmas.) Ser alcoólatra é ser alcoólatra. Ser
violento é ser violento. Dizer que só porque estava alcoolizado eu posso ser violento,
isso jamais.
A universidade é corresponsável. E o senhor tanto coloca isso aqui que já
mostrou que existe uma série de colegiados. Mas esses colegiados estão sendo
encabeçados - alguns não, principalmente os últimos que o senhor colocou - por pessoas
que pertenceram à fraternidade e que, muito provavelmente, não enxergarão os
problemas das outras, principalmente da minha filha, se for estuprada lá dentro. Desde
2011, tem estruturação de serviços de apoio para problema, etc. A questão da
prevenção, como o senhor disse, ainda está um pouco vulnerável.
Fala-se de 2011, mas tivemos aqui relatos de 2013. Relato fresquinho. Então, é
aquela tal história: vocês estão fazendo de conta que fazem uma comissão, fazem de
conta que isso funciona e fazem de conta que não enxergaram o que aconteceu com a
Phamela, por exemplo? Phamela, quero usar o seu nome porque você me permitiu isso.
A Phamela é um exemplo de que, ao colocar atitudes no papel, há uma distância
muito longa entre o discurso que o senhor colocou e a prática do que está ocorrendo na
USP.
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A outra coisa que o senhor coloca é que o trote é no primeiro ano e inclusive nos
convidou para irmos ao primeiro dia. O primeiro ano, o primeiro dia e a primeira
semana parece que já estão mais ou menos resolvidos, mas eu quero saber dos outros
seis anos. Até o residente foi colocado aqui, vitima disso.
O senhor apresentou aqui uma série de nomes de pessoas que têm currículos
maravilhosos para assumir as comissões. Eu gostaria de saber se o senhor avaliou se
essas pessoas têm caráter ilibado e formação psicológica e social ilibadas o suficiente
para tomar atitudes e para dar respostas isentas.
São esses os meus questionamentos. Obrigada.

O SR. JOSÉ OTAVIO COSTA AULER JUNIOR - Obrigado, deputada.
Eu tenho absoluta convicção de que esse problema da violência... Eu concordo
com a senhora, mas eu quis apenas ilustrar que isso não é um problema só nosso. Talvez
o nosso possa ser pior. Mas é um problema que atinge toda a sociedade, e os estudantes
são uma mostra da sociedade.
Como nós temos que fazer para resolver esta questão? Acho que devemos
aprimorar os processos punitivos, os processos de sindicância. De fato, eles retardam,
pois existe um ritual na USP que é bem demorado.

A SRA. SARAH MUNHOZ - PCdoB - Professor, houve uma sindicância, a
primeira sindicância da aluna, em que foi tomado o depoimento, ela não teve
conhecimento do que foi escrito e ela não assinou o primeiro depoimento.
Olha, gente, desculpem, mas isso é uma coisa básica. Qualquer manual de
qualquer instituição pública mostra como se deve operacionalizar uma sindicância. Se
vocês não têm isso, eu posso mandar. Está no site, para qualquer cristão. Isso foi uma
aberração.

O SR. JOSÉ OTAVIO COSTA AULER JUNIOR - Veja bem, as pessoas que
participam da sindicância, os docentes, como a senhora frisou bem, são pessoas
qualificadas. São docentes da Faculdade de Medicina. Eventualmente, nós lançamos
mão de docentes da faculdade de enfermagem e da saúde pública. Nesses casos, eu não
sei exatamente, não posso dizer. Eu acredito na palavra dela. Mas, na segunda
sindicância...
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A SRA. SARAH MUNHOZ - PCdoB - A segunda ela já falou que foi OK...

O SR. JOSÉ OTAVIO COSTA AULER JUNIOR - Foi OK. Terminamos
essa sindicância; houve problemas, de fato, como ela disse, alunos que foram para fora.
Eventualmente, alguns alunos têm provas, têm férias. Então, de fato, eu reconheço que
existe uma demora mesmo. Reconheço que existe uma demora. Esta é até uma
preocupação que eu externei à Procuradoria Geral da USP.

A SRA. SARAH MUNHOZ - PCdoB - Perfeito. Isso é importante.

O SR. JOSÉ OTAVIO COSTA AULER JUNIOR - Já externei isso. Mas tem
que ser o rito maior, porque inclusive um dos estudantes aqui já se formou. Mas se ele
entrar na residência, a punição pode atingi-lo também.

A SRA. SARAH MUNHOZ - PCdoB - Professor, um estudante morreu
afogado. Qualquer um desses outros que estão aqui pode morrer por qualquer outra
questão, e o senhor, mais do que eu e do que qualquer pessoa, é um médico competente
para saber que isso pode acontecer.

O SR. JOSÉ OTAVIO COSTA AULER JUNIOR - A senhora foi profissional
de saúde, como eu, então sabemos o que estamos fazendo. Acho que a punição tem que
ser exemplar, e mais: nós reconhecemos, somos solidários às vítimas e o que eu acho
que precisa - acho não, tenho convicção - é aprimorar os canais de denúncia. Muitas
vezes o aluno não quer chegar na diretoria da faculdade, ou na comissão de graduação, e
formular uma denúncia, preenchendo um papel formal da universidade. É por isso que
agora, com esses núcleos instituídos, tenho a impressão de que a possibilidade de chegar
a demanda deles... Mais do que chegar a demanda, eles têm que se sentir acolhidos. A
pessoa tem que dar um acolhimento, ao invés de simplesmente entregar um papel e mais
nada.
Vejo que podemos atuar em dois momentos: aumentar, à medida que for
possível, as demandas deles; as violências que chegarem, punir exemplarmente e, além
disso, assumir um processo cultural de mudança da cultura.
Nós já começamos, por exemplo, proibindo as festas. Bom, mas proibir as festas
não vai resolver. Elas vão passar por todo um regramento. O show, inclusive, é uma
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festa, e está proibido. As festas da Atlética foram proibidas. Se elas forem
reestabelecidas um dia, elas terão um novo regramento. Acredito que devam existir as
festas universitárias, mas, como a própria aluna disse....

A SRA. SARAH MUNHOZ - PCdoB - Para confraternização...

O SR. JOSÉ OTAVIO COSTA AULER JUNIOR - Exatamente, e com um
novo feitio, um novo processo, uma nova responsabilidade. Acho que são duas
situações: aprimorar os mecanismos de denúncia, aprimorar os mecanismos de
acolhimento, aprimorar mecanismos de ajuda psíquica e psicológica para estas situações
e estabelecer um processo progressivo de introdução de novas disciplinas e de fóruns de
discussão, para que isso comece a permear na casa.
Como a senhora sabe, é difícil mudar isso. Mas nós temos que mudar,
principalmente em uma escola que ensina medicina, que ensina física, que ensina
profissionais de saúde.

A SRA. SARAH MUNHOZ - PCdoB - Para cuidar de gente...

O SR. JOSÉ OTAVIO COSTA AULER JUNIOR - Claro. Para cuidar de
gente...

A SRA. SARAH MUNHOZ - PCdoB - Se eles já saem com a violência como
fator genético...

O SR. JOSÉ OTAVIO COSTA AULER JUNIOR - Claro, a senhora tem toda
a razão. Isso é uma grande preocupação que nós temos e uma preocupação minha
também, pessoal, de resolver esta questão. Reconheço que existe e vou buscar a
solução. Essa é uma das metas da minha gestão, estou começando agora. Uma das
minhas metas é exatamente buscar um aprimoramento institucional não só dessa parte
toda, de acolhimento, mas também no sentido de tentar mudar uma cultura.

A SRA. SARAH MUNHOZ - PCdoB - Mas esse é um compromisso que o
senhor deixa aqui nesta CPI?

380
DIVISÃO DE TAQUIGRAFIA
O SR. JOSÉ OTAVIO COSTA AULER JUNIOR - Deixo um compromisso
público aqui com vocês, perante todos que estão aqui presentes. Inclusive há alunos
aqui. Eu já falei isso várias vezes para eles.

A SRA. SARAH MUNHOZ - PCdoB - Perfeito.

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - Tem a palavra o nobre
deputado Marco Aurélio.

O SR. MARCO AURÉLIO - PT - Também quero cumprimentar Vossa
Senhoria pela presença e pela disponibilidade.
Eu queria, antes, fazer uma pergunta bem pontual: o senhor falou que, no caso
relatado pela Phamela, a sindicância foi concluída e que o senhor já tem conhecimento
das condições e dos encaminhamentos....

O SR. JOSÉ OTAVIO COSTA AULER JUNIOR - Isso. A comissão sugeriu
punições. Agora, só necessito que haja...

O SR. MARCO AURÉLIO - PT - O aval da congregação.

O SR. JOSÉ OTAVIO COSTA AULER JUNIOR - Não. Eu preciso apenas
acertar isso com o procurador, pois existe uma formalidade, e isso será encaminhado a
um colegiado, pois, dependendo da punição, ela deve passar por um colegiado superior.

O SR. MARCO AURÉLIO - PT - Esse colegiado pode rejeitar o parecer da
comissão de sindicância?

O SR. JOSÉ OTAVIO COSTA AULER JUNIOR - Acho pouco provável.

O SR. MARCO AURÉLIO - PT - Teoricamente pode?

O SR. JOSÉ OTAVIO COSTA AULER JUNIOR - Teoricamente pode, mas
acho pouco provável. Pelo momento que estamos vivendo, acho pouco provável.
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O SR. MARCO AURÉLIO - PT - A minha pergunta, pontualmente em cima
deste caso específico... Estou imaginando que esta sindicância concluiu um relato sobre
aquilo que a Phamela disse ter sofrido.
Pergunto o seguinte: ela colocou aqui hoje que, além do que ocorreu com ela,
houve uma primeira sindicância fajuta, podemos dizer assim...

O SR. JOSÉ OTAVIO COSTA AULER JUNIOR - Não, foi uma apuração
preliminar. Eu não sou advogado, mas a sindicância pode ser dividida em apuração
preliminar ou sindicância processante. Então, ela foi iniciada por uma apuração
preliminar. A apuração preliminar, de fato, não satisfez. Então, imediatamente, nós a
reabrimos, quando ela disse que não estava satisfeita. Foi perguntado e nós reabrimos
novamente uma sindicância, que foi concluída.

O SR. MARCO AURÉLIO - PT - Mas o que ela relata aqui - seja em uma
apuração preliminar, seja em uma sindicância - é que o relato que consta não é o relato
que ela efetivamente fez. Isso configura falsidade ideológica. Minha pergunta é: essa
falsidade ideológica também vai ser esquecida ou ela está sendo apurada?

O SR. JOSÉ OTAVIO COSTA AULER JUNIOR - Eu não sei, deputado.
Veja bem: quem tomou conta dessa sindicância foram profissionais qualificados. São
docentes, inclusive um deles foi presidente de uma comissão de ética, vice-presidente da
comissão de ética da USP.
O próprio estatuto da universidade... Há um parecer do Supremo Tribunal
Federal que dá o direito de o aluno, ou quem quer que seja, ser acompanhado ou não de
advogado. É facultativo. Os senhores vão receber a cópia da sindicância em sua
integralidade. Seria leviano de minha parte dizer o que está escrito lá, pois ela ainda não
está totalmente em sua completude, mas os senhores vão receber, como foi solicitado
por requisição, a sindicância na sua integralidade. Se houver qualquer fato como este
que o senhor está mencionando, ele será objeto até de investigação. Mas eu não acredito
que exista essa questão por parte, principalmente, de quem participou. São profissionais
da mais alta qualificação.
O SR. MARCO AURÉLIO - PT - O senhor colocou agora a palavra “se
aconteceu”. Quero retirar esse “se”, pois a Phamela falou aqui que o que consta lá não é
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o que ela falou. A não ser que a gente diga que a Phamela está mentindo. Pressupondo
que a Phamela falou a verdade, existe a denúncia de um crime acontecido dentro da
USP, que é falsificação de documento, falsificação de relatório, falsificação do que a
aluna depôs, do que ela falou.
A minha pergunta é clara: essa falsificação que a Phamela denunciou aqui, neste
momento, será investigada ou não?

O SR. JOSÉ OTAVIO COSTA AULER JUNIOR

- Vamos lá. Todo o

material é encaminhado para a Procuradoria Geral da USP. O procurador da USP não
encontrou nenhum vício formal no processo. Então, o problema agora é da Procuradoria
Geral da USP, se houve um vício formal do processo.
Eu não tenho habilidade nem competência jurídica para examinar um processo
dessa magnitude. Por isso eu disse que todos os processos passam pela Procuradoria
Geral da USP. O procurador examina, verifica, e depois... É por isso que estou
esperando que ele termine. Mas no parecer que ele já enviou não há nenhuma menção a
esta questão que foi levantada.

O SR. MARCO AURÉLIO - PT - Então, como o senhor respondeu, se não há
menção à questão levantada, qual é o pedido que faço a Vossa Senhoria? Que esta
questão que foi levantada oficialmente dentro da CPI seja apartada nos autos, para que
não fique uma sindicância apenas sobre o que aconteceu com a Phamela. Deve haver
também uma sindicância sobre o que aconteceu com a comissão que tinha a
responsabilidade de fazer a apuração e que, no decurso da sua apuração, praticou - pelo
que foi dito aqui - um ato de falsidade ideológica. Esse ato de falsidade não consta nos
autos. Aquilo que não está nos autos não existe no mundo, segundo a fala jurídica.
Então, peço a vossa senhoria que esse depoimento feito pela Phamela aqui seja colocado
nos autos, dizendo o seguinte: se existe um relato de uma primeira sindicância ou
instauração preliminar cujo teor não condiz com o que foi apontado pela aluna,
evidentemente alguém falsificou esse documento. Em relação a essa falsificação de
documento, entendo que, se eu fosse diretor, certamente estaria preocupado.
O que eu senti nas palavras do senhor é uma vontade muito grande de mudar a
cultura, que é o grande pano de fundo. Mudar a cultura da universidade, sobretudo da
Faculdade de Medicina. Esse assunto eu considero de muita importância. O senhor,
sendo diretor, vai confiar nas pessoas que estão lá na comissão. Se as pessoas da
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comissão não atuam de forma a traduzir concretamente aquilo que foi trazido,
evidentemente que o senhor acaba sendo traído, porque o relato que está lá não condiz
com a realidade. O que eu peço a vossa senhoria é que esse relato que foi feito seja
colocado lá, porque, para mim, as pessoas que fizeram a primeira comissão processante
ou instauração preliminar, como o senhor falou, têm uma culpa imensa. Porque, tivesse
a primeira instauração ouvido a Phamela e colocado no papel tal qual ela relatou, talvez
esse assunto já tivesse sido encerrado.

O SR. JOSÉ OTAVIO COSTA AULER JUNIOR - Eu vou levar esse assunto
ao procurador. Necessito apenas de um requerimento dela, para formalizar, mas isso já
foi tornado público. Vamos levar ao procurador da USP e rever essa questão. Se há essa
dúvida, vamos resolver.

O SR. MARCO AURÉLIO - PT - A CPI é um instrumento oficial. De agora em
diante, Sr. Presidente, se esse assunto não estiver na sindicância, estará sendo cometido
outro crime, porque a CPI já mostrou que isso existe.

O SR. JOSÉ OTAVIO COSTA AULER JUNIOR - Mediante um requerimento
ou uma gravação desse depoimento, levaremos ao procurador da USP e, se for o caso, à
esfera civil para que isso seja investigado.
O SR. MARCO AURÉLIO - PT - O senhor ainda coloca a palavra “se”... Acho
interessante. A aluna fez a colocação...

O SR. JOSÉ OTAVIO COSTA AULER JUNIOR - Eu acredito nela. Ela está
aqui na minha frente. Mas também não posso desqualificar, de pronto, as pessoas que
fizeram todas as oitivas. É por isso que eu ponho o “se”.
O SR. MARCO AURÉLIO - PT - O “se” pode ser na conclusão. Mas que isso
tem que ser incluído na investigação, tem.

O SR. JOSÉ OTAVIO COSTA AULER JUNIOR - Concordo perfeitamente
com o senhor. E faremos isso.

384
DIVISÃO DE TAQUIGRAFIA
O SR. MARCO AURÉLIO - PT - Eu também queria fazer um relato aqui,
professor, que é o seguinte. Primeiro, anotei as ações que vão ser feitas: ouvidoria,
portaria que proíbe trote, a questão da escuta... E vejo isso como extremamente positivo.

O SR. JOSÉ OTAVIO COSTA AULER JUNIOR - Inclusive, eu vou deixar
esse relato protocolado.

O SR. MARCO AURÉLIO - PT - Como falou o presidente Adriano Diogo, a
gente quer fazer, se Deus quiser, um antes e um depois. Queira Deus que, em 2016, os
relatos de 2015 sejam bem diferentes dos que ouvimos até agora. Acho que esse é o
desejo tanto nosso quanto de vocês.
O que eu queria registrar aqui é que, antes da CPI, tivemos três audiências
públicas que culminaram na CPI. O que a gente percebe pelos relatos dos alunos é que
muitos deles não falam que aconteceu o que aconteceu, mas acharam melhor não
denunciar. Muitos falam que denunciaram, buscaram, mas não tiveram uma resposta. E
o senhor fala que tudo aquilo que chegou foi devidamente investigado. Então, existe
uma contradição aí. Se o senhor for ver pelos relatos que foram feitos - e são muitos -, a
impressão é de que mesmo que a universidade tenha os melhores propósitos para que
não haja nenhum tipo de abuso, ao logo da história houve uma conivência. Pelo menos é
a impressão que eu estou tendo ao longo desta CPI. O porquê da conivência, eu não sei.
Mas uma coisa que também acaba sendo uma tônica nos relatos é que o que
provocou a continuidade dos fatos tais quais foram narrados aqui é a certeza da
impunidade. É evidente que, quando ocorrem irregularidades e quem as comete tem
certeza da impunidade, fica difícil de encerrar o capítulo. O que estou fazendo, na
verdade, não é uma pergunta, mas uma constatação. Estamos ainda no meio de uma
CPI. Quero passar a palavra ao senhor para que faça suas considerações. Mas a
impressão que temos aqui é de uma conivência da universidade com relação aos fatos e
de que há a continuidade dos fatos pela certeza da impunidade. Até este momento, isso
acaba ficando patente, porque todos os relatos vêm nesse sentido.

O SR. JOSÉ OTAVIO COSTA AULER JUNIOR - Da minha parte, deputado,
eu absolutamente não tenho a menor intenção ser conivente com os fatos.
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O SR. MARCO AURÉLIO - PT - O senhor falou que é diretor há pouco tempo,
certo?

O SR. JOSÉ OTAVIO COSTA AULER JUNIOR - Isso. Eu fiquei em
exercício durante um pedaço do mandato de outro diretor, Giovanni. Fiquei em
exercício dois anos e meio. E depois, numa nova eleição, fui eleito.

O SR. MARCO AURÉLIO - PT - Isso foi quando?

O SR. JOSÉ OTAVIO COSTA AULER JUNIOR - Dia 26 de setembro. Tomei
posse dia 10 de dezembro. Da minha parte, posso lhe afiançar que não existe nenhuma
conivência. O que digo ao senhor - e disse anteriormente - é que talvez os mecanismos
que temos para apurar as denúncias não sejam fáceis para aqueles que querem
denunciar, porque precisam preencher um requerimento oficial. O que chega
oficialmente, nós temos apurado. São várias sindicâncias em andamento. Inclusive, a
última foi aberta depois de todo esse questionamento aqui na Assembleia Legislativa.
Temos uma sindicância presidida pelo procurador da USP, uma docente da
Enfermagem, uma docente da Saúde Pública, o professor e ex-diretor Marcos Boulos,
bem como um professor de ética da Faculdade de Medicina. Tudo que está chegando
está sendo encaminhado para eles. Vamos apurar todas essas denúncias. O que tem
acontecido - e isso talvez seja mais importante - é que essas coisas estão vindo à tona.
Nós apuramos, e daqui para frente há uma necessidade maior ainda de vigilância. Por
isso, estamos instituindo mais canais de comunicação, mais canais de denúncia, para
que toda essa situação chegue a nós.
Ao mesmo tempo, acredito que não é só punir. Punir é importante. Mas acredito
muito também que temos que trabalhar num novo modelo de cultura da casa. Porque, se
não, não resolve. Só pune, mas continua. Por isso que a gente começa agora a participar
da recepção dos calouros. Trabalhamos para mudar isso, as festas foram suspensas.
Vamos partir para um novo regramento. Pode ser que algumas não voltem mais. É uma
nova situação que estamos vivendo. É uma situação difícil, reconheço. Mudar a cultura
de uma instituição de 100 anos não é fácil. Mas estamos dispostos a enfrentá-la.
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O SR. MARCO AURÉLIO - PT - Só um registro: tivemos o depoimento aqui de
uma aluna que faz parte do Conselho Universitário. Ela inclusive mostrou um vídeo em
que é interrompida diversas vezes. Aquilo que ela fala não foi considerado.

O SR. JOSÉ OTAVIO COSTA AULER JUNIOR - Nesse depoimento de hoje?

O SR. MARCO AURÉLIO - PT - Não, foi num depoimento anterior. Mas o
senhor pode ter acesso sem dificuldade nenhuma a tudo que é relatado. Foi na sessão do
dia 18 de dezembro. Por que estou citando isso? Porque 18 de dezembro é muito
recente. Houve um relato de uma aluna dentro de uma esfera institucional, e isso não
chegou a conhecimento...

O SR. JOSÉ OTAVIO COSTA AULER JUNIOR - Da medicina?

O SR. MARCO AURÉLIO - PT - Da medicina. Não se tomaram providências.

O SR. JOSÉ OTAVIO COSTA AULER JUNIOR - Mas eu precisava ter
acesso a isso...

O SR. MARCO AURÉLIO - PT - Sem problemas. É dia 18 de dezembro. São
fatos graves. Fui prefeito de Jacareí e, quando eu tinha conhecimento de fatos graves,
ainda que não por meios oficiais, documentados, bastava o fato ter chegado ao meu
conhecimento ou ter havido um tipo de buchicho em torno de tal coisa, e isso já era
motivo para que eu iniciasse um procedimento, porque cabia a mim manter a ordem da
prefeitura. É por isso que eu também queria que essa cultura da universidade mudasse
no seguinte sentido: não precisa esperar um documento oficial assinado se existem
tantas informações, inclusive na internet. “Como não tem nada por escrito assinado, não
faremos nada”. Acho que isso também é uma cultura que precisa ser mudada na
universidade.

O SR. JOSÉ OTAVIO COSTA AULER JUNIOR - É por isso que estamos
agora buscando aprimorar os processos que levem essas denúncias de uma maneira
anônima, até para proteger o sigilo das pessoas, para que elas se sintam mais acolhidas.
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O SR. MARCO AURÉLIO - PT - Sim, mas a rede já deu um conjunto... Nós
não conseguimos detectar aqui, ao longo desta CPI, nenhuma ação iniciada pela
universidade mediante informações que tenham chegado. Acho que é uma cultura que
tem que ser mudada. Existe uma preservação de uma faculdade que é nossa. Todos
queremos que seja a melhor universidade possível. Chegando notícias como as que
chegaram - ainda que não documentadas e assinadas -, já poderia ter sido iniciado, pela
universidade, um procedimento. Mas isso é uma opinião minha. Entendo que estamos
juntos tentando escrever uma história diferente daqui para frente. Muito obrigado.

O SR. JOSÉ OTAVIO COSTA AULER JUNIOR - Exatamente. Eu agradeço.

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - Doutor Auler, acho que é
bem pertinente essa linha que o deputado Marco Aurélio está falando. O senhor se
formou em qual faculdade mesmo?

O SR. JOSÉ OTAVIO COSTA AULER JUNIOR - Faculdade Federal de
Medicina de Minas Gerais.

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - Em Belo Horizonte?
O SR. JOSÉ OTAVIO COSTA AULER JUNIOR - Não, em Uberaba.

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - O senhor não é um filho de
Arnaldo, da casa de Arnaldo. Doutor Auler, queremos saber, aqui na CPI, a partir dessa
declaração de princípios do senhor, o seguinte: depois que o Edison morreu afogado na
piscina da Faculdade de Medicina, o trote oficialmente foi suspenso. Então, na
Medicina da USP, não tem trote. Porém, tem todo aquele ritual. E tem três CNPJs lá: o
CAOC, a Atlética e o “Show da Medicina”. Então, qual é a linha do tempo? O calouro
passa por uma introdução branda no trote, começa a treinar, vai para a Intermed e,
quando volta, fica 45 dias à disposição dos veteranos das 22h até as 6h, acordado depois
de assistir aula, com todas aquelas barbaridades. O senhor fica rindo do que estou
falando, fica me ironizando. Está me incomodando.

O SR. JOSÉ OTAVIO COSTA AULER JUNIOR - Eu?
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O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - Não, o advogado. Desde a
hora em que chegou. Ele ri, faz piadinha, está achando uma graça. Mas, doutor Auler,
temos uma relação de adultos. Convivemos. Em todas as audiências, o senhor me
chamava na interinidade do professor Giovanni. Embora eu só tenha mais 20 e tantos
dias aqui, nesses dias as luzes vão estar acesas, não só em relação à Faculdade de
Medicina. Este é um momento mágico em que a sociedade se uniu para acabar com o
trote, que é uma forma de tortura. Na Faculdade de Medicina, a tortura dura não até o
dia 13 de maio, mas até o fim do “Show da Medicina”, e às vezes prossegue, porque os
meninos querem ter ascensão na carreira, para virarem isso ou aquilo, e continuam no
“Show da Medicina”, enquanto as meninas continuam como costureiras.
Não tem trote porque o Edison morreu, mas o caso foi abafado dentro de uma
comissão sindicante absurda e ridícula, e todas as comissões sindicantes são comissões
de averiguação que não averiguam nada. E, na medida em que não averiguam nada,
nenhuma outra instância da Polícia, do Ministério Público ou do Poder Judiciário pode
criminalizar, porque nasce morta lá dentro. Essa é a pergunta. Não é só o caso da
Phamela. Quanto àquele “serial killer” que morava na Casa do Estudante, que tem cinco
acusações de estupro e está colando grau este ano, queremos saber se esse caso vai ser
revisto, se esse moço vai ser médico. Porque todos os casos dele foram abafados,
doutor. Outro dia tivemos uma comissão sindicante que foi presidida pelo médico
legista Dr. Munhoz, um dos maiores médicos legistas do país. E eu, na Comissão da
Verdade, peguei todos os médicos legistas para estudar. Já os conhecia: Harry Shibata,
Isaac Abramovitch, todos esses malucos. E desses “trotistas” é que saem Roger
Abdelmassih, Eugênio Chipkevitch, aquele pediatra...
O Isaac Abramovitch levava o Gerson todo dia. Nós éramos da mesma
comunidade lá do Ipiranga. Eles eram de uma sinagoga. Quando o Gerson foi morto, o
Isaac ligou para o pai do Gerson e falou: “você viu o que aconteceu com aquele teu
filho terrorista?”. E ele respondeu: “mas não foi meu menino que morreu, foi o Cabral”.
O Isaac falou: “não, foi ele sim; fui eu que dei o laudo.” Eles dividiam o carro: o marido
da Iara, o Isaac e o Gerson. Então, doutor, é o seguinte: é lógico que a vida privada não
fazia parte da legislação pública, mas agora faz. Para pedófilo e estuprador, não tem
perdão. É crime comum. Não adianta ser filho de médico, de desembargador. É
criminoso como outro qualquer. Queremos saber, doutor, se vai continuar essa cadeia da
impunidade, do poder, do segredo, da residência; se o cara que é importante vai deixar
de estar protegido.
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Não tem cabimento, na Faculdade de Medicina da USP, usar loló, quelene, éter,
comprar cola, liberar maconha, fazer a invasão do sítio, em que todo mundo tem que
ficar na piscina de madrugada, além daquelas festas lá no bosque, aquela porcaria toda
que ninguém na vizinhança aguenta mais. Está aqui nesta sala uma senhora cuja filha
foi muito maltratada. Ela não tem condições de falar. A vida da filha dela acabou desde
o que aconteceu um dia. As anfetaminas que são dissolvidas nas “batidinhas”.
Queremos saber o seguinte: se a Atlética, esse monstro que a direita criou na época da
ditadura, vai deixar de ter o poder. Eles ficaram tão nervosos quando o senhor propôs o
fim do álcool. Acho que muito mais nervosos do que no dia em que o HU ia parar de
funcionar. O senhor propôs que o álcool fosse proibido em definitivo, e eles ficaram
loucos, porque todos os seus financiamentos vêm das fábricas de bebida.
É isto que queremos saber: se a vida privada vai virar vida pública. E, quanto ao
pai e à mãe cuja filha estudou a vida inteira para entrar em Pinheiros, como a menina
deles vai voltar... Porque aqui no Brasil, menina que é estuprada é “puta”, “vagabunda”.
A palavra é “consensual”: deu porque quis. Desculpe estar falando desse jeito. Não é da
minha natureza nem da minha formação. Mas tenho que exacerbar. Esse é o pacto que
queremos fazer. Se o senhor vai dizer para a Atlética: “acabou a moleza, isso aqui não
tem CNPJ de boate, acabou; isso aqui vai ser Faculdade de Medicina”. E vamos pedir
ao prefeito Fernando Haddad - caso ele tenha realmente essa postura - que revogue a
concessão daquela área. Porque não tem uma pessoa em Pinheiros, da vizinhança, que
consiga conviver com aquilo. E o senhor vai pegar todas as comissões processantes... O
crime de tortura não prescreve.
O senhor podia fazer uma cerimônia de desagravo à filha do Edison, lá dentro da
Faculdade de Medicina. Levar a mãe do Edison, porque o pai morreu de desgosto, e
fazer uma recuperação da memória dele. (Palmas.) Quanto àquele vagabundo do
“Ceará”, quando o Paulo Elias foi falar com ele, ele falou assim: “matamos sim, Paulo
Elias; e o que você vai fazer; vai pôr a gente na cadeia? Vai nada”. Então, doutor, é isso
que queremos saber. O senhor está tendo uma postura digna: veio aqui. O senhor me
chamou de mentiroso no “Fantástico”. Não fui mentiroso, e o senhor sabe. Mas não vou
levar isso comigo, porque mágoa só gera câncer. Eu quero saber como vai ser daqui pra
frente. É isso que o povo quer saber. E, se o senhor der esse exemplo, o senhor vira a
chave do Brasil. Porque quero ver o que o Ministério da Educação vai achar dessas
faculdades em que os garotos recebem essa grana absurda de FIES, em que há tortura,
em que, para entrar na residência médica, tem que ser um bom atleticano, em que há
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uma cadeia do poder. É só isso que queremos saber. Se o senhor vai dizer: “acabou o
“Show da Medicina”; não vai ter mais o show do horror”. São 45 dias de tortura com os
caras acordados de madrugada à disposição dos veteranos. Acabou. Aí o Brasil muda. O
senhor começa a escrever uma nova página da história do Brasil. É isso que queremos
saber.

O SR. JOSÉ OTAVIO COSTA AULER JUNIOR - Deputado, a mesma
preocupação em relação às mulheres, eu também tenho, porque tenho três filhas.
Entendo bem essa questão e posso afirmar para o senhor que estamos num momento
divisor de águas. São duas situações, como disse o nobre deputado: primeiramente,
aprimorar o processo e a rapidez das punições, que devem ser exemplares. Isso será
feito, dentro dos rituais que prescreve o direito, da ampla defesa, do contraditório etc.
Segundo: a mudança da cultura institucional, que passa pela questão do trote. Este ano,
irei pessoalmente à recepção dos calouros conversar com todos eles sobre essa questão
do trote. Eles vão ter os canais de comunicação, canais de denúncia, e nós vamos apurar
rigorosamente, quer seja na primeira semana, quer seja durante o curso. O “Show” é
considerado uma atividade cultural, que também envolve a questão da festa. Todas essas
atividades estão suspensas, bem como o álcool. Se o “Show” vai voltar ou não,
dificilmente vai voltar nessas condições que estão aqui relatadas.

A SRA. SARAH MUNHOZ - PCdoB - Mas se o senhor proibir a liberação dos
anfiteatros das 22h às 4h, com certeza eles não vão ter lugar para ensaiar dentro da USP.

O SR. JOSÉ OTAVIO COSTA AULER JUNIOR - Com certeza. Estou
assumindo uma gestão. Tenho um grande projeto pela frente, de reestruturação do
currículo da medicina, de inserir essas questões todas numa nova formação, em todo um
projeto de mudança cultural. Reafirmo ao senhor aqui que não vai ser fácil. Mas posso
dizer que vou me empenhar profundamente para que essa questão seja modificada. Não
posso garantir para o senhor que não aconteçam casos, mas vou tomar o maior cuidado
para que isso não aconteça, com toda a responsabilidade do meu cargo. Porque estou na
última etapa da minha carreira universitária. Daqui a quatro anos, me aposento. Não
quero, como o senhor disse, deixar a marca de uma pessoa que entrou e foi embora.
Quero promover mudanças profundas naquilo que está arraigado na instituição. Uma
instituição forte, que tem uma grande projeção, mas que precisa de mudanças culturais.

391
DIVISÃO DE TAQUIGRAFIA
Essas mudanças vêm muito alinhadas a uma maior respeitabilidade aos direitos das
pessoas. Sempre falo aos alunos que a pessoa, para ser médico, profissional da saúde,
precisa gostar de gente. Se não gosta de gente, não pode ser médico. Isso envolve gostar
do colega. Se tem problemas com o colega, como vai fazer com outros?

A SRA. SARAH MUNHOZ - PCdoB - Se não respeita quem é par, imagine
quem é diferente?

O SR. JOSÉ OTAVIO COSTA AULER JUNIOR - Então, deputado, com todo
respeito à sua pessoa e à Casa, faço esse compromisso aqui. Voltarei a esta Assembleia
quantas vezes for necessário para prestar contas dos meus atos.

A SRA. SARAH MUNHOZ - PCdoB - Professor, o senhor colocou o seguinte:
“isso faz parte do meu papel no cargo que exerço”. O senhor falou isso, correto? O
Paulo Comarin - que elas mostraram ali - falou assim: “essa escória da mulherada da
USP tem que ser morta, extirpada, tem que ser isso, aquilo...” Para esse caso...

O SR. JOSÉ OTAVIO COSTA AULER JUNIOR - Essa caso nós vamos
remeter ao Ministério Público. É crime.

A SRA. SARAH MUNHOZ - PCdoB - Mas o senhor ainda não tomou nenhuma
atitude sobre esse assunto.

O SR. JOSÉ OTAVIO COSTA AULER JUNIOR - Sabendo dessa situação, a
primeira medida que tomei foi a de solicitar que isso fosse removido. Se isso não foi
removido, cabe ao Ministério Público. É crime, difamação.

A SRA. SARAH MUNHOZ - PCdoB - Mas veja só, professor: o senhor solicita.
O que está faltando é checar, checar, checar... E quando acabar, checar, checar... Tem
que haver alguém para ajudar o senhor a fazer isso.

O SR. JOSÉ OTAVIO COSTA AULER JUNIOR - É necessário alguém que
tenha acesso à rede Pinheiros. Não tenho acesso, porque não sou ex-aluno.
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A SRA. SARAH MUNHOZ - PCdoB - O senhor tem o maior instituto de
informática deste País. O senhor me desculpe.

O SR. JOSÉ OTAVIO COSTA AULER JUNIOR - Eu vou checar. Estou
fazendo um compromisso. Mas não posso ficar vasculhando a rede social o tempo todo.

A SRA. SARAH MUNHOZ - PCdoB - Mas não é o senhor. É pelo poder que
lhe cabe no seu cargo.

O SR. JOSÉ OTAVIO COSTA AULER JUNIOR - Não sei se a legislação
sobre difamação na internet já foi aprovada na Câmara dos Deputados. Mas difamação é
um crime. Cabe ao Ministério Público levar às últimas consequências.

A SRA. SARAH MUNHOZ - PCdoB - Então esse caso do Paulo Comarin vai
para a frente?

O SR. JOSÉ OTAVIO COSTA AULER JUNIOR - Sim.

A SRA. SARAH MUNHOZ - PCdoB - E outra coisa que eu queria perguntar ao
senhor, porque ficou uma preocupação. O discurso que o senhor apresentou e a história
que as pessoas falaram aqui seguem caminhos bem distantes. Dá impressão de que
quando a gente fala com as vítimas, estamos falando de uma faculdade, e quando
ouvimos o senhor, com todo o seu empenho, dá impressão de uma outra faculdade.
Acho que, se realmente houver o seu empenho, teremos outra faculdade. Mas a minha
preocupação é a seguinte: o caso da Phamela está terminado. O senhor disse que vai ter
que passar pelo colegiado.

O SR. JOSÉ OTAVIO COSTA AULER JUNIOR - O colegiado vai referendar,
porque tem um estatuto...

A SRA. SARAH MUNHOZ - PCdoB - Referendar ou não.

O SR. JOSÉ OTAVIO COSTA AULER JUNIOR - A punição...
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A SRA. SARAH MUNHOZ - PCdoB - Professor, aí está minha preocupação.
Pode referendar ou não.

O SR. JOSÉ OTAVIO COSTA AULER JUNIOR - Dificilmente não vai
referendar.

A SRA. SARAH MUNHOZ - PCdoB - Se existe 0,1% de chance... Não estou
querendo discutir a regra; quero discutir a exceção, porque é a exceção que vai ferrar
com ela. A regra vai beneficiar a todos. Tem que passar por esse colegiado e a maioria
dos professores são coniventes com o que acontece dentro dos princípios da Faculdade
de Medicina da USP. Eles lá não vão poder mudar os resultados de acordo com os
princípios da fraternidade. O que garante que vai ser um processo isento? E mais: como
a gente consegue saber o que aconteceu e o que saiu de lá?

O SR. JOSÉ OTAVIO COSTA AULER JUNIOR - Deputada, houve uma
grande indignação da Faculdade de Medicina. Não existe essa conivência, mas uma
indignação na casa sobre todos esses fatos. Durante a sessão da congregação, foi
discutida a questão do álcool, houve praticamente uma unanimidade da congregação na
proibição de festas e álcool. Não houve uma pessoa que entendesse que isso não devia
acontecer neste momento. Posso afiançar para a senhora que não haverá conivência das
pessoas. Existe uma indignação dos docentes e da casa.

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - Podemos ir para os
“finalmentes”? Eu queria, antes de terminar, fazer duas pequenas projeções: uma em
agradecimento ao coletivo dos alunos da Faculdade de Medicina da USP, em particular
ao Felipe Scalisa. Eles tiveram a coragem de trazer esse tema a público, mostrando o
vídeo em que Scalisa foi achincalhado e desmoralizado no “Show da Medicina” da
forma mais cruel, absurda e abjeta. Também quero mostrar um depoimento que o
professor Drauzio Varella fez quando da abertura dos trabalhos da CPI. O professor
Drauzio era um dos maiores colaboradores do Show nos anos anteriores.
O “Show da Medicina” é uma das coisas mais criminosas e abjetas que existem na
nossa terra. São pessoas anônimas que se propõem a fazer apologia do crime, do estupro
e outras coisas. Eu queria que projetasse, por favor, o que foi feito com o Felipe Scalisa
e, em seguida, a fala do professor Drauzio Varella. Depois, vamos para as considerações
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finais e encerrar esta sessão. Professor, muito obrigado pela sua vinda e pela sua
postura. Obrigado aos alunos da Pinheiros, corajosos, que não pediram sessões secretas;
vieram aqui e falaram. O trote tem que ser incluído no capítulo da tortura. E quem
contribuir para essas formas está contribuindo para essa cadeia. Então, vamos lá: um
desagravo a Felipe Scalisa.

***

- É feita a exibição de vídeo.

***

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - É lógico que a Atlética tem
esses DVDs gravados em excelentes condições técnicas. Isso foi gravado num celular.
Espero que a Atlética compareça, porque até agora se nega a fazê-lo; fica mandando
advogados e advogados aqui, para postergar sua prestação de contas e a presença. O
diretor da faculdade veio, mas o pessoal da Atlética não. Vamos ver a fala do professor
Drauzio, por favor.

***

- É feita a exibição de vídeo.

***

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - Deputados Marco Aurélio,
Sarah Munhoz, nem vamos continuar aqui depois de 15 de março. Mas estamos fazendo
a nossa parte. Muito obrigado. (Palmas.)
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A SRA. SARAH MUNHOZ - PCdoB - Professor Auler, quero fazer apenas uma
consideração. Quero entender que tudo que aconteceu hoje é verdade. Coloco sobre os
seus ombros, nesses próximos quatro anos, uma palavra: esperança de dias melhores. Eu
tenho essa esperança e vou depositar essa crença no senhor. (Palmas.)

***
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CPI DAS VIOLAÇÕES DOS DIREITOS HUMANOS NAS
FACULDADES PAULISTAS
20.01.2015
O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - Comissão Parlamentar de
Inquérito das Violações dos Direitos Humanos nas Universidades do Estado de São
Paulo.
Havendo número regimental, declaro aberta a décima primeira reunião da
Comissão Parlamentar de Inquérito constituída pelo Ato nº 56, de 2014, com a
finalidade de investigar as violações dos direitos humanos e demais ilegalidades
ocorridas no âmbito das Universidades do Estado de São Paulo ocorridas nos chamados
'trotes', festas e no seu cotidiano acadêmico.
Convido, para comporem a Mesa, a professora Heloisa Buarque de Almeida, da
Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas; o professor Luís Fernando Tófoli,
da psiquiatria da Unicamp; e a professora Maria Fernanda Tourinho Peres, da Faculdade
de Medicina da USP.
Professor, o senhor é de Marília?

O SR. LUÍS FERNANDO TÓFOLI - Não, sou daqui mesmo.

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - Quem começa, pela ordem
de chegada? Estamos aguardando o professor Saldiva e o Maurício Lucchesi. O Leon
não vai vir mesmo, não é? O livro de ouro daquela turma também não veio? Tem uma
cópia daquele livro? É de 2011? Muito recente.
A professora Heloisa Buarque - que eu chamo de Holanda, mas não é de
Holanda e sim de Almeida - está sempre com a gente aqui. Gostaria de pedir para ela
iniciar, por favor.

A SRA. HELOISA BUARQUE DE ALMEIDA - Obrigada. Vou tentar
resumir um pouco o que eu faço, para explicar o que posso contar para esta CPI. Sou
professora de antropologia. No curso de Ciências Sociais, sou especialista na área de
gênero; trabalho com teoria de gênero, e isso tem a ver com por que estou aqui. Tenho
muitos alunos que me procuram; são alunos não só da Ciências Sociais, da Faculdade de
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Filosofia, Letras e Ciências Humanas, mas de diversos cursos. Eles vêm assistir à minha
disciplina. Por conta de dar essa disciplina, que tem a ver com teoria de gênero,
feminismo e direito das mulheres, comecei a ouvir, há cerca de três anos, relatos sobre o
problema da violência sexual nas universidades. A primeira coisa que me chegou não
foi tanto a questão dos trotes, mas a da violência sexual. O que me chegou foram os
casos de estupros em festas, em repúblicas, no Crusp - a moradia universitária dentro da
USP. Esses casos aconteciam, mas, na maior parte das vezes, as pessoas não
denunciavam porque sentiam vergonha. Mas estavam começando a denunciar. Como eu
trabalho com gênero e com mulheres há muito tempo, sei que a violência sexual na
sociedade brasileira é muito mais comum do que a gente imagina. E não é sempre
exatamente a situação da rua escura em que uma pessoa desconhecida ataca. É muito
difícil mapear isso quantitativamente; mas, qualitativamente, nas conversas, a gente
sabe que a maior parte dos casos acontece entre pessoas que se conhecem: amigos,
parentes, vizinhos etc. No caso da universidade, basicamente os casos que ouvi eram de
estupros entre colegas.
Por causa de ouvir esses relatos, me aproximei de um programa muito recente
que existe na universidade chamado USP Diversidade. É um programa de extensão
dentro da Pró-reitoria de Cultura e Extensão, para promover ações de prevenção. Não
tem nenhuma pretensão punitiva. Prevenção em termos dos direitos das mulheres, da
população LGBT e dos direitos das pessoas afrodescendentes. Reconhecemos que há
formas de preconceito, agressão e violência contra mulheres, lésbicas, gays - agora
temos também alunos transexuais -, negros e pessoas da periferia. Me aproximei do
USP Diversidade no final de 2013 para tentar construir algumas ações de prevenção e
mapeamento do problema. No começo de 2014, a pessoa que coordenava o programa
falou para eu assumir. Disse: “não tenho mais condição de coordenar, por isso queria
convidar você”. Até então, a gente imaginava uma coisa pequena: fazer algumas ações...
O programa somos eu e dois estagiários; não tenho nem funcionário. Não dá para fazer
muita coisa, pois não sou dispensada de nenhuma das minhas outras atividades
docentes. Mas é porque assumi esse programa que ouvi esses casos. Como estou
contando para vocês, tenho a impressão de que a violência sexual está aparecendo na
universidade de uma forma não muito diferente do que acontece fora, mas isso não quer
dizer que a gente não precisa fazer nada.
A violência é uma coisa difusa. A questão da violência sexual chegou para mim
vinda de diferentes cursos: Faculdade de Filosofia, Medicina, Direito, Engenharia, da
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moradia universitária e do interior, onde tem muita república. A maior parte desses
relatos não se transformaram em denúncia. A pessoa não quis denunciar, me contou
como um desabafo. Ajudei a achar caminhos para um atendimento médico-psicológico
etc., mas quando a pessoa não quis denunciar, não pressionei para denunciar, porque
acho que a universidade ainda não tem bons mecanismos de denúncia, apuração e
transformação desse sistema. Quando assumi o programa USP Diversidade, mais ou
menos em maio ou junho, também recebi um email do pessoal da Medicina, querendo
conversar comigo inicialmente sobre os casos de estupro. São esses mesmos alunos que
estão vindo aqui denunciar. Eles me contaram o caso de tentativa de estupro no
estacionamento da Medicina numa festa. Isso já tinha originado uma comissão
sindicante na Medicina e, naquele momento, se aguardava a resposta dessa comissão.
Mas, nessa conversa, eles me contaram mais coisas além dos casos de estupro, que
apareceram juntos em audiência desta CPI em 2014. Então, começaram a contar
algumas práticas relacionadas aos trotes, ao “Show da Medicina”, às festas da Atlética e
do Centro Acadêmico, não necessariamente na chamada semana de recepção de
calouros. Eram coisas que iam além desse período. São várias situações do que eu
chamaria de abusos corporais e psicológicos entre alunos e, normalmente, sob uma
lógica em que tais abusos parecem acontecer num contexto de anuência. As pessoas
concordam em participar de alguma coisa, e aquilo vai se tornando mais violento. A
gente sabia de “orelhada” que algumas unidades da USP ainda tinham isso que a gente
chama de trote. Usar “trote” e não “recepção aos calouros” é dizer que tem algum tipo
de violência, de humilhação, de constrangimento; não é só uma brincadeira.
Na unidade onde trabalho - Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas , não há trote. O que acontece na semana de recepção aos calouros são atividades
culturais, educativas, conhecimento do campus, da biblioteca. No máximo, tem uma
aula-trote: algum fingindo que está dando aula, dizendo que os alunos precisam ler o
Marx em alemão ou alguma coisa assim, para assustá-los. Mas isso logo vira piada, não
é levado a sério. Aí eles começaram a me falar das práticas na Medicina. E por eu estar
no USP Diversidade, comecei a conversar mais com os alunos, tanto os que me
procuravam quanto outros que ativamente procurei através de centros acadêmicos,
coletivos feministas e LGBT, que são grupos de movimentos sociais. Chamei-os para
uma reunião no USP Diversidade para saber o que acontece, o que a gente pode fazer,
quais são as denúncias, começar a mapear um pouco mais. Eu não tenho dados
quantitativos, e uma ideia nossa é fazer uma pesquisa quantitativa online anônima com
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alunos da graduação e da pós, mas isso não foi feito ainda. O que eu tenho são muitas
histórias ou contadas diretamente para mim, porque os alunos me procuravam e eu os
atendia; ou através de email, facebook e relatos em terceira pessoa: “aconteceu isso com
a minha amiga”. Nem sempre a pessoa tem coragem de falar na primeira pessoa: “eu
sofri uma violência”. O que percebi é que havia duas situações: uma situação difusa que
acontece em todos os cursos e inclusive fora da universidade, que são as situações de
violência sexual, não só com meninas, mas com rapazes. Alguns deles foram casos
públicos que saíram no jornal; acontecem em São Paulo, no interior, em diferentes
cursos. E o que está acontecendo é que esses casos que antes não eram denunciadas,
muitas vezes porque a vítima tinha vergonha, começaram a ser mais denunciados.
Cada faculdade tem que apurar seus casos: a de Direito apuraria os casos na sua
faculdade, a de Filosofia também, Medicina também etc. Comecei a estudar modelos de
faculdades norte-americanas em que há um escritório central separado isolado do
sistema acadêmico, que são escritórios que eles chamam de “prevenção e punição ao
abuso e violência sexual”. Comecei a notar que falta mais atendimento médico,
psicológico e jurídico para os alunos, e faltam mecanismos de apuração claros e lugares
de melhor atendimento para os alunos. Tem muito aluno que entra em depressão, e a
gente não sabe o que fazer com ele. Essas denúncias vieram juntas e elas têm
correlação, mas têm perfis de acontecimento um pouco diferentes. Por outro lado, vêm
as denúncias dos trotes que acontecem entre alunos, que chamo de rituais. Os casos da
Medicina são os que ficaram bastante públicos. Isso acontece especialmente nos cursos
ligados à Medicina, Engenharia e Direito, que são os cursos mais tradicionais, antigos,
mas também os mais prestigiosos, difíceis de entrar. Eles têm uma proporção de alunos
mais de elite e são os cursos em que há problema do trote, dos rituais. Isso não acontece
na Faculdade de Educação ou na Comunicação, mas acontece na Medicina, no Direito,
nas Engenharias, na Medicina Veterinária, na Engenharia Agrônoma, na Esalq, no
interior. Acontece também nas faculdades de Medicina e Direito de Ribeirão Preto e nas
Engenharias de São Carlos. O que ouvi são relatos difusos também de pessoas mais
velhas que já estudaram nesses lugares e que dizem: “tal coisa acontecia”. Continua
acontecendo.
A sensação que tenho é de que isso toma visibilidade em 2014 por dois motivos:
primeiro porque a questão dos trotes apareceu junto com a questão do estupro - e
ninguém em sã consciência vai dizer que o estupro é normal. Embora existam formas de
minimizar o estupro - já vou explicar como. Por outro lado, acho que houve algumas
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pessoas muito determinadas a denunciar os casos na Medicina, e a partir do momento
em que eles começaram a denunciar, outros alunos se sentiram mais apoiados e
corajosos para começar a falar, o que não é necessariamente fazer a denúncia formal
para a universidade. Como acho que os casos de estupro são amenizados? Esses casos
de que estamos falando acontecem muitas vezes nas festas. Por exemplo, nas repúblicas.
Não é o único tipo de relato, mas é muito comum a questão da menina que vai à festa e
bebe demais, ou alguém lhe dá uma bebida um pouco diferente, mais forte, aí abusam
dela no momento em que está ou desacordada ou incapaz de resistir. E as pessoas
minimizam dizendo: “essas meninas não se dão o respeito”. Então, há um julgamento
moral de que a culpa é da vítima, e isso acontece mesmo nas Delegacias de Defesa da
Mulher quando a gente vai denunciar estupro. Tanto é que recomendo uma Delegacia e
não qualquer uma; recomendo a primeira, porque é a mais visada, pesquisada,
observada, então acho que eles têm que tomar mais cuidado com o atendimento. Há
uma tentativa de desmoralizar a menina e esse é o motivo por que muita gente não
denuncia. Elas sabem que vão ser desvalorizadas e, muitas vezes, se sentem culpadas:
“fui eu que bebi demais; será que eu dei bola? Onde foi que errei?”
Mas, ao mesmo tempo, temos cada vez mais esses grupos feministas na
universidade que estão apoiando as meninas, que se sentem apoiadas para denunciar.
São esses grupos que estão apoiando muitas vezes quem queira denunciar a situação dos
trotes. Nessas faculdades mais tradicionais - os cursos que estou chamando de mais
prestigiosos -, o problema dos trotes tem aparecido de forma evidente na relação entre
alunos, mas também entre alunos, professores e funcionários, porque nas festas há
correlações com funcionários que ganham dinheiro com as festas. Tem várias coisas
obscuras no processo. E é muito difícil denunciar, porque às vezes a mesma pessoa que
sofre violência num ano, no ano seguinte perpetra violência contra os calouros. É muito
difícil criar uma categoria clara de quem é o acusado e quem é a vítima, quem seria o
“réu” e quem seria vítima. E como isso é feito no coletivo, é muito difícil individualizar,
como o sistema jurídico demanda que a gente faça num processo judicial. As pessoas
são constrangidas a participar, mas acabam envolvidas no evento, não só sofrendo a
violência, mas repetindo-a nos anos seguintes. E o pior é que, como isso vem de
práticas antigas, é naturalizado como algo normal, como uma brincadeira. Algumas
pessoas falam: “qual é a fronteira entre a brincadeira e a violência?” Às vezes é difícil
encontrar essa fronteira exatamente, mas os relatos que ouvi, tanto na Medicina, quanto
na Esalc, na Medicina Veterinária e nas Engenharias do interior, não foi de uma
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brincadeira que ficou meio violenta. Se a gente tem um continuum entre brincadeira e
violência, a brincadeira vai ficando violenta até ficar violenta mesmo. O que eu ouvi
não estava numa zona intermediária, estava no cantinho de violência mesmo, de abusos
corporais e psicológicos, como o de fazer as pessoas comerem vômito.
Fazendo esses rituais, estão se vendo todos em situações frágeis. Na
antropologia, falamos em rituais de passagem. Nas sociedades tradicionais e igualitárias
de índios - igualitárias, pois não têm hierarquia, não têm classe social, rico e pobre -, os
ritos normalmente têm duas funções: uma função é o rito de passagem, quando a pessoa
passa da adolescência para a idade adulta. São rituais que incluem até tortura corporal e
tal, mas têm outra função que é a de criar o grupo dos homens e o das mulheres: quem
passa pelo ritual e quem não passa. Caçador tem que passar; se uma mulher passa pelo
ritual, se torna caçadora homem. O ritual da Faculdade de Medicina separa quem
participa daquele grupo e quem não participa. No entanto, parece que não por isso o
grupo se torna igualitário. Estamos numa sociedade desigual, não somos índios. Aqui,
esse ritual vai recriar outras hierarquias internas ao grupo, que parecem, pelos relatos
dos alunos, ter correlações depois com a carreira, com as possibilidades de residência e
de trabalho. Me parece que o ritual cria novas hierarquias, cria uma comunidade de
segredos: “eu vi você passar mal, vomitar, lamber vômito; você também me viu fazendo
isso”. É uma espécie de maçonaria: você cria um segredo. Esses rituais foram
inventados na época em que essas universidades eram não só de elite, mas muito
masculinas, com pouquíssimas alunas do sexo feminino. Você cria uma comunidade de
segredo: “nós sabemos o que passamos juntos; eu não vou te denunciar porque você não
vai me denunciar”. Isso explica também certos corporativismos posteriores na carreira
profissional dessas pessoas. Não estou dizendo que quando há corporativismo, houve
necessariamente trote. Não saberia ter certeza dessa correlação. Estou falando sobre o
que a gente observa pelos relatos, não só essas denúncias de agora, mas aquilo que
conversei com muita gente que já passou por essas faculdades.
As pessoas falam: “nossa, Helô, você saiu no Estadão falando disso; eu estudei
nessa faculdade”. Minha irmã estudou medicina na PUC de Sorocaba e me contou como
fazia para desviar desses rituais. As pessoas começam a contar, inclusive, sobre a
correlação que certos grupos têm ao longo da carreira. Acho que esse é o motivo
também pelo qual é tão difícil a universidade mexer nisso. A gente não entende por que
a universidade não reage. É porque ela é parte disso; naturalizou, sem querer, ao longo
dos anos. Não estou dizendo que todos os professores são coniventes, de forma
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nenhuma; eu sou professora. Mas alguns professores naturalizaram isso como parte da
rotina acadêmica, como parte dos rituais, como parte do processo de criar grupos e
panelinhas, como parte do processo de definir quem é confiável, quem sabe guardar
segredo, para ascender na carreira. É complicado denunciar os estupros, porque o
professor fala assim: “mas esse aluno é tão legal, como assim ele vai ser expulso?” É
muito difícil apurar e denunciar os trotes. Estou chegando ao terceiro ponto que eu
gostaria de comentar com vocês, que é o problema de como a universidade apura os
casos. Vou falar da USP, não posso falar das outras universidades, pois não conheço
todos os sistemas. Mas as universidades federais têm uma pró-reitoria chamada Próreitoria de Assuntos Comunitários e Estudantis. O nome varia um pouquinho. É uma
pró-reitoria que a USP não tem. É feita para pensar essa relação entre os alunos, os
alunos bolsistas, machismo, violência LGBT, acesso à moradia, acesso a bolsas,
relações na vida cotidiana acadêmica. A USP não tem essa pró-reitoria, portanto não
temos uma política para pensar as relações entre os alunos. A gente não tem um código
de ética claro: o que pode e o que não pode na relação professor-aluno, na relação
aluno-aluno. O código de ética é uma colagem de diferentes coisas. Tentei ver com a
Procuradoria-Geral, mas a gente não consegue nem mapear exatamente o que pode, o
que não pode, quais são os parâmetros que a gente tem. Primeiro, precisamos de uma
política para pensar prevenções; sinto falta disso na universidade. Precisamos de um
código de ética claro.
Além disso, na USP, do jeito como é montada hoje, cada unidade - Faculdade de
Medicina, Direito, Filosofia, Economia e Administração, Poli - vai apurar os casos, vai
abrir uma sindicância, que normalmente é formada por três professores e um
funcionário. Para nós, como professores, é muito difícil dominar todas as questões
legais que estão envolvidas nessas apurações. Sempre que estamos numa sindicância,
precisamos de assessoria da Procuradoria Geral da universidade. A sindicância deve
ouvir testemunhas e decidir se isso vira ou não um processo disciplinar. Normalmente,
se isso ocorre, vira outra comissão com outros professores, que vão decidir se vai haver
punição ou não. Como isso acontece dentro de cada unidade, nem sempre tem pessoas
especialistas para lidar com a temática. Por exemplo, o que um professor de engenharia
sabe sobre violência sexual? É difícil a gente dominar todos os temas, mesmo sendo
professor universitário. Esse é um primeiro problema. Um segundo: é difícil avaliar
nosso próprio colega. Podem acontecer situações muito diferentes, desde você estar
avaliando o colega que você quer bem, com quem você trabalha ou trabalhou; ou
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avaliando o colega com quem você compete, e você quer ferrar ele de algum jeito. O
sistema tem problemas. A gente tem que pensar em outras formas de apuração. Uma
ouvidoria que seja mais exterior à universidade, com pessoas que sejam especialistas
sobre o tema, e não necessariamente vinculados àquela universidade, exatamente para
poderem ter mais autonomia tanto na apuração quanto nos procedimentos de punição advertências ou até expulsão.
Por outro lado, a gente tem um problema que é tentar mostrar para os alunos e
para a sociedade que a universidade não é polícia; a gente não pode prender ninguém
nem ter todos os procedimentos da Justiça. Acho que a universidade precisa ter um
escritório de apoio jurídico para os alunos que precisam ir à delegacia denunciar, para
uma aluna que precisa ir à Delegacia de Defesa da Mulher denunciar um estupro. A
gente sabe como a Justiça e as delegacias funcionam no Brasil. Por isso, é necessário ter
um advogado apoiando, mesmo que não vá junto, mas que apoie, explique. A precisa
dominar terminologia jurídica quando quer denunciar alguma coisa. Acho que a
universidade tem que ter também um lugar de atendimento médico-psicológico,
inclusive para os casos de emergência que chegam. Também fico bastante insatisfeita
com a forma como os casos são tratados na moradia universitária, que ainda é um lugar
obscuro, merece uma investigação mais detalhada. Por fim, para não me alongar
demais, acho que vale a pena comentar que minha sensação é essa: que a universidade
precisava ter um órgão que fosse, digamos, mais exterior, tanto para apuração quanto
para acompanhamento jurídico e acolhimento médico-psicológico. Vejo três vertentes
aí. Mas só vamos conseguir fazer isso se mudarmos o estatuto da universidade. Temos a
necessidade de fazer um longo processo burocrático de transformação. A USP,
particularmente, talvez seja a universidade mais hierárquica do Brasil, em termos de
como se elegem os cargos, se distribuem as competências administrativas,
possibilidades de decisão, como se organizam as tomadas de decisão. Do jeito como ela
é estruturada hoje, não tem como criar esse escritório separado, porque, pelo estatuto,
cada unidade apura o que acontece em cada unidade.
Tem sido muito comum atribuir isso ao problema da bebida e das drogas. Eu
entendo que há abuso de drogas e bebidas. Quando se fala da moradia universitária, dizse: “como é que a gente faz, tem traficante morando lá dentro, e não pode botar polícia
lá”. Acho que proibir festas, proibir bebidas não vai resolver. Vivemos numa sociedade
em que drogas e bebidas acontecem, vão continuar presentes. Mas acho que é como
dizer que a violência doméstica é culpa da bebida: “é porque ele é alcoólatra que ele
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bate”. E eu sempre lembro do seguinte exemplo: quantos alcoólatras vocês conhecem
que choram, mas não batem em ninguém? Obviamente, pode ser que o álcool ou a
droga impulsionem um pouco mais, mas não podemos culpar o álcool pelo acontecido.
A gente tem que olhar para os alunos, para a forma como a gente está formando, e para
como a gente pode fazê-los entender a ideia de respeito um pelo outro, que é
fundamental. E no caso dos estupros, acho que a gente precisa disseminar na
universidade e no Brasil uma coisa que está aparecendo muito forte nas universidades
norte-americanas: a ideia do consentimento. Se a pessoa fala “não” ou não pode
consentir... O que é violência sexual, o estupro? É o sexo sem consentimento. Não
precisa ter uma arma na cabeça, uma ameaça de vida ou morte. Penso que a gente
precisa educar os rapazes também com a ideia de consentimento, de que sexo deve ser
feito a dois; caso contrário, é violência. Quer dizer, pode haver outras formas, mas isso
não vem ao caso... Mas, enfim, é a ideia de que precisa haver o consentimento do
parceiro para que isso seja de fato divertido. Essa pulverização que existe na USP é um
problema que a gente vai ter que enfrentar. Grosso modo, era isso que eu precisava vir
contar para vocês. (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - Tem a palavra a professora
Maria Fernanda Tourinho Peres, da Faculdade de Medicina.

O SR. MARCO AURÉLIO - PT - (ininteligível)... a gente vai fazer depois.
Vamos escutar todos primeiro, é isso?

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - Sim.

A SRA. MARIA FERNANDA TOURINHO PERES - Boa tarde, deputado,
boa tarde a todos. Quando recebi o convite para vir aqui hoje, imaginei que esse
chamado tinha relação com um projeto que coordenei na Faculdade de Medicina, no
departamento de medicina preventiva, como atividade de iniciação científica. Trata-se
do projeto Quara, cujo título extenso é “Qualidade das Relações no Ambiente
Acadêmico e seu Impacto na Saúde Mental e nas Qualidade de Vida dos Estudantes de
Medicina: um Estudo de

Corte Transversal”. Acho que minha experiência é

radicalmente oposta à da Heloísa. Não tenho experiências de relato, de testemunho, de
alunos que me procuraram para falar sobre o assunto. Coordenei um projeto de pesquisa

405
DIVISÃO DE TAQUIGRAFIA
que tinha o objetivo de quantificar o que chamo de exposição à violência no ambiente
universitário. Esse projeto nunca pretendeu abordar, discutir ou quantificar o trote ou
situações particulares muito dramáticas de violência, mas sim avaliar a magnitude da
ocorrência de situações de violências, seja psicológica, física, sexual, na forma de
humilhações, gritos. Violências que ocorrem no ambiente cotidiano de ensino, nas
relações entre colegas, com professores etc. O que me mobilizou a fazer esse projeto?
Vou contar sua história para situar melhor.
Esse projeto foi pensado como uma atividade dentro de um programa da USP
que se chama Tutoria Acadêmico-Científica. É um programa da pró-reitoria de pesquisa
voltado para alunos de primeiro ano, que acabam de ingressar na graduação. Isso foi em
2011. O programa tinha como objetivo fazer com que os alunos já desde cedo
começassem a ter contato com a prática da pesquisa. No âmbito desse programa, pensei
que seria interessante desenvolver com os alunos de graduação um projeto em que eles
pudessem acompanhar desde o início a formulação da pergunta de investigação, com
desenvolvimento do projeto, coleta de dados, processamento dos dados e análise. Eu
queria que os alunos pudessem acompanhar esse projeto do começo até o final, e por
isso a gente pensou que seria interessante desenvolver um projeto dentro da faculdade.
Assim, os alunos poderiam estudar algo que fosse relevante para a realidade deles
enquanto alunos. Queríamos que fosse um projeto factível, viável, e que estivesse de
acordo com o meu interesse de investigação.
Eu sou médica de formação. Não me formei na USP, mas sim na Universidade
Federal da Bahia. Estudei medicina, saúde coletiva, epidemiologia; fiz pós-graduação.
Ingressei na Faculdade de Medicina da USP em 2010, já como professora. Meu contato
com a instituição foi já como docente através do ingresso via concurso público. Eu
jamais havia estudado ou trabalhado na USP. O meu tema de investigação é violência.
Antes de ingressar como docente da Faculdade de Medicina eu era pesquisadora do
Núcleo de Estudos da Violência da Universidade de São Paulo, trabalhando com o
professor Sérgio Adorno e com o professor Paulo Sérgio Pinheiro. O meu objeto de
investigação é a violência, sobretudo a violência na sua forma urbana - homicídios,
homicídios de jovens, violência por armas de fogo. O impacto da violência na Saúde é o
que me interessa enquanto médica com formação em saúde pública. Eu, no NEV,
desenvolvi diversos projetos sobre essas temáticas e todos vinculados, a grande maioria
vinculados à Organização Mundial de Saúde. O NEV é um centro colaborador da
Organização Mundial de Saúde.
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Então, na Faculdade de Medicina, eu e esse grupo de alunos pensamos, então,
que... quer dizer, muito se sabe sobre violência nas escolas, por exemplo. É um tema
que é amplamente discutido - bullying, violência escolar, violência na escola, violência
da escola, a violência presente na relação entre professores e alunos no ambiente escolar
- e a gente discute pouco ou conhece pouco sobre a violência no ambiente acadêmico
universitário, com exceção de estudos sobre trotes. Existem estudos sobre trotes. Tem o
estudo do ABC, existem umas séries de pesquisas sobre trote.
A gente foi à literatura e se deparou, de fato, que há uma grande produção
internacional sobre a ocorrência do que se chama de humilhações, maus tratos, abusos,
no ambiente universitário e com a produção muito grande em cursos médicos, em
escolas médicas. Alguns estudos inclusive comparam a ocorrência dessas situações em
cursos de medicina com outros cursos das áreas de humanas, tecnológicas, enfim. A
gente não tinha estudos sobre isso feitos no Brasil. A literatura nacional era escassa
nesse sentido. Então, “vamos atrás, vamos fazer um levantamento bibliográfico”.
Fui trabalhando com os alunos, levantando instrumentos. Montamos o nosso
instrumento e fizemos um projeto, que é um projeto pequeno, que é esse projeto Quara,
em que nosso objetivo era estimar a ocorrência de situações de violência no ambiente
acadêmico na sua forma psicológica, física e sexual. Montamos um questionário online
que, além de fazer perguntas, e aí são perguntas estruturadas, de múltipla escolha. Eu
não tenho relatos qualitativos, eu tenho números, quantidade. É uma perspectiva
completamente diferente, que eu acho que agrega aí uma dimensão que é de outra
ordem. Então, além dessas perguntas, a gente também anexou, incluiu perguntas sobre
depressão, qualidade de vida, stress, esgotamento. A nossa hipótese é de que... tem uma
grande literatura de estudos em escolas médicas que mostram que o aluno de medicina é
bastante deprimido, avalia mal sua qualidade de vida, sofre de stress, de “burn out” e
tudo isso muito relacionado sobre a carga, ao tipo de estudo, ao contato com a morte,
com a doença, excesso de atividades. A gente achava assim, “olha, tem uma literatura
internacional que mostra que a ocorrência de situações de violência nas escolas médicas
é bastante grande”. A gente não conhece isso no Brasil. É possível que isso seja um
fator relacionado a essa má qualidade de saúde mental dos estudantes de medicina.
“Vamos ver isso, vamos ver isso”. Fizemos o estudo, mandamos o nosso questionário.
Montamos um questionário online, que é bastante extenso, para os 1100 alunos
com matrícula ativa na Faculdade de Medicina da USP. Tivemos uma taxa de resposta
de 30%. Trabalhamos aí com uma amostra de 317 alunos, que responderam
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voluntariamente. Esse projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética e a gente tem uma
garantia total de anonimato. Eu não sei quem respondeu o quê, não sei quem, não posso
saber. Isso estava no termo de consentimento informado. E a gente tem esse panorama
que mostra... sabendo que a gente tem essa taxa de resposta baixa. Então a gente tem
que olhar com uma certa cautela esses resultados. A gente tem pela primeira vez um
levantamento quantitativo que mostra a prevalência de situações de abuso, de
violências, ocorrendo na Faculdade, e como isso está relacionado com a prevalência de
depressão...

O SR. MARCO AURÉLIO - PT - Só para não se perder, em qual ano foi esse
questionário?

A SRA. MARIA FERNANDA TOURINHO PERES - Foi ano passado.

O SR. MARCO AURÉLIO - PT - 2014?

A SRA MARIA FERNANDA TOURINHO PERES - Não, desculpa, 2013.

O SR. MARCO AURÉLIO - PT - Está bom. Obrigado.

A SRA. MARIA FERNANDA TOURINHO PERES - A coleta foi feita entre
setembro e dezembro de 2013. A gente fechou a coleta em 2013, começamos a analisar
os dados ao longo de 2014 e enfim, o trabalho está sendo apresentado em congresso.
Estamos mandando artigo para publicação. A gente tem então esse panorama, que está
de acordo com o que a literatura internacional mostra em termos de prevalência. A
gente não avança na qualidade, no tipo de caso, no tipo de situação, em relatos
qualitativos. Isso a gente não tem, mas em termos de frequência, aí a gente usou um
questionário, que está sendo usado internacionalmente também, que permite fazer essa
comparação.
Então, assim, se a gente pensa, por exemplo... o que a gente chama de
prevalência global? O que é isso? Um aluno que diz ter sido vitima de qualquer tipo de
situação, desde alguém que gritou com você alguma vez durante o curso até ter sido
vítima de violência sexual. A gente tem uma prevalência de 92%. Ou seja, 92% dos
alunos referem ter sofrido pelo menos uma situação de violência, que pode ser física,
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pode ser verbal, pode ser psicológica, ao longo do curso. E isso, infelizmente, está de
acordo com o que os estudos mostram internacionalmente. A gente tem aí prevalências
que variam de 60% a 90%, estudos feitos nos Estados Unidos, na Alemanha, no Chile,
na Colômbia, no Paquistão, na Arábia Saudita, enfim.

O SR. MARCO AURÉLIO - PT - Os alunos são último-anistas?

A SRA. MARIA FERNANDA TOURINHO PERES - Não, de todos os anos.
A gente trabalhou com todos os anos. Foram os 1072 alunos com matrículas ativas no
ano de 2013 e a gente teve uma taxa de resposta de 30%, que é baixa, mas que, para
estudos feitos com questionários online, ela está dentro do padrão.

O SR. MARCO AURÉLIO - PT - Mas há prevalência de maior resposta dos
último-anistas ou não? Foi igualitária? Trinta por cento...

A SRA. MARIA FERNANDA TOURINHO PERES - Não, não foi igualitária.
Então como é que foi nossa taxa de resposta? Eu não vim preparada para isso. Eu até
posso vir depois. Se quiser, eu preparo uma apresentação, eu me disponho a vir, posso
deixar um relatório...

O SR. MARCO AURÉLIO - PT - Não sei se é possível entregar uma cópia do
relatório, porque...

A SRA. MARIA FERNANDA TOURINHO PERES - Posso. Estou com uma
cópia do relatório.

O SR. MARCO AURÉLIO - PT - É sigilosa a fonte...

A SRA. MARIA FERNANDA TOURINHO PERES - A fonte é sigilosa.

O SR. MARCO AURÉLIO - PT - Você só tem uma compilação dos anos.
Acho que é interessante se pudesse fornecer para a CPI. Acho que é interessante.
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A SRA. MARIA FERNANDA TOURINHO PERES - Isso, eu trouxe uma
cópia do relatório e já disponibilizo. Eu não vim preparada porque eu imaginei que
fosse por isso, deputado. Eu imaginei que fosse por isso, também não sabia como que
seria o funcionamento. Então eu não vim com a apresentação feita, mas eu posso, eu me
disponho a vir outro dia, sem problema. Posso fazer uma apresentação dos principais
achados. Tem análises que a gente está começando a fazer agora e que não estão nesse
relatório. Esse relatório é mais um relatório descritivo do que a gente encontrou.
Então, a gente aí tem a prevalência de agressões por tipo, por frequência. Um
dado que acho relevante, por exemplo: 92% dos alunos responderem afirmativamente
que sofreram pelo menos um tipo de violência, um grito. É relevante? É relevante, mas
acho muito mais relevante que 30% consideram que a violência sofrida foi grave. Isso
eu acho mais relevante. Quer dizer, é uma prevalência elevada, 30% consideram que
sofreram algum tipo e acham que essa violência foi grave.
Outra coisa que acho importante, só para concluir o raciocínio... quer dizer, o
que estou trabalhando aqui é com, numa certa medida, com percepção. Você, em
alguma... como é a pergunta: em algum momento durante o curso você se sentiu
humilhado? Eu não tenho o dado objetivo que levou aquele a sentir-se humilhado, e nós
podemos nos sentir humilhados por coisas muito diferentes. Algo que pode me humilhar
pode não humilhar o senhor. Essa é uma questão também importante. Por isso acho que
esse sentir, achar que aquela violência foi grave... eu acho que ter 30% que consideram
que a violência foi grave, 60% foram vítimas de violência repetitiva, ou seja, cinco
vezes ou mais durante o curso. Então, é assim, é um achado que por um lado nos... e foi
um estudo que foi pensado antes desse tema vir a público. A gente começou a pensar
nele em 2012, a coleta foi feita em 2010, os resultados, óbvio que nos surpreenderam,
mas eles batem com o que a literatura internacional mostra.

O SR. MARCO AURÉLIO - PT - Você ia falar... a prevalência foi de 30% às
resposta. Agora você ia falar que eles se diluem do primeiro ao último ano, mas alguma
predominância?

A SRA. MARIA FERNANDA TOURINHO PERES - Houve uma
predominância de primeiro... houve uma predominância de primeiro e segundo ano,
terceiro e quarto, e uma taxa de resposta que foi muito pequena dos alunos de quinto e
sexto, o que a gente esperava. Os alunos de quinto e sexto, estando em internato, é
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muito difícil chegar até eles. Para a gente conseguir essa taxa de resposta de 30%, a
minha equipe, que eram três estudantes que foram guerreiros, e estavam todo dia... a
gente fazia panfleto, “respondam ao questionário, vamos lá”, ia na sala de aula,
colocava cartazes, a gente mandava e-mails cobrando. Agora, o aluno do internato tem
uma rotina acadêmica muito diferente, muito particular. Ele vem pouco ao prédio
central, onde as aulas acontecem, então a gente conseguia chegar pouco neles. Ainda
assim a gente teve algumas respostas do internato. O que a gente esperaria se a gente
tivesse tido uma taxa de resposta maior de aluno de quinto e sexto ano era ter uma
prevalência ainda maior, porque o que literatura internacional mostra é que essas
situações são mais frequentes no final do curso do que nos alunos ingressantes.
Enfim, acho que minha contribuição é um pouco esse panorama, que foi um
levantamento quantitativo, que mostra prevalência de ocorrência de situações. Violência
sexual, a nossa pergunta de violência sexual é uma pergunta bastante ampla, que
envolve desde comentários até avanços sexuais. A gente tem uma prevalência de 43%
de alunos que disseram já ter sofrido algum tipo de violência sexual ao longo do curso.
A gente tem violência física, que a prevalência é menor, 13%. A gente tem violência
psicológica. Estamos tratando ainda mais esses dados, mas a gente tem um panorama
quantitativo que de certa forma converge com o que vem sendo discutido e numa
perspectiva diferente, mais de relatos, denúncias, abordagens qualitativas que permitem
muito mais até explicar e entender que não era nosso objetivo explicar e entender. O que
a gente queria era quantificar, ver como isso está presente, onde, de que forma, em que
medida isso é um fator importante para o que a gente já discute há muito tempo sobre
estudante de medicina - é alta a prevalência de depressão, a variação ruim da qualidade
de vida, estresse, síndrome de esgotamento. Será que esse fator é um fator importante?
A gente está encontrando que sim, que é um fator importante, que sozinho, na hora que
a gente limpa essa relação, estatisticamente, a gente pode fazer isso. A agressão é um
fator que explica sim a depressão do aluno, a má avaliação da qualidade de vida, o aluno
acha que tem uma qualidade de vida ruim nas diferentes dimensões, enfim, ter
instrumentos para medir. Então esse estudo tem um pouco esse objetivo.

O SR. MARCO AURÉLIO - PT - Tem prevalência... respondeu mais o
público feminino, o público masculino? Ou isso...
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A SRA. MARIA FERNANDA TOURINHO PERES - Foi em torno de...
metade/metade, o que não... na Faculdade de Medicina a gente tem ainda uma
proporção um pouco maior de meninos do que de meninas. Não é 60, é menos.

O SR. MARCO AURÉLIO - PT - Não seria 60 a 40? 60% homens, 40%
mulheres?

A SRA. MARIA FERNANDA TOURINHO PERES - Não chega a tanto.

O SR. MARCO AURÉLIO - PT - 55 a 45?

A SRA. MARIA FERNANDA TOURINHO PERES - Mas isso tudo a gente
ajustou, a gente ponderou para poder lidar com isso, entendeu, para ter no final uma
prevalência que... a gente tentou minimizar esse problema de taxa de resposta e de... não
só da taxa de resposta, mas de uma resposta que não reflete a distribuição de alunos no
universo, considerando o sexo como turmas.

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - Professora, para concluir.
Existe uma postura bem defensiva da instituição, da Faculdade de Medicina. Até agora
também a reitoria é presidida por um médico lá de Ribeirão, e é tido assim como uma
grave ofensa, um ataque à instituição, embora o diretor da Faculdade de Medicina tenha
vindo aqui com uma postura um pouco diferente. Agora, depois de mandar vários
avisos, tal, ele veio numa postura mais... eu queria perguntar para a senhora. A
professora aqui falou muito das sindicâncias, das comissões sindicantes e tal, dos
inquéritos não concluídos. Eu tenho mergulhado nesse assunto faz um mês, ouvido
histórias e tem um caso, que não é da Faculdade de Medicina na USP, é da Unifesp, de
um professor muito importante, muito importante - essa história vai vir a público agora,
porque era coordenador de uma área importante lá na pós-graduação. Lá na Faculdade
de Medicina, como tem a casa do estudante, tem toda aquela coisa lá, tem todo aquele
ambiente. A professora Maria Castro Boulos está há quatorze anos lá na Faculdade. Ela
é esposa do antigo diretor. Violência contra a mulher daqueles cinco núcleos.
Quando a senhora concluiu esse trabalho, a senhora apresentou esse trabalho
para a direção da Faculdade, para os professores, nesse nível de detalhe que a gente
pediu para a senhora? Como a instituição respondeu?
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A SRA. MARIA FERNANDA TOURINHO PERES - Esse projeto... quando
a gente teve a ideia, quando eu tive a ideia de fazer esse projeto, uma das primeiras
coisas que eu fiz foi pedir para ter uma audiência com o presidente da Comissão de
Graduação, professor Baracat, em que apresentei a proposta e ele foi muito aberto à
realização do projeto. Inclusive, como eu trabalhei com instrumento online, os e-mails
para os alunos foram enviados via Comissão de Graduação, pela secretária da Comissão
de Graduação. Ao finalizar o relatório, eu encaminhei o relatório para a Comissão de
Graduação, encaminhei o relatório para a Diretoria, para o professor José Otávio,
encaminhei o relatório para o presidente do CAOC na época. Por quê? Porque o projeto
também foi feito com apoio do CAOC, com apoio do DC, com apoio do núcleo de
humanização do HC e eu não apresentei os resultados, não fiz uma sessão de
apresentação dos resultados porque simplesmente não se organizou essa sessão de
apresentação.
Eu encaminhei os relatórios e encaminhei também os relatórios para a comissão
de violência presidida pelo professor, que eu vim a fazer parte da comissão, em seguida.
Esse relatório ia compor como anexo o relatório da comissão que foi encaminhado para
a congregação. Essas foram as... o professor José Otávio, quando recebeu o relatório,
entrou em contato comigo, que tinha lido o relatório, que tinha achado importante, que
ele achava que ia auxiliar os trabalhos que estavam sendo feitos, e naquele momento ele
se referia especificamente aos trabalhos da comissão. Isso já tem algum tempo. Eu
encaminhei esse relatório em agosto para a Comissão de Graduação, para a Diretoria e
para a presidência do CAOC. Então foram essas as ações feitas dentro da instituição.
Em nenhum momento foi organizado, por exemplo, um convite para que eu fosse à
congregação para apresentar os resultados do relatório. Isso não aconteceu, mas o
relatório foi distribuído, foi encaminhado para a Comissão de Graduação, para a
Diretoria e...

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - Quando? Quando?

A SRA. MARIA FERNANDA TOURINHO PERES - Agosto.

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - Agosto do ano passado?
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A SRA. MARIA FERNANDA TOURINHO PERES - Agosto de 2014. Isso.

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - Está bom. Então a senhora
se compromete a voltar para fazer uma exposição detalhada.

A SRA. MARIA FERNANDA TOURINHO PERES - Sim, sim. Posso fazer e
já deixar... tenho aqui uma cópia do relatório e já posso deixar também.

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - Obrigado, professora.
Agora nós vamos entrar... era previsto os três psiquiatras fazerem um
depoimento. O Tófoli, o Leon Garcia e o Maurício Lucchesi. Os três são até da mesma
turma, da mesma época. Acho que nós vamos falar hoje sobre o Show Medicina.
Importante que tenham os psiquiatras aqui, né? Importantíssimo. Bom, os psiquiatras
não, o psiquiatra, porque o Leon Garcia não pode vir e o Maurício Lucchesi não chegou
até agora, né? Pelo menos justificou que viria e tal. Mas como nós estamos aguardando
há muito tempo essa audiência com o Luís Fernando Tófoli, vamos passar
rapidamente... eu li um artigo que o Maurício escreveu, outro que o Leon Garcia
escreveu, inclusive com a entrega do livro de outro daquela época, do Show Medicina,
tal. Li aqueles dois artigos, mas nada melhor do que ouvir o Luís Fernando Tófoli,
psiquiatra, professor da psiquiatria da Unicamp.

O SR. MARCO AURÉLIO - PT - Como me parece que a gente vai abranger
um outro lado da moeda, um outro ângulo, nós não poderíamos encerrar esses dois
primeiros depoimentos para que a gente pudesse fazer perguntas para a professora
Heloísa, porque...

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - Olha, eu só queria
organizar o seguinte. O professor Saldiva, que é depoente de hoje também, acabou de
chegar. Estou aproveitando esse intervalo... acho que V. Exa. pode perguntar o que
quiser, isso aí não tem... queria convidar o professor Saldiva para vir para a Mesa.
Como é uma Mesa muito longa hoje... mas deputado, fique à vontade, pergunte o que
quiser, a hora que quiser. Professor Saldiva, venha para a mesa, ao lado do professor
Tófoli.
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O SR. MARCO AURÉLIO - PT - É que... agora deve entrar em um outro...
uma outra questão. Queria aproveitar a presença da professora Heloísa e...

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - Queria pedir uma coisa,
enquanto o deputado faz... me providencia o artigo do Leon e o artigo do Lucchesi, por
favor, impresso, para a gente, na hora que começar a falar o professor Tófoli...

O SR. MARCO AURÉLIO - PT - Quero agradecer tanto a professora Heloísa
como a professora Maria Fernanda, porque o depoimento de vocês me parece que é uma
lente para fazer uma leitura de tudo o que nós já ouvimos aqui na CPI. São poucas
questões para a professora Heloísa. Ambos depoimentos muito ricos, muito elucidativos
a tudo. A professora Heloísa falou que, explicou muito bem, e agora é possível entender
por que o baixo índice de pessoas que tornam público... quer dizer, até consegue fazer
uma reunião com a professora, falar, mas pede sigilo. A senhora conseguiu explicar
muito bem os motivos entre os quais, infelizmente, quem é vítima esse ano é no ano
seguinte, então... uma série de motivos, mas a senhora disse que alguns ou algumas
ainda era possível fazer a denúncia. Coisa de dois a três anos atrás para cá. Nesses em
que era possível dar o andamento a denúncia, o que foi feito? Foi encaminhado à DDM,
Ministério Público ou à própria Faculdade? Esses poucos casos que havia permissão da
vítima de ser apurado, de ser denunciando, qual era o encaminhamento que foi dado?

A SRA. HELOÍSA BUARQUE DE ALMEIDA - Isso variou muito, também.
Teve pessoas que procuraram a DDM. Inclusive, na verdade, muita gente procurou a
DDM do Jaguaré, que é aquela mais perto da USP. Nem todos os casos viraram
processo. O que tem acontecido muito é elas, as pessoas, os alunos em geral
conversarem entre eles e fazerem denúncias para os coletivos feministas. Por exemplo,
no caso de estupros, começou a ter muito uma reação que é o escracho feminista, que
não se denuncia para a Universidade, não necessariamente. Algumas foram para a
delegacia de defesa da mulher, outras não foram. Muitos desses casos não foram
levados adiante, a delegacia não levou adiante, não foram apurados até o fim. Mas o que
acontecia é que você entrava no banheiro das meninas e aparecia... assim, a gente teve
um aluno que batia nas meninas na festa. Então estava lá escrito “Giuseppe é agressor”,
não sei o que. O nome dele estava lá, nos banheiros femininos, nome e sobrenome.
“Cuidado com tal pessoa, ele é perigoso”. Isso aconteceu e gerou situações em que as
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vítimas começaram a ser ameaçadas. “Eu que vou processar você por calúnia”. Às vezes
a situação se inverteu. Na moradia universitária, em alguns casos que foram
denunciados para a Universidade o agressor mudou de bloco. Ele muda de prédio.
A gente sabe de casos em que... então, isso também, não sei se isso virou uma
denúncia formal para a Universidade porque eu não consigo mapear todas as denúncias,
mas havia um rapaz que era conhecido como um estuprador dentro do Crusp. Um aluno
meu me contou que um grupo de meninos formaram um grupo para bater nesse cara, ou
seja, para linchar o cara. Isso é bastante assustador. A praxe na moradia universitária é,
quando é denunciado para a Assistência Social, os problemas vão morar acho que no
bloco F, os alunos problema, sejam os agressores, sejam os que têm depressão, sejam os
que têm surto psicótico... parece que todos vão morar nesse bloco. A sensação que eu
tenho é que o ambiente da moradia é horroroso, mas enfim. Eu não vejo... é muito
difícil eu mapear o que aconteceu de fato com as denúncias, porque as denúncias,
quando elas são feitas à universidade e ela se torna uma sindicância, a sindicância é
sigilosa...

O SR. MARCO AURÉLIO - PT - Você explicou bem a fragilidade, né...

A SRA. HELOÍSA BUARQUE DE ALMEIDA - Eu sei os casos que eu fui
membro da sindicância, mas eu não consigo centralizar isso. Houve um grupo, chamado
CADHU - Coletivo de Advogados pelos Direitos Humanos. Um grupo de advogados
jovens, bem jovens, que me procuraram e eles tentaram mapear todas as denúncias que
a USP teria tido, seja via Ouvidoria, seja através da Procuradoria ou através da Reitoria.
Inclusive, com a lei da transparência eles demandaram da USP esse tipo de informação.
Eles não tiveram resposta. Eles não tiveram resposta.

O SR. MARCO AURÉLIO - PT - Eles não tiveram resposta de onde?

A SRA. HELOÍSA BUARQUE DE ALMEIDA - Da USP, oficial. A
Ouvidoria comenta... a ouvidora, professora Maria Hermínia Tavares de Almeida... eu
conversei com ela. Ela comenta que ela teve... raríssimas, raríssimas denúncias
chegaram até a Ouvidoria. Muito pouco. O papel dela é pressionar a diretoria da
unidade para que o caso seja investigado, mas ela também não sabe exatamente... ela
tem que esperar um tempo... normalmente as comissões de sindicância têm de 60 a 90
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dias para terminar a sindicância. Aí se vira um processo é mais 60 a 90 dias. É difícil às
vezes a gente conseguir acompanhar todo o procedimento.

O SR. MARCO AURÉLIO - PT - CADHU encaminhou para a Diretoria da
USP?

A SRA. HELOÍSA BUARQUE DE ALMEIDA - O CADHU encaminhou para
a Reitoria da USP uma demanda, encaminhou para a Ouvidoria também e para a
Procuradoria Geral da universidade também. Não teve resposta oficial.

O SR. MARCO AURÉLIO - PT - Sem resposta, nem da Ouvidoria?

A SRA. HELOÍSA BUARQUE DE ALMEIDA - Nem da Ouvidoria.

O SR. MARCO AURÉLIO - PT - Por último, uma questão que foi levantada
na última reunião da CPI, e a senhor tocou no assunto hoje. Acho também que é uma
lente para poder enxerga melhor. Queria entender um pouco mais isso que a senhora
falou de que esse tipo de cultura acaba criando uma hierarquia que se inicia na
faculdade e que continua no pós faculdade, lá no exercício da função, colocando uns
diferente com outros. Essa hierarquia é criada a partir dessa violência. Nessa linha...na
semana passada eu já tinha perguntado isso, no pós curso, como isso funciona. Me
parece que isso tem um reflexo lá na frente. É uma coisa que faz parte de uma estrutura.
Se a senhora pudesse rapidamente falar um pouco mais disso. Como é essa linha da
cultura da violência, do trote? Como é que estabelece essa cultura, como é que isso se
dá e como é que isso se perpetua lá fora?

A SRA. HELOÍSA BUARQUE DE ALMEIDA - Olha, eu não saberia
totalmente como é que isso se dá, porque o que eu ouvi mais também foi relato de gente
que tentou escapar disso e foi fazendo a carreira de outro jeito, escapando dessas... mas
o que eles, alguns comentários que me foram feitos é essa ideia de que, se você participa
de um grupo, você acaba sendo mais protegido para caminhar na hierarquia da carreira,
para conseguir certas residências, certos acessos a empregos, enfim, a possibilidade de
pesquisa, de pós-graduação etc. No entanto, eu não tenho um relato claro de como isso
acontece mais para frente. Eu ouvi comentários de que isso afetaria, por exemplo, de
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que... muito informais de pessoas que trabalham nesse campo acadêmico da Medicina,
por exemplo, dizendo que, enfim, não sabe como tal menino conseguiu entrar naquela
residência, ele era um aluno muito vagabundo, etc e tal, mas que sentia que ele estava
bem protegido, bem amparado. Então, como funciona exatamente eu não sei. O
problema desses relatos, quando eles não se transformam em denúncias formais, é que
fica parecendo que é só fofoca, né. A nossa perspectiva da antropologia é que quando
tem fofoca, é porque tem verdade também ali atrás. A fofoca já é um julgamento, né. A
fofoca é um pré-julgamento, né...

O SR. MARCO AURÉLIO - PT - É porque esse tipo de coisa já tinha
aparecido sim, independente da CPI, mas, assim, de uma maneira... olha, tem alguns
que têm alguns caminhos. E o pessoal não abre o jogo porquê, né... “Ah, prefiro não
falar”. Então, ou seja, esquemas dentro de esquemas, sistema dentro de sistema. Essa
CPI parece que está começando a mostrar. Tem sim, tem uma origem lá, já na
Faculdade, enfim, muito triste saber disso, né. É como se fosse, assim, um PCC dentro
da medicina. Quer dizer, quem está no sistema, tem um tipo de tratamento. Quem não
está, tem um tratamento. Só que ambos vão ser médicos lá fora, só que para esse as
chances de possibilidades são essas, e esse aqui as chances de possibilidades são outras.
E como é que isso se dá, para garantir a chance para esse e a não chance para aqueles,
ainda é uma coisa misteriosa.

A SRA. HELOÍSA BUARQUE DE ALMEIDA - Ainda é nebulosa, é difícil.
Eu confesso que, assim, vários relatos, quando eu conversava com os alunos, tinham
vezes que eu saía de lá com vontade de chorar, desanimada. Meu Deus, como esse aluno
consegue se manter na faculdade desse jeito? Porque a sensação que eu tinha era de uma
coisa muito violenta, muito opressiva, muito pesada, eu saí de conversas com os alunos
da Faculdade de Medicina arrasada... arrasada, arrasada de pensar: que ambiente de
aprendizado de universidade... sou professora, eu gosto de dar aula. Que clima você está
criando entre os alunos? O que é isso? Que aprendizado é possível ali? É possível
aprender desse jeito?

O SR. MARCO AURÉLIO - PT - Obrigado, professora.
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O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - Vamos entrar agora na
parte mais complicada e subjetiva, que é o Show Medicina. Ainda bem que temos um
psiquiatra aqui hoje, professor Tófoli, que deveria vir acompanhado dos outros dois,
mas está aqui conosco. Eu, com minha pequena cultura acadêmica, considero o Show
Medicina... tem dois exemplos de arte que comparo ao show medicina. Primeiro aquele
inesquecível filme com a Liza Minnelli, do cabaré, naquele ambiente decadente da
Segunda Guerra Mundial, do nazismo, da ocupação. Eu vejo o Show Medicina muito
com isso. E também daquela obra fantástica do Mefisto, que os atores foram se
adaptando, se adaptando à lógica do Reich e obedecendo as ordens e foram fazendo arte
segundo a orientação dos grupos de ocupação. Então nada melhor do que a gente falar
com um psiquiatra. Hoje aqui o Tófoli. Pensa que o Leon e o Lucchesi não estão juntos,
mas acredito que o Tofoli tem toda condição de fazer uma belíssima apresentação.

O SR. LUÍS FERNANDO TÓFOLI - Obrigado, deputado. Saúdo a Mesa em
seu nome e a todos os presentes. Bom, talvez eu vá decepcionar o senhor um pouco
nessa ideia de que a psiquiatria tem grandes explicações para esse fenômeno. Eu, na
minha opinião... na minha opinião, entendo que as ferramentas da antropologia são mais
úteis para a gente entender o que acontece nesse contexto do que a psiquiatria ou a
psicologia. Mas eu vou falar um pouco do que eu entendo de questões de educação
médica, que acho que estão ligadas nesse contexto todo. Mas o que eu preparei para
falar não é uma coisa exclusiva para falar do Show medicina, um pouco do que... vocês
vão ver pelo que vou contar para vocês.
Acho que essa instituição é uma espécie de exemplo máximo de uma série de
coisas que acontecem dentro de diversas faculdades de medicina, mais especificamente
nas faculdade de medicina do estado de São Paulo, e mais especificamente ainda nas
faculdades de medicina de elite, por assim dizer. Aliás, essa é uma coisa interessante.
Desde que a gente entrava, no primeiro dia que a gente botava o pé na Faculdade de
Medicina da USP você ouvia que você era a nata da Medicina. Então eu vim dessa
suposta nata... enfim.
O que eu quero contar é uma história. Primeiro vou contar a minha história.
Tenho uma experiência viva do que aconteceu. Minha história tem os limites da visão
de alguém que estava lá olhando, tenho os meus próprios vieses e preconceitos,
evidentemente, em relação a essa questão toda, então é importante que vocês também
deem um desconto. Depois tenho algumas elucubrações que eu gostaria de trazer.
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Os senhores fiquem à vontade para perguntar. O que eu puder responder, dentro
do contexto... não sou um estudioso desse tema, especificamente da violência nas
universidades, da violência na Faculdade de Medicina, específico, mas de alguma
maneira esse tema foi me chegando e foi me movendo e a carreira que desenvolvi tem
um pouco a ver com isso também. Tem muito a ver, na verdade, com uma série de
coisas que aconteceram durante o curso.
Então, em termos de contexto histórico, eu entrei na faculdade de medicina em
1990, com 17 anos, para completar 18. A gente precisa lembrar que nós estamos num
contexto histórico de redemocratização. Tinha acabado de ser eleito, pela primeira vez,
o primeiro presidente, depois de anos de ditadura, pelo próprio voto popular. O mesmo
presidente que, enfim, uma série de questões que não cabe aqui falar, mas que também,
por meio da influência dos protestos populares, sofreu o impeachment. O começo dos
anos 90 foram muito fervilhantes na discussão política, num questionamento em relação
ao momento anterior de ditadura. Não se relativizava a questão da ditadura como a
gente ouve relativizar agora, talvez até pela distância do tempo. Isso de certa forma
refletiu dentro do ambiente. Acho que parte da história do embate que vou contar para
vocês e que aconteceu. Curiosamente, ao pegar o livro que contava os 100 anos da
Faculdade de Medicina da USP, essa história simplesmente não está presente na década
de 90, ela desapareceu. Então é bom que eu possa trazer a público um pouco, pelo
menos do meu testemunho pessoal dessa história. E pela minha... e é importante
entender também que eu tenho uma história de vida, na qual, nos oito anos anteriores a
entrar na Faculdade de Medicina eu tinha morado no nordeste, em Salvador e em
Fortaleza, apesar de ser nascido aqui em são Paulo. Vim de outro estado, entrei na
Faculdade, muito iludido com aquele ideia de que... sentindo-se um pouco deslocado no
mundo, achando que entrando na Faculdade de Medicina... aquelas pessoas todas
interessadas em estudar muito, porque para entrar no vestibular tem que ser no mínimo
estudioso, e ainda é assim. Uma certa ilusão de que encontraria uma certa... um grupo
muito próximo daquilo que eu achava que eram os ideais da minha vida.
Dentro do primeiro ano, eu naturalmente me afastei dos grupos mais agressivos,
apesar de toda a catequese da Atlética para que todos participassem, para que todos
competissem. O ambiente das festas me desagradava, então naturalmente eu não
compareci. Não vi, mas os relatos que chegam agora das denúncias mostram que as
coisas não mudaram.
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Fui formado na Faculdade de Medicina da USP, filho de Arnaldo, por assim
dizer. Não sei o que os filhos de Arnaldo acham disso, mas eu sou. Eu naturalmente, me
afastei disso aí. Então eu escapei, por exemplo, de levar a pasta, que naquela época
chamava só “pascu”. Como vocês podem imaginar e já sabem, é a introdução de
dentifrício no orifício anal.
Há uma série de hierarquizações em relação a essa questão, como já foi
discutido também. A importância de a pessoa sofrer essa violência para poder ser
incluída dentro de determinado meio. Eu escapei dessa, mas era moeda corrente, era
sabido, era conhecido. Eu não sei há quanto tempo isso já existia, ou se antes existiam
outros eventos.
Outra coisa que vale mencionar, do começo da década de 90, é que já tinha casos
de - e isso não é surpresa nenhuma - de violência sexual também, que a gente ouvia
falar. Então já vem daquela época. Também não foram encaminhados e também foi só
de orelhada. Alguém falou que fulana de tal foi estuprada por fulano de tal.
Aí eu me afastei um pouco dessa história, não fiz o chamado vestibular do
“show medicina”, para poder participar, como normalmente acontece no primeiro ano,
mas fui assistir o show. E o show de 90, particularmente, eu achei uma coisa
interessante, achei divertido. Achei que era um lugar onde havia um espaço potencial
para a expressão artística, que é uma coisa que me interessa.
E também, dentro das várias ilusões de minha vida, achando que não, de repente
lá dentro a gente pode ampliar alguma coisa, mudar alguma coisa e tal. Aí decidi com
um colega, também “segundoanista”, fazer o vestibular do show do ano seguinte, 91.
Aí, meio que foi que isso aconteceu.
Aconteceu altas horas da noite, bem tarde, no ambiente da faculdade, no teatro.
A gente ficava esperando ali para ser avaliado. A gente era instruído a elaborar um
esquete, uma piada, alguma coisa para ser apresentada lá. Disseram que alguns anos não
tinham apresentação e nem nada, mas no nosso ano teve. De fato fomos, apresentamos o
esquete, tal. Aconteceu conforme era dito, ninguém ria nada. Era tudo combinado para
parecer uma coisa muito séria, de que ninguém estava achando graça da piada.
Depois que todo mundo apresentava, eram todos enfileirados e assim
apresentado o resultado, se a gente tinha passado no vestibular ou não. Aí nesse
momento abriram-se as portas do inferno. Os caras, inclusive na linha de frente os mais
fortes, caras muito grandes, e a minha memória era do teatro da faculdade de medicina
lotado. Vocês vão ter que dar um desconto porque foi muito estressante o negócio.
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Eu não sei dizer, mas tinha muita gente. Aí obrigavam a gente a se despir e
começa um trote típico das instituições masculinas tipo exército, polícia, a gente vê
essas coisas acontecendo, ouve relatos, pelo menos.
A gente foi obrigado a se despir e dançar - era a época da lambada -, obrigado a
dançar lambada pelado. Alguns foram obrigados a fazer o que se chamava de
“busquete”, que era apanhar laranjas com as faces das nádegas e jogar em um balde.
Também, para minha surpresa ou não, um dos funcionários da Faculdade de
Medicina estava lá presente com um falo de madeira, cutucando a bunda dos presentes.
Esse mesmo funcionário, já falecido, tem uma estátua hoje em dia o homenageando no
teatro, é o Seu Américo.
Eu, particularmente levei... Eu sou muito míope. Na hora que o negócio
começou eu tirei meus óculos e botei em um cantinho ali para não quebrar, porque eu
achei que ia apanhar.
Então várias coisas eu não vi com muita clareza, especialmente essa situação eu
não vi, porque eu estava de costas. Me deram uma mordida em uma das nádegas.
Assim, configuraria uma lesão corporal que eu não denunciei depois.
E aí eu vou falar um pouquinho sobre a sensação. Isso não é uma teorização de
psicologia, eu vou falar a vivência pessoal da situação. Eu acho que Heloísa deve ter
ouvido e sentido isso de muitas pessoas que passaram e são anos, décadas depois disso e
esse negócio ainda mexe com a gente, tamanha a violência.
Também outra coisa que acontece. Eram arremessadas bolas de papel, grandes
bolas de papel feitas de cartolina, tal, na direção dos órgãos genitais de todos os
presentes, né. Machucava. Diziam que não podia botar a mão na frente.
E a coisa vai num crescendo. A gritaria, a violência. As pessoas gritando com
você, a coisa ampliando, ampliando. Quando chega um momento em que você acha
que, enfim, tipo, “vou sair daqui quebrando tudo, mesmo que eu apanhe”. Quando a
tensão ficava nos pícaros, se apagava a luz e quando a luz se acendia era cantado um
hino e você estava recebido, agora sim você é do “Show”.
A sensação é indescritível. Naquele momento o alívio é tão grande que é uma
sensação de júbilo, é uma grande felicidade. Você fala “não, agora sim, acabou, graças a
Deus”. E aí “amigos, colegas presentes”, gente da minha turma, que já tinha entrado,
“não, a gente passou por isso, agora tudo bem, agora você faz parte”.
Essa conexão que a professora Heloísa descreveu, isso é muito forte, isso é uma
coisa maquiavélica, no mal sentido. É uma coisa medonha, uma coisa assustadora, que
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se permita que esse tipo de coisa possa acontecer dentro do teatro da mais tradicional
faculdade de medicina do Brasil.
E aí, chegando em casa eu chorei, mas não levei adiante a questão. Não contei a
ninguém sobre essa lesão corporal, fui revelar agora, recentemente, em uma entrevista
para a Tatiana Merlini, só colegas muito próximos sabiam disso.
Até tentei ir a um dois ensaios do “show”, como eu já fazia parte da irmandade.
As pessoas já sabiam que eu era um pouco diferente. Não havia, assim, uma grande
receptividade, mas não fui hostilizado. Mas aí não “deu liga”e eu parei de frequentar.
Passou-se um tempo e eu entrei na gestão do Centro Acadêmico. Em 93 eu
estava na gestão do Centro Acadêmico. Eu estava no setor chamado setor de
comunicação de imprensa. Eu era o editor do “Bisturi”, que é uma tradicional
publicação do Centro Acadêmico há muito tempo.
E também na época a gente tinha o que se chamava de BIP, boletim informativo
periódico, também em alusão aos pagers. Era um tabloidezinho comum que a gente
editava mais rápido do que o “Bisturi”, que era um jornal mesmo.
O ano de 93, em que a coordenação do centro acadêmico ficou principalmente
para a turma 78, ou 79 - eu era da turma 78 - foi muito agitado. Aconteceram muitas
coisas. Houve um caso de um furto de dois microscópios da patologia - o professor
Saldiva vai lembrar muito bem disso - e de caixas de lâminas.
Essas caixas de lâminas, elas não podem ser repostas. Quando você faz um, você
pega uma peça e fatia em um certo número, para poder ter para todos os estudantes, ou
pelo menos metade da turma, você não tem como repor isso. Uma caixa dessas não tem
como ser colocada de volta, porque é a mesma peça que está em todas as caixas, que foi
cortada em fatias finíssimas.
Por conta dessas situações e, depois, de outras situações que foram acontecendo,
se abriu uma comissão sindicante, uma daquelas que a professora descreveu.
Então teve um certo estresse em relação a isso. Teve denúncias de propinas em
relação a bedéis que teriam aceito propina para poder as pessoas assinarem ou
fornecerem a presença fora do local.
O Centro Acadêmico estava mais ativo. O presidente do Centro Acadêmico
naquela época era o Maurício Lucchesi - que, infelizmente, não está presente. E houve,
naturalmente, um movimento de se criticar as chamadas tradições.
A gente não usava a palavra “opressiva” na época, mas eu colocaria hoje as
tradições opressivas da faculdade de medicina. Uma delas, por exemplo, o “pascu”,
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outra delas é o chamado “mocó”. O mocó é um animal roedor do nordeste do Brasil que
fica entocado em pedras.
O mocó na Faculdade de Medicina da USP era a tradição de você ter alguma
oportunidade de abrir alguma monitoria ou algum estágio e você ou simplesmente
indicar o interessado, não abrindo um concurso público para isso, ou até de, por
exemplo, quando havia presente uma chamada para alguma monitoria, alguma coisa,
arrancar o cartaz para garantir que pouquíssimas pessoas tivessem acesso.
Resumidamente, essa era a cultura do mocó. O Leon Garcia escreveu um artigo
muito bom no “Bisturi” sobre a cultura do “mocó”. Se vocês não tiverem, eu posso
passar para vocês, porque eu tenho todos os originais.
E também críticas ao “Show Medicina”, principalmente pelo viés do sexismo, ao
impedir que mulheres pudessem ser estrelas, pudessem estar no corpo dos

se

apresentavam.
Os ensaios do “Show Medicina” naquele ano foram se tornando cada vez mais
agressivos, com invasão da região do porão, que era onde ficava - onde fica ainda - o
Centro Acadêmico Oswaldo Cruz.
Em uma determinada invasão eles, quer dizer, não posso dizer que foram ele do
“Show Medicina”, mas enfim, estava acontecendo o ensaio e houve uma invasão no
porão, aonde se urinou no caixa eletrônico que tinha lá presente. Um indivíduo ou mais
de um evacuou e espalhou fezes na parede. E quebra-quebra de várias coisas que
estavam ali à mão para serem destruídas.
O Centro Acadêmico passou a trancar a entrada do porão, que não era trancada.
Aí começaram a aparecer faixas, pelo menos duas ou três faixas, feitas pelo “Show
Medicina”. Eles eram muito bons em cenografia, então eram faixas muito bem feitas,
bonitas até, escrachando o Centro Acadêmico.
Aí que se tomou a decisão de que o Centro Acadêmico... Já tinham algumas
pessoas que sabiam pelo menos esse segredo do vestibular, os outros segredos do
“Show”, o “SS Black Tie Night” é uma delas, por exemplo.
A gente resolveu denunciar o vestibular do “Show”. Aí isso saiu em um BIP que
tinha como capa uma bomba. Ele ficou conhecido como BIP bomba. Aí isso tudo entrou
dentro daquele momento de mobilização sindicante e eu não sei muito bem como
aconteceu do ponto de vista burocrático, mas o “Show Medicina” perdeu o direito de
usar o teatro da Faculdade de Medicina da USP por um bom par de anos. Foi lá uns
dois, três anos, e depois eles retornaram.
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Eu tive um ano sabático em 94, não cursei a faculdade. Fiz uma viagem para o
exterior e voltei na turma seguinte, na turma 79. Eu comecei com a 78 e concluí com a
79 em 96. Fiz o internato em 95 e 96 e aí, quando os relatos que são colocados da
opressão em relação aos denunciantes, que a gente tem ouvido hoje em dia.
Não sei se é porque a gente não ligava, não sei muito bem, ou se era o momento.
Enfim, havia acontecido uma vitória. Quer dizer, os denunciantes tiveram uma vitória
com a perda do usufruto do teatro da faculdade. O fato é que a gente não sentiu uma
hostilização muito aberta. É claro, tinha aquela pessoas que eram muito ativas no
“Show”. Não falavam com o grupo que havia denunciado.
Mas é sempre bom lembrar que nessa questão a gente tem duas minorias
barulhentas e uma silenciosa maioria, e para a silenciosa maioria não havia problema
nenhum. Uma minoria eram os participantes das atividades opressivas, a outra minoria menor ainda, vamos dizer assim - é a dos denunciantes e a grande maioria dos
estudantes quer tocar sua vida e serem médicos.
Teve alguma hostilização com o Leon, um outro colega ameaçou apanhar na
atlética, mas efetivamente nada de muito sério chegou a acontecer.
Não tive problemas para entrar na residência, mas é bom lembrar que eu fiz
residência de psiquiatria. Não era das mais concorridas na época e nem era das mais
vinculadas às tradições do “Show Medicina”, que classicamente está mais próximo das
disciplinas cirúrgicas. E não tive grandes problemas também na minha residência, o
Instituto de Psiquiatria foi um lugar bastante tranquilo para eu fazer a residência de
psiquiatria.
Mais ou menos nesse período a gente teve a notícia de que, enfim, o “Show” já
estava de volta com o usufruto do teatro. A gente já começava a ouvir relatos de que o
vestibular do show continuava a existir como era antes. Não sei como ele se
reestabeleceu, se foi de imediato, logo na primeira vez ou se foi devagarzinho. Mas o
fato é que a gente já começava a ouvir rumores de que estava tudo como já era antes.
Em 99 teve a morte do calouro Edison Hsueh, e aí faz parte, eu entendo, desse
agitado momento dos anos 90.
O trote pelo qual eu passei na entrada da faculdade foi um trote que eu considero
pesado. As cuecas eram puxadas e cortadas com tesoura. Eu acho isso uma coisa
inadmissível. As meninas tinham seus sutiãs e suas... Enfim, não sei se só os sutiãs, as
meninas é que faziam isso nas meninas também. Éramos lambuzados de tinta.
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Tem sempre aquela questão. Você concorda. Na hora você está feliz. Como eu
tinha vindo do Ceará e no Ceará tem a tradição de que quem aplica o trote em você são
os seus amigos. Quem corta o seu cabelo são os seus amigos. Pelo menos era assim.
Então eu já estava careca. Só que os caras arranjaram um jeito de fazer uns caminhos de
rato que eu tive que raspar de novo.
Você é amarrado - é claro, com um cordãozinho, não dá pra dizer que é uma
amarra mortal - e tem sempre essa questão, “você concorda de fato?”. Naquele
momento eu concordei. Aí depois de devidamente lambuzado eu não cheguei a sofrer
nada muito grave, mas aconteciam algumas coisas mais graves, mais violentas.
A gente foi levado em fila indiana até a piscina da atlética e fomos todos jogados
na piscina. Aí tinham algumas figuras muito violentas. Sempre têm aqueles que vão
assumir o papel de opressor de uma maneira muito forte nesses momentos.

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - Quando o Edison morreu,
você estava em que ano, segundo ou terceiro?

O SR. LUÍS FERNANDO TÓFOLI - Eu estava na residência. Estou
descrevendo como aconteceu porque foi do mesmo jeito que aconteceu...

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - Não, é porque você falou
da eleição do Collor.

O SR. LUÍS FERNANDO TÓFOLI - Eu entrei em 90, a morte dele foi em 99.
É só para descrever o processo do trote.
Aí a gente era atirado dentro de uma piscina grande, onde essas pessoas
impediam nossa saída, ou queriam impedir, ou ameaçavam pisar na nossa mão quando a
gente segurava na beirada da piscina. Eu sei nadar, e na época eu tinha 17 anos, era mais
atlético do que sou hoje.
Mesmo assim foi uma coisa bastante... Chegava a dar um certo desespero. A
piscina toda cheia de tinta. Isso era pedir para acontecer o que aconteceu. Alguém que
não sabia nadar, que era tímido o suficiente para não protestar - isso tudo é uma
suposição. Mas o fato é que alguém morreu.

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - Cheia de tinta a piscina?
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O SR. LUÍS FERNANDO TÓFOLI - É, o corpo só foi encontrado no dia
seguinte.

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - E não é que nem na
ocupação, que punha loló dentro da piscina, punha éter, alguma coisa? Só tinta na
piscina da atlética?

O SR. LUÍS FERNANDO TÓFOLI - A tinta estava na gente. As pessoas
estavam pintadas e a tinta se soltava na piscina. Que eu percebi, foi só isso. Os alunos
em fila indiana desciam da entrada da faculdade até a atlética, que é descendo dois
quarteirões.

O SR. MARCO AURÉLIO - PT - Iam nus?

O SR. LUÍS FERNANDO TÓFOLI - Não. Não vamos confundir. O trote onde
as pessoas ficavam nuas era tarde da noite no “Show Medicina”. Neste trote estavam
vestidos.

O SR. MARCO AURÉLIO - PT - Nesse da piscina, então, a quantidade de
alunos jogados na piscina não era pequena?

O SR. LUÍS FERNANDO TÓFOLI - Estamos falando de 180 alunos. Não sei
se estavam os 180 de uma vez ali dentro, alguém pode ter escapado.

O SR. MARCO AURÉLIO - PT - Então entrar 180 e sair 179 é uma coisa que
não se observaria tão facilmente.

O SR. LUÍS FERNANDO TÓFOLI - Não, e nem era contado, eu imagino.
Não se tinha alguém para contar quantos entraram e quantos saíram.
O fato é que, depois disso, se tomou a decisão mais sábia, que era não permitir
um trote com essa característica. Uma coisa óbvia desde o início. Depois da morte ficou
óbvio.
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O SR. MARCO AURÉLIO - PT - Isso era questão de tempo?

O SR. LUÍS FERNANDO TÓFOLI - Na minha opinião era só questão de
tempo.

O SR. MARCO AURÉLIO - PT - Independente da pessoa saber nadar ou não,
ela tinha que cair, e a piscina, pelo que estou entendendo, tinha uma profundidade...

O SR. LUÍS FERNANDO TÓFOLI - É uma piscina semiolímpica. Ela era
funda, não tem pé.
Bom, muito bom, aí se tomou a decisão certa de impedir que isso acontecesse.

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - Você participou daquele
negócio do sítio lá, da invasão, que os veteranos chegam de madrugada?

O SR. LUÍS FERNANDO TÓFOLI - Não. Não se isso existia naquela época.
Você está falando na Intermed?

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - Não. Na medicina mesmo.
Aquilo que ocorre no interior, que aluga uma chácara, vai todo mundo para lá.

O SR. LUÍS FERNANDO TÓFOLI - Desconheço.

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - Você não esteve na
invasão, não é? Desculpa, interrompi sua fala. Prossiga.

O SR. LUÍS FERNANDO TÓFOLI - De certa maneira, era isso que eu tinha a
dizer a respeito de relato em primeira pessoa daqueles anos. Depois disso eu comecei a
pós-graduação em 2000 e em 2002 eu voltei para morar no Ceará. Saí de São Paulo,
acho difícil morar nesta cidade. Penso que continua difícil, não pretendo voltar para cá.
A minha opção foi para ir para uma cidade do interior do Ceará, Sobral. Eu não
sabia na época, mas estava começando um curso de medicina no campus avançado da
Universidade Federal do Ceará.
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Eu fazendo pós-graduação na USP, a faculdade estava contratando ainda quem
ainda não tinha pós-graduação. Eu entrei como especialista, fiz o concurso como
substituto e depois entrei como quadro permanente na faculdade. Eu fiquei lá de 2002...
Foram 11 anos no total, de 2002 a 2012, mas fazendo a conta incluindo esses dois anos.
Eu... Para uma cadeira de psicologia médica... E aí tem tudo a ver com as
questões que me assolavam desde aquele tempo. O que é que pode ser feito para que o
curso de medicina forme pessoas que tenham um olhar mais claro do fenômeno
humano, um olhar mais compreensivo?
Durante a minha experiência de internato, vi vários absurdos. Mas isso não é
exclusividade do Hospital das Clínicas, da Faculdade de Medicina da USP. Isso é uma
característica muito inerente à profissão médica, a hierarquização e um certo grau de
opressão de cima a baixo.
Isso é, como a literatura internacional coloca, e tem a ver com o que a professora
Maria Fernanda já falou, uma característica não exclusiva do estado de São Paulo e nem
do Brasil. Mais da medicina como um todo. É claro que há graduações, há coisas
melhores e piores.
Minha ilusão era de que era possível fazer uma grande mudança. Era um curso
com 40 alunos. Eu desenvolvi um currículo de habilidades de comunicação. Ali eu tinha
muito autonomia, e isso era uma coisa que me interessava. Então eu desenvolvi um
currículo que entrava trazendo questões de comunicação e empatia em diversos
semestres, também porque

havia uma disciplina que era longitudinal, chamada

“desenvolvimento pessoal”. Era um currículo novo que estava começando lá.
E aí rapidamente eu descobri - não tão rapidamente, na verdade, mais
recentemente nesses últimos tempos - que a gente tem um impacto muito pequeno
dentro da tradição. Ainda que a gente não veja - e aí é uma coisa que eu quero dizer em
primeira pessoa também, essa é a percepção de todas as pessoas que eu perguntei, que
se formaram e eram professores em outros estados do País. Você não chega a ver o grau
e a frequência dos absurdos que você vê em outras faculdades de medicina como se vê
no estado de São Paulo.
Isso eu posso atestar em primeira pessoa no Ceará. Há hierarquização, há
opressão, há uma série de questões que combinam com aquilo que a gente vê em outros
países, mas essas denúncias que a gente está vendo aqui. Eu não tenho notícia de nada
parecido, são coisas assustadoras, assombrosas.
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Aí até fiz uma especialização em educação médica, ainda trabalhando com essas
questões, e depois de um tempo senti que era o momento de voltar para meu estado
natal e passei no concurso da Unicamp, onde eu estou na Faculdade de Ciências
Médicas.
Ao retornar... Enfim, a gente se engana com frequência, o autoengano é uma
coisa bem... A psicologia tem muito a falar sobre isso. Eu achava que talvez essa
questão da “Intermed” pudesse estar mais leve. Especificamente, por exemplo, eu tive
contato - não cheguei a mencionar ainda - com a questão das agressões que a gente
ouvia falar que aconteciam nas competições esportivas dos estudantes de medicina. A
mais conhecida é a “Intermed”.
Aí escutamos as mesmas histórias, as mesmas histórias de assédio sexual,
assédio moral, agressão, quebra-pau. Enfim, tudo que vocês podem imaginar, que vocês
já ouviram aqui também. Estamos falando das escolas médicas do estado de São Paulo.
Aí tem a primeira divisão e a segunda divisão. Não tem diferença, em termos de
agressividade, entre uma e a outra. Talvez a segunda divisão seja até pior.
Nem sei dizer o nome da “Intermedinha”. Tem um nome, vocês me perdoem
porque eu me afastei desse mundo e nem sei o nome. Aí há relatos de que essas coisas
continuam a acontecer. Aí eu, assim, puxa vida, refletindo e perguntando para os
colegas de outros estados se isso acontecia, se nas competições desportivas... porque eu
me lembrava do Orem, que era o regional do Ceará. Não tinha nada disso. Assim,
competitividade entre faculdades tudo bem, isso é normal. Mas assim, a descrição dos
abusos colocados não batia.
Quero dizer primeiro que é possível ser diferente. Teoricamente falando, pelo
menos. A existência de espaços diferentes do que são aqui, isso é possível. Como eu
não sei dizer, mas o trabalho de estar denunciando é o primeiro passo. Isso é muito
importante, eu quero cumprimentar esta CPI por conta disso.
Aí no ano passado teve o episódio da pixação, que foi pintado grafite entre a
doutor Arnaldo e a Avenida Paulista. Aí, muito interessante. Estamos em um momento,
talvez em nível nacional, onde as pessoas não estão ficando mais quietas. Então as
pessoas têm mais acesso a se manifestarem por conta das redes sociais.
Aí eu aproveitei aquilo que aconteceu e fiz meu depoimento, que saiu em um
artigo na Carta Capital online. Não era só eu que estava, evidentemente, trazendo algum
tipo de denúncia. Nós temos um momento generacional onde as pessoas estão fincando
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o pé mais também. Os coletivos LGBT, os coletivos de gênero não aceitam mais essas
coisas calados.
Isso é muito bom, isso é muito importante, mas até que ponto a instituição ou as
instituições estão preparadas para serem confrontadas em relação à opressão? Aí, uma
coisa muito importante para ser mencionada. Isso vale para a Faculdade de Medicina da
USP, eles têm pessoas muito engajadas - e uma delas está aqui do meu lado - em
melhorar o curso.
Nunca se discutiu na medicina, no mundo como um todo, na educação médica, a
questão da empatia, a questão da comunicação. Inclusive problematizando porque essas
coisas acontecem, como essas coisas acontecem. Como é que pode uma pessoa entrar
no curso de medicina... E aí têm medidas de empatia. Existem escalas que medem
empatia. O cidadão começa com mais empatia do que ele termina o curso.
Nós estamos deformando gente, isso não tem cabimento. Uma atividade
profissional cuja essência é lidar com o ser humano. Bom, enfim, isso me revolta.
Agora, por mais força... E outros colegas pesquisando, denunciando, tentando
transformar esse processo - conheci muita gente nessa caminhada - se dão conta de que
é muito - e aí, mais uma vez, acho que a antropologia tem ferramentas melhores para
tentar entender isso do que a psicologia - é muito difícil mudar uma cultura
estabelecida. Não é impossível, mas é difícil.
Aí tem uma série de... Não adianta o currículo ficar tendo aula de comunicação,
debatendo isso, tendo aula prática, levando as pessoas para o cenário, se existe um
conjunto de regras tácitas ou regras internas de determinado grupo, que não são abertas,
que colocam outra direção. “Para você se dar bem na medicina, o caminho é outro”.
Além das próprias questões inerentes da dificuldade de se lidar com o ser humano. Não
é fácil lidar com gente.
Aí sempre que vamos falar disso vem a questão do desenvolvimento docente. É
o nome padrão dentro da educação médica para a gente fazer os professores melhorarem
em relação a isso, porque os exemplos vêm de cima para baixo. Os maus exemplos e
atitudes você ensina, basicamente, com o exemplo. Se você tem tantos maus exemplos
se dando bem, como você ensina isso?
Existe uma associação dentro desse ideário, também muito louvada dentro das
faculdades de medicina em geral, de que é preciso sofrer para ser médico. Isso é
internacional.
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O deputado fez a referência ao cabaré e ao Mefisto, eu vou fazer referência ao
“Frozen”, o desenho animado da Disney. Tem uma canção que ficou muito famosa,
chamada “let it go”. Eu vi três versões dessa canção na internet feitas por estudantes de
medicina norte-americanos fazendo paródias. Duas, de faculdades diferentes, se
chamavam “let me go”, “me deixe ir embora”, e uma se chamava “i don’t know”, “eu
não sei”. É a sensação que as pessoas têm, “eu quero ir embora dessa joça e eu não sei
de nada”. Aí vocês vêm que não é uma coisa exclusiva daqui. Essa é uma problemática
muito maior.
Mas enfim, eu queria mais compartilhar esse sofrimento com vocês - como diz
uma amiga minha, um sofrimento compartilhado é meia alegria - do que trazer uma
solução.
Mas eu tenho algumas coisas que eu queria comentar para concluir, uma delas é
a seguinte. Houve um artigo que eu vi na internet depois de as denúncias terem saído,
onde se dizia que a sociedade é violenta e a universidade reproduz a violência do
mundo. Isso estava acontecendo só dentro das faculdades de medicina, especificamente.
O artigo falava do que estava acontecendo na Faculdade de Medicina da USP porque o
mundo é violento.
O mundo, de fato, é violento, mas nós estamos falando de estruturas de poder e
de organização de violência que são muito específicas e muito pouco confrontadas.
Então existe um “que”, existe um requinte nessas violências, que não cabe fazer esse
tipo de comparação, em minha opinião. Acho isso um absurdo. Acho isso uma
desconstrução, um desserviço alguém falar um negócio desses.
Existe uma discussão na educação médica em relação à questão da seleção. Nós
não selecionamos bem as pessoas para entrarem no curso de medicina. Mas aí vem a
questão de como selecionar bem. E nós temos um problema... Mas acho que um dia a
gente vai ter que discutir sobre isso. E a questão da seleção dos residentes, porque
grande parte dessa história toda orbita em relação a quem é que vai passar em qual
residência, especialmente as mais concorridas.
Aí eu acho que é uma chave possível de solução. Aí eu acho que há uma
intervenção possível. Se o Estado, com “e” maiúsculo, intervier no processo de seleção,
eu vejo uma chance de, pelo menos, mexer nisso tudo. Agora, não sei se consegue.
Estamos falando de mudanças de estruturas muito esclerosadas de poder.
Outra coisa que eu queria dizer - e aí eu faço coro com o que a professora
Heloísa falou - é que eu não acho que a proibição de álcool vai resolver o problema. A
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gente tinha diversas festas onde havia álcool - e, olha só, havia pessoas bêbadas nessas
festas - onde a gente não tinha relato de violência nenhum. Aconteciam durante o curso.
E outras onde a violência acontecia. Não é intrinsecamente a questão da substância. A
gente precisa educar as pessoas para a redução de danos, essa é uma outra questão, mas
essa é uma outra luta minha, eu não vou entrar nesse detalhe agora.
Mas a questão da punição... Porque uma das soluções que acontecem para isso é
a seguinte. Não estou dizendo que eu sou contra punir os responsáveis, mas chegar,
responsabilizar um indivíduo, puni-lo e achar que a questão está resolvida do ponto de
vista institucional é uma ilusão.
Então, quem é que responsabiliza as instituições? Qual é a responsabilidade das
instituições nesse processo? No ponto de vista individual, eu compartilho da ideia do
meu colega de grupo de trabalho na Unicamp, que é o Maurides Ribeiro, que é do
Mackenzie e da Faccamp. Ele diz assim: “o direito penal é o fracasso do direito, a
punição é o fracasso da prevenção, é o fracasso da formação e é o fracasso da
fiscalização”.
A gente tem que punir, mas o que é mais importante aí? É formar direito ou é
punir os errados? São as duas coisas, mas só punir não vai resolver o problema.
Aí eu fiquei aqui pensando. O projeto da professora Maria Fernanda... Que no
sertão, quando a pessoa quer botar uma roupa para secar no sol chama “quará”. “Quará”
é o sol em tupi. E acho que é isso que estamos fazendo aqui hoje, que a Assembleia
Legislativa do estado de São Paulo está fazendo de maneira exemplar é trazendo a luz a
estas questões, para que o sol desinfete isso. É que me ocorreu na hora em que eu vi o
nome do projeto.
Então, é preciso a gente trazer e discutir isso de forma ampla, honesta, clara,
com o menor viés preconceituoso possível, porque, como eu disse para vocês, existe
uma minoria opressiva, existe uma minoria que denuncia e que precisa de cuidado e está
sofrendo ameaças por conta dessas denúncias que estão fazendo. Isso me parece que
está muito mais grave agora do que foi nos anos 90. E uma maioria silenciosa que, eu
fico me perguntando, como vai ser contaminda? Porque a reação inicial foi: “estão
querendo destruir a faculdade de medicina”, ou “estão querendo destruir essa ou aquela
faculdade de medicina”.
Como é que a gente faz a chave para as pessoas entenderem que aqui a questão
não é destruir faculdade nenhuma? É justamente trazer a luz a uma série de
comportamentos desviantes e deformantes, que não tem cabimento no século XXI
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estarem dentro de um curso como o curso de medicina ou qualquer curso. E é possível
ser diferente. Então, o fato de nós estarmos aqui na Assembleia Legislativa do estado de
São Paulo coloca que o estado de São Paulo, de uma certa forma, assume essa
responsabilidade de olhar o que que é isso. Espero eu tomar medidas que possam
corrigir esses desvios.
É isso que eu tinha para falar, falei muito, me desculpem, e obrigado.

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - Ótimo. Nós estamos hoje
aqui em uma reunião...
Vão fazendo com que gente acumule para ter uma boa reunião amanhã. Eu
convido a todos para virem aqui ouvir o reitor, que não é uma convivência... Quer dizer,
nós saímos do Rodas, lá da Faculdade de Direito e viemos para um médico da
Faculdade de Medicina de Ribeirão. Ele insiste em dizer que a gente quer acabar com as
instituições.
Eu teria dezenas de perguntas para fazer, ainda mais que não vieram seus outros
dois companheiros, mas eu acho que a gente devia passar para o professor Saldiva, se
todo mundo puder permanecer até o fim, para que a gente tenha essa contribuição. O
Saldiva já veio aqui naquela audiência pública proibida, que durou até nove horas da
noite, mas que foi o “romper do véu”. Então queria ver se dava para a gente passar para
o professor Saldiva direto, nosso querido pepino, para que a gente evolua.
Com a palavra, o professor Saldiva.

O SR. PAULO SALDIVA - Boa tarde a todos, é um prazer estar aqui. Eu vou
ser muito breve, porque muito do que eu tinha a dizer eu disse naquela audiência. Eu fui
designado presidente da comissão. Eu não estava presente na reunião da congregação
onde foi definida essa comissão, que inicialmente foi concebida para estudar o consumo
de álcool em excesso.
Rapidamente, ao chegar, eu percebi que o álcool era um problema, mas não era o
problema. A comissão era uma composição menor, acho que eram quatro ou cinco
docentes, e eu resolvi abrir para toda a faculdade, incluindo funcionários e alunos. Todo
mundo da faculdade, docente, funcionário, aluno, recebeu convite para participar da
comissão.
Poucas pessoas iam no começo, mais os denunciantes, com uma desconfiança
enorme. Eu fui ao Centro Acadêmico conversar com as pessoas e havia uma
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desconfiança de que era uma comissão “chapa branca”. Demorou mais ou menos um
mês para que houvesse um mínimo de confiança, para que as pessoas pudessem
aparecer.
Aí começaram a vir pessoas como a professora Ivete, começaram a vir pessoas
que não estavam na concepção, a professora Fernanda. Veio o próprio presidente da
Escola de Educação Continuada, o Sr. Décio Mion, que espontaneamente nos procurou.
Veio o pessoal do “Centro de Saúde Escola” e começaram a aparecer até funcionários.
Os funcionários foram os últimos a aparecer. A gente viu que não dava para colocar isso
em uma comissão só, e resolvemos montar subgrupos. Nosso trabalho ficou pronto em
agosto. Quando fomos fazer uma reunião para fechar o relatório, começou a haver uma
participação enorme dos alunos, que estavam preocupados com o que iria acontecer
com as festas... Havia uma ideia de que a gente iria tornar a faculdade mais chata.
Foi uma reunião difícil, tinha pessoas saindo pelo ladrão, mas acho que ela
acabou melhor do que começou. A partir daí, foi solicitada uma reunião da congregação
para apresentar o relatório da comissão. A nossa comissão não é uma iniciativa
individual minha ou de qualquer pessoa, é uma comissão que a congregação pede. Nós
somos assessores da congregação, então queríamos entregar à congregação o nosso
relatório. O relatório tinha um documento pequeno, central, e um anexo que tinha vários
documentos, como o trabalho da professora Fernanda e o relato dos casos que foram
colocados.
Na reunião acontecida no final de agosto foi colocado que seria a última
congregação do antigo diretor, então haveria um clima de festa misturado com uma
reunião séria; logo, se achou melhor fazer uma reunião específica. E aí, por vários
motivos - eu tive que ir à Organização Mundial de Saúde, virei coordenador da
Medicina II na Capes -, a gente não conseguia marcar essa reunião e eu disse ao diretor
que deveríamos fazer uma reunião extraordinária e que, pelo espírito, como foram muito
compartilhadas as decisões, a minha presença seria irrelevante. Poderia ser feita com
qualquer membro da comissão, com o vice-presidente, com qualquer um de nós.
Podíamos apresentar o relatório, pois tudo isso foi absolutamente transparente.
Por vários motivos, a gente não conseguiu marcar essa reunião da congregação
antes da Assembleia Legislativa. Então, eu venho como presidente de uma comissão de
uma faculdade... Quer dizer, estou representando a congregação da faculdade e venho à
Assembleia Legislativa sem que a Faculdade de Medicina tivesse definido uma posição
oficial. E aí eu acho que foi um processo...
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O que aconteceu de lá para cá? A primeira reação, no meu entender, é natural. É
uma reação de defesa da instituição. Faz parte do elenco de emoções humanas você
querer se defender, como início. Mas a posição da nossa comissão, desde o começo, era
ao contrário. A defesa da instituição não consiste em esconder o fato. Todo mundo
queria defender a faculdade, mas de um jeito diferente. A forma mais simples é escolher
dois ou três alunos, puni-los exemplarmente e dizer que está tudo certo, que são pontos
fora da curva. A reunião da comissão mostrou que não era um ponto fora da curva;
havia uma cultura. A própria comissão chegou à conclusão... A Fernanda está aqui e
pode me corrigir; não vou ficar nervoso com isso, Fernanda. Como eu falei, sou casado
há muito tempo e sou corrigido praticamente todos os dias. Mas não seria o relatório
que iria resolver o problema. Era uma mudança de uma cultura institucional, uma
mudança de práticas. Não adianta definir uma série de regras e não praticá-las. Não
adianta continuar dizendo que todo mundo é igual se, na residência, você chama os
residentes de Angola de “macaco”. Enfim, teria que haver uma mudança institucional e
demoraria anos para que isso ocorresse. Mas era importante começar.
A nossa comissão também teve uma posição de dizer que isso não era um
privilégio da Faculdade de Medicina, mas que a Faculdade de Medicina, pela sua
natureza, poderia servir de exemplo para que outras práticas dentro da universidade
pudessem ser modificadas.
Após aquela reunião... Agora saímos da comissão e vou falar como professor
Paulo Saldiva. Eu fui ameaçado de morte por funcionário, durante o processo da
comissão. Quando você pega um aluno, um indivíduo que queria atacar uma senhora, e
você manda esse indivíduo embora, ele começa a ameaçar você, o seu filho, e coisas
desse tipo. Eu falei: “bom, se eu, professor titular, sou alvo disso, imagina o que vai
acontecer fora”. Não é que a faculdade não tenha dado apoio, mas você percebe que
não tinha para quem correr. Eu mandei embora um funcionário que estava em período
probatório porque ele atacou uma senhora que tinha idade para ser mãe dele. Ele
começava a fazer assédio. De repente, quando mando o indivíduo embora, ele me liga a
cada cinco minutos, sabe dizer onde eu moro... Para quem você corre? Para onde você
vai? Não tinha esse mecanismo de amparo.
Então nós definimos uma série de ações no sentido de arranjar, primeiramente,
um lugar que receba as críticas, as queixas. A entrada seria uma só e as saídas seriam
várias, a depender do tipo de queixa. Definimos que deveríamos montar essa estrutura
como primeira, deveríamos fazer do ano de 2015 o ano dos Direitos Humanos e do
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Respeito na faculdade, para que o aluno que entrasse lá já soubesse disso. Seria um ano
com seminários, onde convidaríamos especialistas de várias áreas do conhecimento para
explicar e, inclusive, para nos auxiliar. A nossa ideia era de que a faculdade estava
doente, mais doente do que a gente pensava. Nós ouvíamos casos isolados, mas, quando
a gente vê o conjunto, o retrato não sai tão bonito quanto imaginávamos.
O sentimento com o qual saí daqui foi um sentimento de fracasso, fracasso como
professor, e não de um professor. Nós, professores da faculdade, em algum momento,
deixamos de lado o nosso papel de educação no sentido amplo, no sentido dos valores
humanos, de propor limites. E talvez o fato de cuidarmos de um hospital grande e de
termos uma atividade profissional grande fez com que nos esquecêssemos de uma coisa
central nossa.
Aí teve a reunião da congregação. Eu não estive presente, eu estava em Brasília,
na Capes. Choveu e eu não consegui estar presente na reunião da congregação. Mas vi
que houve uma divisão da congregação: uns consideravam nossa comissão como sendo
uma agressão à faculdade; outros diziam que a comissão tinha agido dentro de um
mínimo nível de competência. O relatório não foi aprovado na íntegra, mas diria que
90% dele foi aprovado. Paradoxalmente, não foi aprovada a ideia de fazer de 2015 o
ano do Respeito aos Direitos Humanos, pois poderia parecer que a gente não respeitava.
Então, acho que, no fundo, a ideia geral é que... Havia uma percepção de que havíamos
exagerado um pouco. Mas acho que os professores, à medida que foram vendo os
vídeos e aquilo que aconteceu aqui na Assembleia Legislativa, começaram a entender
que era necessário que tivéssemos um papel grande.
Embora eu entenda que o diretor fique triste, quando ele se diz estarrecido e
envergonhado, acho que esse processo é fundamental, quando o diretor reconhece a
participação, reconhece que nós, professores, em algum momento, deixamos acontecer
coisas que não deveriam acontecer. No fundo, acho que todos nós deveríamos fazer a
pergunta central: a nossa instituição fez com as pessoas que foram vítimas de violência
aquilo que nós gostaríamos que fosse feito com uma pessoa que a gente ama, com o
nosso filho, com a nossa filha?
Acho que a maior parte de nós chegou à conclusão de que a Faculdade de
Medicina não agiu assim, e de que não adiantava punir as pessoas individualmente, mas
de que era necessária uma reformulação institucional e uma sinalização muito mais
transparente da instituição.
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Eu acho que a doença tem um poder transformador, eu acho que as pessoas
mudam para melhor mais em UTIs do que em igrejas. E mesmo se elas vão para a
igreja, não é porque o Espírito Santo voou espontaneamente, mas porque você procura
Deus quando você está sofrendo; aquilo passa a ser insuportável e a pessoa fala: “eu vou
mudar minha conduta, vou ter uma vida mais normal, vou conviver mais com as
pessoas de quem eu gosto. Se eu sair daqui, eu vou me endireitar”. Eu acho que o
reconhecimento dessa situação...
Agora vou dizer uma coisa que não tem nada de científico: sabe aqueles vidros
que você olha de um lado e do outro lado é espelho? Minha impressão é de que nós,
médicos, somos treinados a estar do lado em que se enxerga. A gente exige que o doente
nos diga tudo, exponha todos os seus problemas, o seu corpo, e a gente não deixa que
ninguém veja a gente.
Tem uma deformação na nossa formação: estamos mais preparados para inquirir
do que para sermos inquiridos. No momento em que a Faculdade de Medicina passou a
ser inquirida, ela se sentiu desconfortável. Então, a primeira reação era de que isso não
era real, era um movimento político ou um movimento que visava a destruição da
faculdade. Isso foi uma força importante, pelo menos do que eu ouvi da reunião da
congregação.
Mas eu acho que essa crise era necessária, senão não sairia isso. O sistema não
teria energia e nós teríamos convergido para aquela velha história de punir uma ou duas
pessoas; não iríamos ao cerne da questão de repensar a formação e os limites que temos
que por para os nossos alunos.
Noventa por cento dos nossos alunos estão querendo ser médicos e estudam.
Trinta por cento são como aqueles que aparecem em filmes americanos de adolescente.
Sabe aqueles caras com espinha, de óculos, para quem a “cheerleader” nunca liga, mas
que no fim eles mostram que têm valor? É aquele cara que estudou a vida inteira e que
sofre para caramba, pois não é fácil. A maior parte deles vai ter contato com coisas que
são absolutamente difíceis de gerir. E há sempre desvios: gente que não vem educada de
casa. Por incrível que pareça, nós temos que fazer papel de pai.
Aquela crise dos microscópios, das caixas de lâmina... O pessoal normalmente
levava a caixa de lâmina para estudar para as provas, mas não devolveram. Aquilo era
patrimônio, e os microscópios eram novos. Aí falamos: “bom, como ninguém aparece,
não vamos dar nota”. Então a turma começou a ficar preocupada, começou a ter um
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inquérito. Esse inquérito resultou em certos desvios e o professor Adib tirou o Show
Medicina de lá, durante dois anos.
Havia comportamentos de psicopata, tipicamente de psicopata. A turma toda
falava que um cara pegou; até o irmão dele disse que ele havia pegado a caixa de
lâminas. “Mas se você diz que não pegou, por que todo mundo está dizendo que você
pegou?” Aí ele falava assim: “bom, é porque eu sou lindo, gostoso, rico, inteligente e as
pessoas têm inveja de mim”. Eu não sei se o Brad Pitt teria coragem de dizer isso
publicamente. Aí aparece o pai com um talão de cheque, querendo pagar o microscópio.
Então se percebe que não é bem assim, percebe de onde vem a distorção. Então, entra
gente que não tem condição de ser médico e você não tem mecanismos para depurar
essas pessoas do curso. Talvez um bom mecanismo não seja punir, mas falar: “Olha,
pelo seu conjunto de valores pessoais, pela sua desonestidade...”
Recentemente, no Show Medicina, teve um ensaio. Existe um túnel que liga o
necrotério ao Hospital das Clínicas. Aquela história de que você entra em um túnel
luminoso depois que morre... Dá para visitar e sair lá no Hospital das Clínicas.
Contaram isso para um calouro, ele achou interessante e quis ver. Estava fechado. Além
do túnel, lá tem gente morta, gente que perdeu parente, cadáveres que estão despidos
depois da autópsia. Isso não significou nada: ele meteu o pé na porta. Só que tem uma
câmera de vigilância e tinha um técnico olhando. Então você vai ler o inquérito e esse
indivíduo diz que estava brincado no corredor, no fundo da faculdade, quando
escorregou e caiu com os dois pés para cima. Ou seja, ainda chama você de tonto, de
idiota. O que vai acontecer com esse aluno? Não sei. Foi feito o inquérito e tem todas as
provas. Isso está na mão da Procuradoria, que tem um tempo próprio.
No fundo, pessoal, vou dizer o seguinte: depois da reunião que aconteceu aqui,
como eu era presidente de uma comissão que não conseguiu entregar uma posição
oficial da faculdade a tempo, eu pedi todas as minhas licenças-prêmio e estou
repensando se volto para lá ou não. Tenho que saber o que vou fazer. A reunião da
congregação não me ajudou, pois veja... Todo mundo que é da comissão perdeu muito,
do ponto de vista de imagem na faculdade, entre muitos professores. Você concorda,
Fernanda? Nós somos considerados pessoas que conduzimos de forma errada, por abrir
tudo. Acham que a gente devia ter sido mais prudente, que a gente fez as coisas de uma
forma... Divide-se entre o ingênuo e o deliberadamente agressivo.
Eu estou velho demais para mudar. Nem se eu quisesse mudar, se é que a gente
pode se enganar... Eu não consigo mudar mais. Acho que uma grande parte dos alunos
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considera que a comissão fez mal para a faculdade. Uma grande parte dos alunos,
principalmente dos anos mais avançados, considera que estamos querendo mudar um
conjunto de tradições. Para mim, como professor, isso é bastante desapontador.
Já aconteceu de tudo, inclusive se dizia que eu criei uma situação para ganhar
100 mil reais como diretor da faculdade de medicina do Einstein. Quando eu contei isso
em casa, minha mulher torceu para que isso acontecesse. É como se eu tivesse tido um
plano B. Na realidade, quando eu ponho no Facebook uma coisa que depois a Cláudia
Collucci amplifica... Eu cheguei em casa e falei: “eu não aguento isso aqui. Eu vou sair
desse treco”. Nunca tive nenhum plano. É triste imaginar que as pessoas pensam que
você só age à custa de um interesse, que você joga um xadrez, o tempo todo, com a
vida. Talvez seja esse o nosso erro: ensinar os nossos alunos a jogarem um xadrez. Não
é que nós ensinamos, mas, implicitamente, as pessoas entendem que se fizerem tais
coisas conseguem melhor do que as outras.
Em resumo, acho que vamos sair mais fortes do que entramos. Acho que essa
crise vai trazer para nós uma oportunidade de enxergarmos melhor, com uma realidade
melhor, sem que nos autoenganemos. A autoilusão não é um fenômeno que acontece só
em escala individual, as instituições também passam por um período disso. Quando a
gente diz ao aluno, no primeiro dia, que eles, por acertarem o movimento retilíneo
uniformemente variado e aquele negócio dos três dedos do magnetismo - que eu nunca
entendi-, que eles ganharam um dom divino, como no dia de Pentecostes... Quando um
aluno diz para você: “essa faculdade é nossa”, e esquece que ela é do Estado, isso
mostra que há uma distorção e que de alguma forma existem mecanismos de o
indivíduo cada vez mais ser endeusado a ponto de não conseguir mais... Esse conjunto
tem um conjunto de valores. Muitas das nossas músicas... Depois que eu ouvi aquela
música de Ribeirão Preto, eu pretendo fazer um CD com “as dez mais poéticas canções
universitárias acadêmicas”. É um negócio absurdo. As nossas são menos sexistas, mas
são muito mais elitistas: “primeira opção”; “você que tentou e não conseguiu”...
Eu tive o cuidado de ver o que é que as pessoas que mais foram invectivas
contra a gente, na comissão, estavam fazendo na vida. Tem uma grande associação com
fracasso profissional. Dá a ideia de que a última coisa que eles fizeram de bom na vida
foi entrar na Faculdade de Medicina da USP. E isso mostra que a gente precisa...
A minha leitura é mais otimista do que quando saí daqui. Era isso que eu queria
trazer hoje. A minha leitura é de que a Faculdade de Medicina foi confrontada, a partir
dos acontecimentos externos, com uma força que a obrigou a aceitar as suas limitações.
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Acho que o estado de coisas é de tal ordem que isso vai se refletir no conjunto de
atitudes. Não esperem que tudo se resolva de um dia para o outro, pois isso envolve
uma mudança de cultura, e mudança de cultura prevê a saída de algumas pessoas da
faculdade e a entrada de novas.
Então, temos que começar com o aluno que começa em 2015, para que se
chegue daqui a seis anos com outra cabeça. Acho que as condições para isso existirão,
mas, em minha opinião, a verificação desse processo deverá ser objeto de um
acompanhamento que seja híbrido - interno e externo - e que crie mecanismos de
verificação, para saber se isso está acontecendo.
Acho que a situação dos denunciantes hoje está mais segura do que estava antes,
pois o assunto sai da discussão interna e passa a ser uma discussão externa. Acho que
hoje as pessoas que denunciaram estão muito mais amparadas do que estiveram no
início do processo. Eu diria que hoje estou mais confiante de que a Faculdade de
Medicina vai se autocurar, a depender da ajuda que receba, mas ela terá que fazer um
exercício de humildade, o que não é frequente. Se você chegar e colocar: “quem se
achar gostoso, saia da congregação”, vai ser difícil ter congregação. Todos os
mecanismos que a universidade coloca são no sentido de ficar endeusando quem é
professor. Acho que é difícil para uma pessoa perceber que é muito boa em uma coisa,
mas falhou em outra. Acho que temos muitos bons médicos, mas falhamos, no seu
coletivo, como educadores. Educadores não no sentido de ensinar determinado
conteúdo, mas de ensinar um conjunto de valores. E professor também foi feito,
principalmente professor de medicina, para ensinar valores.
Eu diria que a comissão, esta CPI e aquela audiência pública iniciaram um
processo que vai culminar, em médio prazo, em uma mudança positiva na Faculdade de
Medicina. (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - Antes de abrir para
perguntas, eu queria falar uma coisa que está na minha cabeça.
Durante os três anos que fiquei mergulhado na Comissão da Verdade, o capítulo
que mais me impressionou foi o dos médicos legistas. Isso eu sempre falo, mas não vou
falar nenhuma redundância. Mas tem um trabalho da Comissão da Verdade, que foi
feito pelos estudantes lá da Universidade Federal da Paraíba... Eles fizeram um vídeo
ficcional que mostra um pai e um filho conversando. O menino era um documentarista.
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Dois atores, uma coisa bem amadora, bem mambembe, mas de um conteúdo... Foi o
trabalho que mais me impressionou na Comissão da Verdade.
O menino era documentarista e o pai era um militar bem decadente, aposentado,
que tinha sido um torturador. O menino queria saber quem era o pai dele, qual era a
importância do pai dele, e quem era a mãe dele, e qual relação eles tiveram na época em
que ele nasceu. É um pequeno vídeo, eu não vou passar porque demora uns 15 minutos.
Então o menino descobre que o pai era um cara de terceiro ou quarto escalão, que nunca
teve importância nenhuma, e que ele era filho de um militar que prendeu uma moça
perseguida. Essa moça engravidou, vítima de estupro, e nasceu esse menino. Por muitos
anos, aquela moça, que era a mãe do menino, apanhava pra caramba do militar. E esse
menino tinha um ódio, não por saber que ele era um torturador bárbaro de baixa patente,
um pau mandado que não tinha importância nenhuma na hierarquia, embora dissesse
que era amigo dos grandes figurões... O menino descobriu tudo isso fazendo um
documentário.
Essa é uma coisa que eu tenho tão introjetada, mas tão introjetada, que tem uma
coisa pela qual eu gostaria de pedir desculpas para vocês. Em todos os depoimentos de
vítima aparece o que eu chamo de serial killer, que é o cara que é estuprador, o cara que
seduz várias meninas, ou aqueles caras que são os reis do trote, que mandam, que
humilham. Tem na Unicamp, na PUCamp, em Sorocaba, na Esalq, de Piracicaba. Nas
repúblicas tem uma série de serial killers. Eles aparecem nos depoimentos e então é uma
enxurrada de advogados ameaçando a gente, falando para tirar do ar, para mudar os
nomes...
Hoje teve Rio Preto, não é? O diretor da faculdade se pronunciou dizendo o
seguinte: “daqui para frente, a vida vai mudar. Mas daqui para trás, não investigaremos
nada, não criminalizaremos ninguém”. E tem também Santa Rita do Passa Quatro. Em
Santa Rita todo mundo tem medo de vir depor aqui. Todo mundo! E ficam contando as
histórias que acontecem na Intermed.
Então, vou fazer uma confissão. Toda vez que eu posso, vou me alimentar do
poço do Saldiva, de conhecimento, de reflexão. Só fico prestando atenção nas histórias,
como se fosse até o meu orientador.
Quero dizer o seguinte, pessoal: não existem torturados sem torturadores. Não
existem. O Brasil é o maior exemplo disso. Até hoje, passados tantos anos da ditadura,
só se fala de torturados, torturados, torturados. O Brasil conseguiu cunhar uma
expressão fantástica: “os porões da ditadura”. O Caoc tem os mesmos porões, os
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mesmos porões... Quando li o depoimento do Leon, a respeito do show e do jeito como
ele quase dançou... Envolvia uma pessoa por quem eu tinha uma grande admiração, e
então ela apareceu em um outro papel.
Fico preocupado toda vez que parece ser uma tendência geral dizer o seguinte:
são as instituições, é o método. Mas não existe o serial killer, e a gente não pode punir o
serial killer. Essa é minha dúvida, mas vou continuar no meu humilde papel de tentar
entender como é que nasceu o Roger Abdelmassih, como é que nasceram aqueles
legistas todos... Eu acho que eles foram trotistas... Como é que nasceram aqueles
legistas terríveis, o Shibata e aquele judeu do Ipiranga, que matou o Gérson e ligou para
o pai dele e falou: “você não cuidou bem do seu filho, você não educou bem o seu filho,
eu fiz a autópsia”. Ele respondeu: “não, você fez a do Cabral”. “Não, fiz do Gérson,
sim, fiz do Gérson.” Era o Isaac Abramovitch. O Isaac Abramovitch tem dois lados: tem
o legista torturador e tem a casa de aborto da Rua João Moura, 253, onde ele fazia
aborto com até seis meses de gravidez e ainda dava uma calcinha para a menina, com
uma cegonha voando: “esse já foi”. Foi quando ele trouxe aquela máquina da
Alemanha, de aspiração. Esse é um dos caras mais terríveis. E teve também aquele
outro, polonês, que se formou e que era pedófilo. Aquele pediatra, o tal do Chipkevitch.
Então, pessoal, vou continuar acatando todas as orientações que vocês vão dar. Mas
acho que esses serial killers... Estou acompanhando um serial killer da Pinheiros. Ele
colou grau agora e é difícil pegar esse cara. É difícil. Para mim, ele é minha
subjetividade enquanto presido essa comissão.
Tem a palavra o nobre deputado Marco Aurélio.

O SR. MARCO AURÉLIO - PT - Sr. Presidente, não tenho nenhuma pergunta
a fazer. Gostaria apenas de cumprimentar a todos que aqui estiveram.
Acredito que hoje, ouvindo o que ouvimos aqui, nós entramos em um novo
momento da CPI. O que ouvimos aqui são verdadeiras lentes para que possamos
enxergar melhor os fatos que são narrados. Os testemunhos que foram dados aqui
mostram que a CPI não se encaminha para acabar em nada. Pelo contrário, vai produzir
um efeito. Também acredito nisso. Fiquei confortado em ouvir que as ações da
Assembleia, graças à atuação de todos, provocarão mudanças na USP.
Eu queria partilhar com V. Exa., Sr. Presidente, que hoje, quando eu estava
vindo para cá - fui almoçar aqui perto e vim a pé -, eu olhei para o prédio da
Assembleia. É tão grande o prédio da Assembleia, tem um estacionamento tão grande,
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cheio de carros, cheio de gente. Olhei isso aqui e me perguntei: “para que serve tudo
isso aqui? Tanto dinheiro, tanta coisa...”. Conclui que isso tudo serve para, de fato, fazer
uma diferença muito grande para o estado de São Paulo. Mas como a Assembleia
Legislativa tem uma força muito grande, uma força inimaginável, ela acaba sendo
extremamente cooptada pelo Poder Executivo. É muito raro você ver aqui um grupo de
parlamentares preocupados em fazer do mandato parlamentar um meio legislativo e
executivo de mudar o estado de São Paulo. A grande maioria, infelizmente, está muito
mais preocupada em vender ao Executivo o poder que tem aqui, em troca de alguns
cargos, de algumas obras e de alguns valores, que não são poucos, valores esses que
servem para campanha, para obras e para se manter no cargo, pois isso também dá voto,
ao passo que a preocupação em fazer do mandato um mandato legislativo e fiscalizador
não lhe rende votos. Existe uma distorção muito grande do Poder Legislativo. Olhei
esse prédio, Presidente; com todo o poder que ele tem, ele está sendo cooptado pelo
Poder Executivo, e sem a percepção do povo sobre a força que teria esta Casa
Legislativa.
Foi interessante que tive essa reflexão hoje e agora, ouvindo o professor Saldiva,
podemos ver que nem tudo está perdido, que estamos concluindo um mandato com uma
CPI que, quando começou, no final de nosso mandato, eu pensei: “talvez essa seja a
âncora, a chave de ouro para poder dizer que nosso mandato está valendo a pena”.
Quando começou a CPI, fiquei imaginando: quem sabe esta CPI possa dar um sentido
para o mandato.
Agora, ouvimos o relato do professor Saldiva sobre a possibilidade de interferir
em uma instituição como a USP, o que, consequentemente, teria vários reflexos, pois
atingiria outros profissionais que estarão formados, médicos que talvez venham a tratar
as pessoas de maneira diferente, mais humana, com mais atenção.
Acredito muito nessas palavras que o senhor falou. Nós não temos carência de
professores que ensinem boas matérias e com competência, mas precisamos de
professores que incluam os valores em seus ensinamentos. A competência pode ser
aprendida, mas os valores são determinados por vários fatores: família, cultura, história.
Como fazer com que o vestibular possa selecionar as pessoas de forma que entrem
aqueles que estão realmente prontos para serem médicos, para tratar de outras pessoas?
Para terminar, Presidente, quero dizer que esta sessão de hoje, esta CPI, nos dá a
alegria de podermos dizer que a Assembleia tem, sim, alguns momentos em que pode
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contribuir com o estado de São Paulo. E esta influência no estado de São Paulo vai
atingir tantas pessoas que nós nem temos ideia de quem sejam.
Da mesma maneira que o professor Saldiva tem esperança de que a USP mude,
nós também temos esperança de que a Assembleia Legislativa mude, para que ela
exerça sua função. Estamos vendo a USP, mas não vimos o Pinheirinho. Fomos
proibidos de tocar no Pinheirinho. A questão da Alstom foi proibida. Muitas questões
que mudariam o estado de São Paulo e dariam um reflexo muito grande no Brasil foram
proibidas. Essa conseguiu. Quem sabe, no futuro, nós consigamos atingir outros pontos
cruciais para o estado de São Paulo.
Muito obrigado, Presidente. (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - Obrigado, deputado.
Eu queria saber se os professores que estão presentes gostariam de fazer suas
considerações finais...
Eu acho, professor Saldiva e demais, que a vinda do professor Auler aqui foi
boa, foi boa. Havia uma técnica para que ele falasse quinze minutos, atendesse o
telefone e falasse: “tenho que voar, ir embora”. Aí, nós invertemos a mesa. Pusemos os
alunos da faculdade para falar e eles tiveram que ouvir por duas horas. Aí, depois, ele
sentou na mesa e falou: “Realmente, estamos envergonhados”. Espero que o reitor, que
vem amanhã com aquela tropa de choque que ele traz toda vez que vem aqui, não nos
desmoralize, não faça aquela coisa dissimulada, vergonhosa. Vamos ver se a reitoria da
USP finalmente vai assumir as coisas que acontecem lá.
Algum professor gostaria de deixar alguma fala, alguma coisa? Eu sei que
amanhã é um dia difícil, mas se os professores puderem, amanhã é o dia do reitor.
Vamos trazer alguns professores que vão falar antes dele. Já estou falando isso
publicamente. São pessoas que têm críticas violentas à forma de organização do trote e
tal... Vamos ver qual vai ser a postura do reitor. Tomara que ele tenha uma postura na
linha do que o professor Saldiva nos disse hoje, afinal, ele é médico, de Ribeirão Preto,
e também participou daquele pacto do silêncio, em que a comissão foi desautorizada,
aquela história toda da Faculdade de Medicina.
Não havendo mais nenhum assunto a tratar, agradeço a presença de todos e
convido-os para a sessão de amanhã.
Muito obrigado.
Está encerrada a sessão.
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CPI DAS VIOLAÇÕES DOS DIREITOS HUMANOS NAS
FACULDADES PAULISTAS
21.01.2015

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - Com a presença dos
deputados Sarah Munhoz e Marco Aurélio, declaro aberta a 12ª Reunião da Comissão
Parlamentar de Inquérito constituída pelo Ato nº 56 de 2014 com a finalidade de
investigar as violações dos Direitos Humanos e demais ilegalidades ocorridas no âmbito
das universidades do estado de São Paulo nos chamados trotes, festas e no seu cotidiano
acadêmico.
Passo imediatamente a palavra ao professor Antônio Ribeiro de Almeida Júnior,
professor da Esalq, e rendo aqui minha sincera homenagem à seriedade do trabalho que
o senhor faz há tantos anos. Espero não decepcioná-los, nem o senhor, nem todos os que
o senhor representa ao longo de tantos anos. Muito obrigado, professor Antônio. É um
orgulho ter um professor como o senhor em nossa querida universidade. Muito
obrigado, professor. O senhor tem a palavra.

O SR. ANTÔNIO RIBEIRO DE ALMEIDA JÚNIOR - Boa tarde a todos.
Quero agradecer ao deputado Adriano Diogo e a esta CPI pela oportunidade de falar
aqui, de dar meu depoimento. O trabalho da CPI é um trabalho de extrema importância.
Quero iniciar dizendo que eu trabalho em nome de uma universidade pública,
autônoma, gratuita e de qualidade. Vou tentar demonstrar aqui que, em alguns casos,
essa universidade pública é, de alguma forma, sequestrada por um grupo que se sente à
vontade para usar violência, para cooptar pessoas para ele.
Vou pedir licença ao deputado Adriano Diogo para colocar uma apresentação.

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - Professor Marco Akerman,
venha para mesa, por favor. São os dois grandes professores que deram uma
contribuição importantíssima para esta CPI: professor Marco Akerman e professor
Antônio.
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O SR. ANTÔNIO RIBEIRO DE ALMEIDA JÚNIOR - Para iniciar, eu
gostaria de entregar ao deputado Adriano Diogo um dos meus livros. O outro eu
acredito já ter entregado na primeira audiência pública que houve antes da CPI. Queria
entregar também um conjunto de documentos que colecionei ao longo dos anos: são
recortes de jornais e outros documentos; parte deles vai aparecer na apresentação.
Quero dizer que tenho pesquisado o trote desde 2001. Em 2001, quando eu entrei
na Esalq, eu senti, pelos problemas que eu via e percebia, pelas falas das pessoas, que eu
precisava tomar uma posição a respeito do trote. Comecei a minha pesquisa sobre o
trote de uma forma absolutamente ingênua. Comecei a entrevistar alguns alunos, no
sentido de entender aquilo que estava se passando e de conseguir, então, posicionar-me
a respeito desse assunto, que eu considerava da maior importância para a vida dentro da
universidade.
Um outro docente, meu colega, o Oriowaldo Queda, tinha passado para os alunos
cerca de 400 questionários pedindo que eles descrevessem três práticas que eles
consideravam brincadeiras e três práticas que eles consideravam violência. Lendo esses
400 relatos, uma das primeiras coisas que fica evidente é que aquilo que é brincadeira
para um, é violência para outro. Então, a ideia de que é possível separar violência de
brincadeira de uma forma nítida, perfeita e tranquila é inviável. Essa foi a primeira
constatação que a gente teve.
Queria lembrar a todos que o trote está proibido pela Lei Estadual nº 10.454 de
1999, ano em que morreu o Edison Hsueh na USP. No caso da USP, o trote está
proibido pela portaria GR-3154. Essa portaria também é do ano de 1999 e estabelece
claramente que o trote deve ser coibido pela universidade, ocorrendo dentro ou fora de
seu âmbito. Então, o trote está proibido e, em função disso, devem ser tomadas medidas
para que ele não ocorra.
Aqui temos um dado do primeiro questionário que nós passamos: se os alunos
consideravam a imposição do consumo de álcool como uma forma de violência. Todos
esses que estão em tons de vermelho, laranja e rosa são aqueles que consideram. O
vermelho é “concordo muito”, o rosa é “concordo” e o laranja é “concordo um pouco”.
Os azuis são os que discordam: “discordo muito”, “discordo” e “discordo um pouco”. A
gente vê que a maioria absoluta dos alunos julga que a imposição do consumo de álcool
seja uma forma de violência. Essa prática da imposição do consumo de álcool é uma
prática absolutamente recorrente nos trotes e causa muitos danos, pois pessoas
embriagadas fazem coisas extremas. Esse é o primeiro dado que eu queria apresentar.
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Vamos passar para o próximo slide. Nós passamos uma escala sobre os diversos
tipos de trote que ocorrem dentro da Esalq. As barras em azul mostram a aprovação, as
em amarelo o desconhecimento e as vermelhas mostram a desaprovação. Esse
questionário foi passado no dia da matrícula. Se olharmos bem, há uma aprovação
grande para as práticas que aparecem na mídia, como o corte de cabelo, o pedágio e o
uso do chapéu, no caso da Esalq; e um desconhecimento grande em relação às demais
práticas, ou já uma reprovação muito grande.
Vamos passar. Aqui é depois do período de trote. Depois do período de trote,
podemos ver que as barras vermelhas crescem muito. Então, aquelas práticas que não
são veiculadas pela mídia, que não estão relacionadas a tal da ideia de que o trote é uma
comemoração, são amplamente reprovadas pelos alunos. Essas práticas são correntes
dentro de Esalq, ocorrem com frequência. Eu queria já indicar o nome de um grupo de
repúblicas que faz isso, que estão associadas ao chamado Conselho de Repúblicas. Esse
Conselho de Repúblicas tem espaço completo dentro da estrutura da Esalq. Nenhum
diretor, ninguém tomou uma medida mais séria no sentido de conter as violências
promovidas por esse grupo de repúblicas.
Nós passamos também uma escala sobre a questão dos preconceitos. Podemos ver
a escala no dia da matrícula: há uma distribuição, já não é uma distribuição normal, já é
um pouco... Aí está em percentual. Quanto mais à direita desse gráfico, mais insensível
aos preconceitos. Alguém do lado esquerdo é alguém bastante sensível, bastante
consciencioso em relação aos preconceitos, enquanto alguém do lado direito dessa
escala - com 57 pontos ou mais - é alguém completamente insensível. Isso no dia da
matrícula.
Agora temos o gráfico de depois do período de trote, depois da chamada
“libertação dos trotes”, que ocorre na semana do dia 13 de maio. Treze de maio, dia da
libertação dos escravos no Brasil. Se vocês observarem bem, há uma concentração dos
alunos, agora, nos extremos, significando claramente que o trote não integra, o trote
divide os alunos. Significa também que parte considerável dos alunos foi para a direita,
foi para o lado do preconceito. Aí caberia a pergunta: é papel da universidade estimular
os preconceitos de uma forma tão rápida e tão eficiente através do trote? Eu diria que
não. Essa é minha resposta.
Aqui, eu cruzei esses dois elementos, essas duas escalas: a de preconceito e a de
aceitação do trote. O que a gente percebeu? Uma correlação forte entre a aceitação do
trote e um comportamento mais preconceituoso. Esse primeiro gráfico é do dia da
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matrícula, e aqui é de depois do dia da matrícula. Se vocês observarem, depois do dia da
matrícula a inclinação da linha aumenta, significando que os alunos se dividiram, que
eles não estão mais juntos. Ou seja, a ideia de que o trote integra é uma bobagem sem
tamanho. O trote integra no grupo trotista e não na universidade.
É evidente também que, dentro da universidade, a grande maioria dos alunos não
participa e não tem vontade de participar do trote. Os alunos que chegam à universidade
têm uma impressão equivocada de que todos os alunos dão trote, de que todos
participam do trote, pois 200 ou 300 alunos de uma escola que tem 1.500 ou 2.000
alunos estão lá no dia da matrícula. Os demais não vão, ou vão em pequeno número.
Esses que vão ao dia da matrícula vão porque são ordenados a ir. No caso da Esalq, é
uma ordem. Se você não for lá fazer o contato com os alunos de primeiro ano - os
alunos que estão chegando-, você sofrerá algum tipo de sanção.
O trote é composto de duas fases: na primeira fase, o aluno recebe o trote, o aluno
é obrigado a se submeter, a permanecer calado e a obedecer. Na segunda fase, que
ocorre no segundo ano, ele é obrigado a aplicar trotes. Se, no segundo ano, ele se recusa
a aplicar trotes, ele é humilhado, punido ou mesmo escorraçado do grupo trotista.
Aqui temos um quadro com os elementos que, para mim, compõem a cultura
trotista. O primeiro elemento são interesses da universidade. Acho que muita gente
dentro da universidade aprova o trote, acha o trote muito bom, partilha disso e usa o
grupo trotista para se promover politicamente dentro da universidade, no sentido de que
esse grupo obedece. Aquele menino que está na rua fazendo pedágio é um soldado raso
de uma hierarquia que tem general, e esse general ou é ex-aluno, ou é docente, ou é
dirigente. Aí, nesse caso, eu queria dizer o seguinte: não é mais da minha competência,
como cientista, indicar o nome desses líderes. Isso é tarefa para a polícia, para o
Ministério Público, pois se trata de pessoas que fazem ameaças e que têm um histórico
de violência no currículo. São funcionários, docentes... Agora, quem são essas pessoas...
Acho que cabe à polícia investigar e determinar quem está e quem não está dentro dessa
hierarquia.
Outro elemento é o elemento da socialização. A sociedade brasileira - acho que
nem preciso dizer - é uma sociedade bastante violenta, tem um histórico e uma herança
de violências grandes.
Personalidade do aluno: existem alunos que entram na universidade que têm
personalidades bastante agressivas. São sadomasoquistas, têm parafilias, têm outros
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problemas, e isso se manifesta. A cultura do trote propicia um ambiente em que a
manifestação desses problemas de personalidade é favorecida.
Interesses corporativos: eu diria que há empresas - às vezes grandes empresas que têm interesse em contar com profissionais que não têm o menor problema em
oprimir seus funcionários, que não têm o menor problema em descumprir as leis
trabalhistas, em descumprir as leis ambientais. Essas corporações são representadas por
esses executivos que voltam à universidade. Existem pessoas de 40 ou 50 anos, exalunos, que vão às repúblicas, aplicam trote e exigem dos alunos que apliquem trote.
Expressão do masculino e do feminino: acho que tem um tipo de masculinidade
que a gente precisa tratar, que é um tipo de masculinidade muito problemática que se
expressa assumindo riscos desnecessários; expressa-se bebendo, brigando, maltratando
mulheres, entre uma série de outras formas que são muito problemáticas.
Existe também o problema das explicações fragmentadas. É a omissão dos
pesquisadores e dos cientistas sociais deste país, que não se dedicam a pesquisar o trote
e a violência dentro das universidades. Podemos ver grandes cientistas sociais dando
entrevistas a respeito do trote sem jamais terem ido a campo fazer pesquisa sobre o
assunto. Formulam uma série de hipóteses que jamais foram testadas e pesquisadas de
fato. Essas explicações fragmentadas criam confusão. Acho que precisamos fazer
pesquisa sobre o assunto. Eu tenho feito isso e fiquei muito feliz hoje, pois reunimos um
grupo de pesquisadores de várias universidades, de várias escolas. Estamos pensando
em trabalhar conjuntamente na pesquisa sobre o trote.
Os grupos trotistas: esses grupos são fonte de enorme problema para a
universidade. Eles atuam de modo a controlar a universidade: tentam controlar,
pressionam aqueles que são dirigentes a cederem recursos, a cederem espaços, a
cederem posições dentro da hierarquia para pessoas do grupo trotista. É um grupo que,
no meu modo de ver, em alguns casos, mereceria o nome de quadrilha. Por quê? Porque
acobertam crimes, cometem crimes e, quando os crimes acontecem, obstruem a
investigação policial e a investigação da justiça. Acredito que seja o caso, por exemplo,
da morte do Edison Hsueh, em que houve um bloqueio completo da investigação, que
acabou resultando em nada.
A lei inadequada: a lei fala em trote violento, como se houvesse um trote do bem.
Como se fosse fácil separar a violência... Acho que a universidade, como instituição,
tem que se afastar completamente do trote. Completamente. A universidade não tem que
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fazer manual do calouro, não tem que se promover. Muitas vezes, as universidades
usam fotos do trote para dizer: “olhem como é bom vir estudar nesta universidade”.
A lei também deveria prever o trote como um crime do campo da tortura. Várias
práticas do trote - inclusive internacionalmente, nas convenções sobre tortura - são
consideradas tortura. Dou apenas um exemplo, para não me alongar demais: o caso da
privação de sono. Os alunos chegam à universidade, na semana de recepção - acho que
não tem que ter semana de recepção -, e no segundo ou terceiro dia eles estão
completamente alterados. Por quê? Porque são embriagados e não dormem. Isso causa
um estado psíquico completamente inadequado.
Temos também a questão da distinção e preconceitos. Acho que são duas faces da
mesma coisa. A universidade é muito orgulhosa de si. Em muitos casos, ela é
autolaudatória, ela se promove fortemente. O reverso disso são os preconceitos. Para
que eu possa ser distinto, tem que haver alguém que seja excluído. E esse é o termo
mesmo, no caso da Esalq, esse é o termo utilizado pelos alunos em relação àqueles que
foram excluídos do grupo trotista. Há uma prática pesada nesse sentido.
A representação na mídia: como eu estava falando, a Universidade de São Paulo,
as outras universidades públicas e as universidades que têm prestígio são usadas pelos
cursinhos e colégios em suas publicidades. Há muitos cursinhos e muitos colégios que
usam, por exemplo, para se promover, a imagem de um aluno com “USP” escrito na
testa, ou “Unifesp”, “Unesp”, “ITA” etc. E a universidade nada faz. Acho que a
universidade deveria procurar esses colégios e cursinhos e combinar outra forma. O
pessoal do marketing não é tão criativo? Inventem outra forma de se promover, não
precisa usar imagens do trote, pois isso gera um problema: os alunos chegam à
universidade querendo trote, e querem aquelas práticas que eu mostrei, que já são
bastante problemáticas. O corte do cabelo, que continua sendo aprovado pelos alunos, é
uma prática em que há maior incidência de violência: há casos de tesouradas e de
espancamentos que ocorrem durante o procedimento do corte de cabelo.
Acho que essa representação na mídia precisa ter maior coerência. Quando
ocorrem casos graves, a mídia pega pesado. Mas, ao mesmo tempo, em alguns casos,
isso acontece de uma forma complicada. No caso da morte do Edison Hsueh, a “Folha
de S. Paulo” publicou uma matéria, logo no dia seguinte à morte dele. Nessa matéria, a
“Folha” usava a palavra “festa” 14 vezes. Na cobertura subsequente, a “Folha” usou a
palavra “festa” 44 vezes. Nos 100 artigos que eu verifiquei na “Folha”, anteriores ao
episódio do Edison Hsueh, a palavra “festa” aparecia cinco vezes. Então, talvez a
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pergunta para a “Folha de S. Paulo” seja: para ser festa precisa ocorrer uma morte?
Acho que caberia essa pergunta.
São esses os elementos que constroem e mantém essa cultura do trote dentro da
universidade e que dão a persistência do trote. Acho que todos os diretores da Esalq
podem dizer que fizeram coisas contra o trote, mas nenhum tomou uma atitude mais
sistemática. Estamos tratando com um grupo organizado, resistente, resiliente, que não
cede a argumentos facilmente. Mas a universidade, mesmo diante dos casos mais
graves, não expulsa. Quando os casos mais graves ocorrem, geralmente a posição é:
“vamos abrir uma sindicância”. Essa sindicância resulta em nada, como foi no caso do
Edison Hsueh e de muitos outros casos. Quando a punição ocorre, ela ocorre
rapidamente. Em questão de duas ou três semanas há uma punição. Há outros casos,
como o da Unesp de Ilha Solteira, que puniu um menino chamado Maurício Grisi. Esse
menino, no ano seguinte, prestou vestibular e voltou à Unesp.
Aqui temos um exemplo das publicidades. Pode passar para o próximo slide. Aqui
temos o Edison Hsueh. Eu acho que USP deveria, em homenagem ao Edson Hsueh,
criar um centro de pesquisa de Direitos Humanos dentro da universidade com o nome
dele. (Palmas.) É um absurdo, depois de 15 anos da morte do Edison, nós voltarmos a
discutir os problemas de violência dentro da Faculdade de Medicina da USP.
Temos aqui os nomes de outras pessoas que morreram. O caso mais terrível, para
mim, é do Erivan Silva, um menino de 11 anos que passa por um chamado “garrafão” “corredor polonês” - e morre em função dos traumatismos que sofre. O caso do Júlio
Cesar de Oliveira também: era um menino do ensino médio que morreu em Osasco. Ele
não era ingressante, mas tinha o tamanho de um ingressante, ele era grande. Ele se
recusou a ter o seu cabelo cortado, pois, afinal, ele não era ingressante. Recebeu
tesouradas e acabou morrendo.
O diretor da Esalq está aqui, o professor Nussio. Ele deu uma declaração, no
sábado, dizendo que não há necessidade de novas medidas para conter o trote. Eu queria
dizer ao professor Nussio, publicamente, que eu discordo profundamente dessa
declaração. E acho que ele pode explicar a declaração que deu.
Vamos passar para o próximo slide. Isso aqui é mais antigo: a Esalq tinha um
negócio chamado “carretinha”, que era um trator com uma carreta que ia recolhendo as
pessoas que entravam em um estado de alcoolismo muito grande.
Aqui vemos alunos da Esalq comendo no prato como se fossem animais. Isso tudo
foi retirado de sites de repúblicas. A universidade diz que não tem como provar, mas
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minha impressão, lendo tudo que li sobre isso, é que a única prova que a universidade
aceita é a confissão. Minha dúvida é se, ao confessar, o sujeito é punido porque ele
violou a lei, porque violou as regras, ou porque violou a lei do silêncio.
Aqui, a prefeitura do campus parabeniza os moradores e ex-moradores da
república Copacabana. Não dá para ler muito bem. A república Copacabana é uma das
repúblicas envolvidas no Conselho de Repúblicas, uma república onde há trotes
recorrentes, e inclusive há algumas sindicância, dentro da Esalq, a respeito dessa
república.
“Crime sem castigo”. É uma matéria da revista “Época”, para que não digam que
sou eu quem está dizendo que o caso do Edison ficou sem castigo.
“Calouro morre na piscina”: aqui temos uma série de recortes de jornais. Trotes
machistas, o caso da USP de São Carlos, com o menino questionando as pessoas que
foram questionar o trote da bixete. E há outros casos.
O trote não é um problema só da universidade pública do estado de São Paulo,
nem um problema só da USP. Acho que esta CPI precisa estar atenta a isso, pois é um
problema bastante recorrente em várias situações.
Eu colecionei uma série de materiais de mídia e estou colocando nesta pasta
vários artigos que mostram trotes não só no estado de São Paulo, mas também em
outros estados. Acho que outros estados deveriam fazer CPIs semelhantes, pois esses
problemas não são só do estado de São Paulo.
Aqui temos uma lista dos trotes mais violentos, alguns casos.
Este é o caso do rapaz que recebeu três golpes de tesoura, que não era o Júlio
Cesar. Temos também alunos do Paraná. Queimadura é uma coisa bastante frequente
nos trotes. Pode passar para o próximo slide. Há saudações nazistas, há a questão racista
em Minas Gerais, com a caloura “Xica da Silva”, com o uso de correntes e coisas assim.
Teve também o caso da morte de Mogi. Próximo slide. Na Medicina de Mogi das
Cruzes, depois dessa morte, isso voltou a acontecer.
Isso significa que os trotes ocorrem, as apurações são feitas e ninguém é punido.
No caso de Mogi, o menino foi preso, mas muitas vezes as pessoas não são punidas.
Passa um tempo e tudo volta. O trote tem um ciclo de aumento de violência.
Esses slides mostram que não se trata de casos isolados. Trata-se de uma coisa
recorrente. Todos os anos há pessoas machucadas, pessoas que desistem da
universidade, que ficam traumatizadas para o resto da vida.
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Eu acho que, dentro da Universidade de São Paulo, o caso da geociência também
merece um cuidado especial. A geociência tem um trote bastante pesado.
Vejamos esse caso. Tem uma psicóloga de Piracicaba que denunciou...

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - Professor, vamos indo para
o fechamento, por favor.

O SR. ANTÔNIO RIBEIRO DE ALMEIDA JÚNIOR - Ok.
Esse caso de Piracicaba é importante porque essa psicóloga denunciou um
suicídio de um menino da Esalq cuja principal reclamação era o trote.

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - Todo esse material vai ser
salvo, não é? Para efeito de relatório...

O SR. ANTÔNIO RIBEIRO DE ALMEIDA JÚNIOR - Tudo isso está nesse
pen drive que eu entreguei a você, Adriano, e as matérias em papel estão na pasta.
Essa psicóloga, a Maria Regina Barbosa, psicóloga da Piracicaba, é quem dá essa
declaração sobre o suicídio do aluno.
Nesse slide temos apelidos, para vocês verem o tipo de coisa...
Então, com relação à universidade, eu queria frisar esses pontos aqui: como
instituição, ela precisa se afastar de qualquer compromisso com o trote, com os grupos
trotistas; ela não deve permitir o uso de seu espaço para organização de eventos onde o
trote vai ocorrer; ela não deve fornecer dinheiro ou outros recursos para atividade de
trote.
Ela não deve utilizar imagens do trote ou a linguagem do trote: “calouro”,
“veterano”, “bixo”, “bixete” etc., a não ser de modo crítico e negativo; não deve tratar o
trote como comemoração; não deve se promover utilizando imagens do trote.
Deve organizar campanhas fortes - e quero frisar o “fortes” - contra os
preconceitos e a favor de um convívio mais fraterno; deve pressionar cursinhos e
colégios para que não utilizem suas siglas e logos em imagens de trote; deve preocuparse com a proteção das vítimas e não com a sua própria imagem ou com a imagem dos
agressores.
Queria também fazer uma sugestão à Fapesp: quando um aluno tiver um processo
por trote e tiver alguma condenação - uma suspensão, expulsão, ou algo assim -, sugiro
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que a Fapesp não conceda mais bolsas a ele. O aluno que tem uma reprovação não tem
mais direito a bolsas, mas um agressor continua tendo direito a bolsas, se não tiver
reprovações.
O que estou querendo dizer é o seguinte: há uma série de medidas que, se a
universidade quiser, ela pode tomar, para coibir o trote. E ela não o faz de uma forma
mais forte.
Acho que deveríamos ter um centro de Direitos Humanos nas universidades
públicas paulistas. Esse centro funcionaria por eleição direta - com participação de
alunos, docentes e funcionários - e teria independência em relação às diretorias e
reitorias, além de orçamento próprio, para produzir relatórios anuais sobre a situação e
abrir espaço para receber as denúncias de abusos, conectar as vítimas às autoridades
policiais e judiciárias e elaborar campanhas de Direitos Humanos fortes dentro da
universidade, além de cobrar da universidade medidas corretivas nos cursos mais
problemáticos. Acho que isso seria muito importante. Acho que esse centro - no caso da
USP, ou se fosse um centro para o estado todo - poderia ter o nome do Edison Hsueh,
em homenagem ao aluno da medicina morto na USP.
Para mim, trote é tortura. A lei deve visar aqueles que organizam eventos.
Piracicaba, por exemplo, tem uma passeata. Se ocorre algum problema, as pessoas
dizem: “eu não vi, eu não sei”. Mas com aqueles que são os organizadores do evento
onde vai ocorrer o trote, nada acontece. Então, quando morreu o Edison Hsueh, o
menino que era o organizador do evento deu uma declaração na “Folha” dizendo que ele
não viu violência, que não tem problema nenhum. Ele organizou o evento para ter o
trote.
Os dirigentes universitários precisam ser responsabilizados e as universidades
devem ficar sujeitas a punições. As vítimas têm o direito de entrar com pedido de
indenização contra a universidade. As vítimas que me procuram, eu as aconselho dessa
forma, que entrem com processo contra a universidade também, não só contra o
agressor. E os casos graves, como eu falei, estão além da pesquisa científica, são
matéria para a polícia e para o Ministério Público.
Eu tinha muito mais coisas, mas vou parar por aqui. Eu agradeço a atenção de
todos. Muito obrigado. (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - Obrigado, professor
Antônio.
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Eu só quero deixar claro o seguinte: esta audiência estava prevista e foi bem
organizada desde o início da CPI. Aí, o reitor anunciou que poderia vir aqui hoje e nós o
estamos recebendo com o maior respeito e o maior carinho. Então, quero compatibilizar
todas as pessoas que se esforçaram para vir aqui hoje e a prática e o respeito ao reitor,
que está vindo aqui de livre e espontânea vontade; ele mesmo fez questão de vir. Está
acompanhado de vários diretores de faculdade, de duas faculdades de medicina: o
professor da faculdade de medicina de Ribeirão Preto e o professor Auler, da Faculdade
de Medicina da USP.
Eu queria agora ouvir o pessoal de Piracicaba, mas gostaria de dizer uma coisa
para os senhores, para os dois: quando aquela menina veio depor, em uma sessão
fechada, a mãe dela... Ela falou muito pouco, foi muito cuidadosa, não falou nomes, só
disse o que aconteceu com ela... Disse que era dia de um aniversário lá na república e
ela era do primeiro ano, tinha acabado de fazer 18 anos. A família dela não morava em
Piracicaba. Uma família muito simples, de funcionários públicos. O professor Folegatti
os conhece muito bem.
Aí veio a mãe depor. E quem falou foi a mãe. A mãe disse os apelidos dos
veteranos que receberam a menina na república. Disse os apelidos. Os apelidos foram
para o resumo da sessão e, desde então, estamos sofrendo uma tremenda de uma série
de ameaças, de requerimentos, para que os apelidos desapareçam da internet. E a mãe
veio depor como mãe. Ela falou como mãe. Disse os desdobramentos, da saúde da
menina... Então o que acontece? Eu comecei a abrir todos os vídeos expostos pelas
repúblicas - tanto as azuis quanto as vermelhas - lá de Piracicaba. É evidente que eu não
vou fazer isso - até porque temos que dar uma acelerada para podermos ouvir o reitor -,
mas vou dizer ao professor Folegatti e para a senhora as coisas que eu vi naqueles
vídeos, das quais eles não se envergonham... Dois dos que estavam naquele dia são altos
executivos de uma empresa brasileira muito grande e estão me ameaçando. A cada vinte
minutos tem um advogado me ligando e pedindo para tirar o apelido deles. Eles que
tirem da república, eles que não tivessem feito... Eu queria até que a CPI me desse a
cópia daquele documento que a mãe entregou, por favor, com o nome dos veteranos que
participaram daquela barbárie.
Então, eu queria ouvi-los. Lá em Ouro Preto existem as repúblicas, mas elas são
consideradas território da universidade. Em Coimbra também tem as repúblicas e o que
acontece nas repúblicas é extensão... Tem até um estatuto das repúblicas. E tem o
Conselho das Repúblicas. E os pais da menina, professor Folegatti, falaram com muito
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carinho do senhor, com muito respeito. Porém, os advogados daqueles sujeitos disseram
que teve uma sindicância em que a menina disse que concordou com tudo aquilo... Que
essa foi a declaração final dela, que ela concordou em ser estuprada por oito pessoas, ao
mesmo tempo, no mesmo dia. Então, esses grandes executivos, que hoje têm escritórios
de advocacia poderosíssimos, muito ricos, ficam ligando e assediando a gente...
Eu gostaria de... Enfim, hoje era dia do reitor. O reitor é oriundo de Ribeirão
Preto, da faculdade de medicina, talvez ele nem imagine... E há outros casos também,
como o da menina da veterinária de Pirassununga. Eu queria passar a palavra para os
senhores, que também vieram até aqui com a maior boa vontade, para que os senhores
possam falar dessas coisas, dessas repúblicas das quais eles se orgulham tanto. Eles
colocam os vídeos na internet, nós podemos abrir qualquer vídeo de qualquer república.
Eles se orgulham daquela barbárie. Eles têm orgulho, orgulho daquela vergonha,
daquela tortura. Eu não acredito que a Esalq seja uma escola da tortura, não acredito
nisso. Então, eu queria ouvi-los.

O SR. MARCOS VINICIUS FOLEGATTI - Em primeiro lugar, prezado
deputado Adriano Diogo, gostaria de cumprimentá-lo por esta iniciativa, que é muito
importante para que possamos, no futuro, lidar de uma forma diferente com todos esses
problemas.
É inegável que o trote ocorre no âmbito da universidade, na Esalq. Estou na Esalq
há 40 anos, sendo 33 anos como docente. Fui vítima do trote, mas, V. Exa. acredite,
nunca imaginei que poderiam acontecer coisas como as que estão relatadas. O trote era
um pouco diferente.
Então, quando fui convocado para esta reunião, passou-me pela cabeça: “estou
sendo convocado exatamente pelo caso que o senhor menciona ou porque estou sendo
reconhecido como um docente que tem atuado contra esse mal que está presente na
universidade?”. Então eu, como docente, tenho procurado... Mesmo no meu tempo de
aluno, sempre fui contra isso, sempre tive a clareza de que não há necessidade do trote
para integrar ninguém. Mas, como fui prefeito do campus por sete anos, me envolvi
bastante com esse tema, que sempre foi uma preocupação na nossa escola.
É importante esclarecer, deputado, que o trote ocorre em algumas unidades da
universidade. Dentro da Esalq existe muita gente contra isso, mas o silêncio dos que são
contra, às vezes, prejudica a própria ação da universidade. Então, para começar falando
especificamente do caso que o senhor mencionou, da aluna que esteve aqui com a mãe...
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O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - Só um momento, professor.
Eu não tenho o hábito de interromper, mas gostaria de entregar o documento. Esse papel
foi entregue para a mãe da menina pelas colegas da república dela. Então, ela deu os
nomes: Arado, Fazendinha, Kantagalo, Senzala, Jacarepaguá, Pau a Pique; essas são as
repúblicas. Então, eu queria entregar na sua mão, para o senhor ler. Aí tem os apelidos.
Queria dividir minha pergunta em duas partes: professor, daqui para frente, como
vai ser? E daqui para trás, cadê essa sindicância? Nós queremos ler essa sindicância,
queremos saber dessa sindicância...
Porque foram oito. Ela tinha 17 anos, estava fazendo 18. Nós queremos saber isso,
professor, por favor.

O SR. MARCOS VINICIUS FOLEGATTI - Então, deputado, veja... Quando
eu estava atuando como prefeito do campus, eu inclusive disponibilizava o meu telefone
residencial para quando ocorressem problemas relacionados ao trote. A mãe dessa aluna
ligou na minha casa, já bem tarde da noite.
No dia seguinte, imediatamente, quando soubemos do caso relatado pela mãe da
aluna, foi convocado o diretor da unidade, da época, o representante da consultoria
jurídica da universidade e todos os alunos. Os alunos ficaram em uma sala e a aluna,
com os pais presentes, na presença do diretor e na presença da consultoria jurídica da
universidade... Hoje ela tem o nome de Procuradoria; houve uma mudança na estrutura
da universidade.
Naquela ocasião, quando pedimos que a aluna relatasse o que havia ocorrido, para
nossa surpresa, a aluna disse que simplesmente queria que os alunos tirassem
informações da internet, informações que não chegaram às nossas mãos. Nós sabíamos
que tinha ocorrido algo grave, mas nunca foi relatado, naquela ocasião, que tinha
ocorrido um estupro.

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - Mas o senhor lembra quais
foram as informações que eles puseram na internet a respeito dela, não lembra?

O SR. MARCOS VINICIUS FOLEGATTI - Às informações eu nunca tive
acesso, deputado. Nenhum dirigente da universidade teve acesso. Mas, veja, o que
quero esclarecer é que foi solicitado...
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O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - As informações, eu vou falar
para o senhor, já que o senhor não teve acesso... Eles puseram na internet, no outro dia,
como eles a estupraram. Eles contaram para todos os alunos. Foi isso que eles puseram
na internet. Não era Facebook, era e-mail. Eles fizeram uma rede de e-mails e
mandaram para todos os alunos como é que eles fizeram com ela, como eles a
embebedaram, como eles a embriagaram, como ela ficou inconsciente e como eles, em
oito, a estupraram. Foi isso que eles puseram na internet. O senhor não teve a
curiosidade de ler?

O SR. MARCOS VINICIUS FOLEGATTI - Imediatamente eu tive a
curiosidade de saber. Imediatamente. Eu pude dizer àqueles alunos... Perguntei a eles
que um dia eles teriam filhas, teriam esposa... Eu disse a eles que eles se lembrariam
daquela conversa e que, se dependesse de mim, eles estariam expulsos da universidade.
Foi isso que eu disse a eles. Mas, para nossa surpresa e para indignação minha e de
todos que estavam ali presentes, inclusive dos pais, a aluna disse: “eu só quero que eles
retirem as informações da internet”.
Nós nunca tivemos acesso a essas informações, deputado. Se tivéssemos tido
acesso, eu teria tomado, evidentemente, uma conduta completamente diferente. E se a
aluna, naquele momento, tivesse tido a coragem de firmar aquela denúncia, o que ela
não quis, ela não fez, naquele momento... Por isso não prosseguimos com o processo,
deputado.
E veja, esse não é o primeiro caso. Em muitos dos casos presentes na
universidade, as pessoas, naquele momento, não têm a coragem de permitir que a
universidade exerça o seu papel de acionar, de criar sindicância, de criar processos
disciplinares. Isso ocorre recorrentemente na universidade.

A SRA. SARAH MUNHOZ - PCdoB - Professor Folegatti, com licença.
Ela não estava consciente ou o senhor não tem condição... ela estava mediante...
porque ela poderia estar sendo ameaçada por esse grupo - ameaçada de morte, o que é
normal - e ela não abriu a boca para não ser executada. (Palmas.)

O SR. MARCOS VINICIUS FOLEGATTI - Veja, esse caso ocorreu há doze
anos...
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A SRA. SARAH MUNHOZ - PCdoB - São doze anos, mas ela é mulher, ela foi
vítima de oito estupros em um único dia, e se o senhor tiver uma única filha e essa sua
filha for estuprada, ainda que momentaneamente, por um acaso, o senhor nunca vai
esquecer...

O SR. MARCOS VINICIUS FOLEGATTI - Veja, eu quero deixar bem claro
aqui que em momento nenhum essa aluna disse que tinha sido estuprada.

A SRA. SARAH MUNHOZ - PCdoB - O senhor perguntou se ela estava sob
ameaça?

O SR. MARCOS VINICIUS FOLEGATTI - Nós perguntamos se ela teria
coragem de levar... Quando nós perguntamos: “por favor, relate os fatos”...

A SRA. SARAH MUNHOZ - PCdoB - Eu não tenho coragem...
O SR. MARCOS VINICIUS FOLEGATTI - Quando nós perguntamos: “por
favor, relate os casos para que a gente possa tomar as devidas providências”...

A SRA. SARAH MUNHOZ - PCdoB - Ela não tinha coragem porque ela não
confiava no senhor, professor. Desculpa...

O SR. MARCOS VINICIUS FOLEGATTI - Bom, então estamos em uma
situação muito difícil...

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - Vamos garantir a palavra,
para não perdermos o controle. Professor Folegatti com a palavra, por favor...

A SRA. - Professor, precisa de uma equipe que acolha as mulheres. Ela jamais vai
falar para outro homem que ela foi estuprada.
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O SR. MARCOS VINICIUS FOLEGATTI - Eu concordo plenamente com
você, concordo plenamente com você. Mas se a pessoa não tiver a coragem de nos
ajudar a levar avante...

A SRA. - Não é coragem, não é coragem. Ela pode estar sendo coagida...

O SR. MARCOS VINICIUS FOLEGATTI - Eu não sabia, eu não sabia. Eu
tenho mais informações desse caso agora, em função do que foi relatado, do que tive
naquele dia.

A SRA. SARAH MUNHOZ - PCdoB - E agora o senhor tem mais coragem de
levar para frente essa situação?

O SR. MARCOS VINICIUS FOLEGATTI - Eu tenho coragem de buscar a
verdade a todo e qualquer momento.

A SRA. SARAH MUNHOZ - PCdoB - Obrigada.

O SR. MARCOS VINICIUS FOLEGATTI - A busca da verdade eu tenho
coragem de fazer a todo e qualquer momento.
E aqui vocês estão apontando um único caso. Mas se vocês relacionarem todos os
casos de trote, a minha pessoa sempre foi bastante severa, e tenho orgulho de ter sido o
docente que iniciou uma atividade séria contra o trote dentro do meu campus. Mas não
tive, naquele momento, apoio ou mesmo instruções de como lidar com um caso tão
grave. Não tive. Gostaria de ter tido.

A SRA. SARAH MUNHOZ - PCdoB - E agora, professor, passados doze anos,
o senhor tem todas as informações, o senhor tem poder, o senhor ainda está empossado
dentro da universidade... Por favor, professor, deixe para nós pelo menos uma esperança
de que o senhor vai tomar uma atitude.

O SR. MARCOS VINICIUS FOLEGATTI - É importante esclarecer uma
questão aqui. Naquela época, eu era um docente, prefeito do campus. Quem tem
responsabilidade sobre os alunos da instituição não é o prefeito do campus, é o diretor.
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Eu era um docente que estava motivando, trabalhando internamente para que isso fosse
apurado. Então, temos que trazer mais pessoas aqui para que sejam ouvidas, que tenham
responsabilidade sobre os alunos. Aqui você está falando com um docente que teve a
coragem de disponibilizar seu telefone e de imediatamente convocar uma reunião. Mas
o meu poder não é de penalizar ou de punir alunos. Eu não tinha esse poder.

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - Professor, o objetivo da CPI
é tentar localizar esses senhores que participaram. E eu sempre digo que a família
sempre se referiu ao senhor de uma forma respeitosa, mesmo porque eles tinham relação
com o senhor fora da universidade.
Mas eu queria ler o depoimento da mãe. O depoimento da Raquel é muito triste e
tal, mas eu queria ler um pedaço do depoimento da mãe, para que possamos passar para
o próximo caso da Esalq. Então, estamos usando esse caso da Raquel. É lógico que ele
aconteceu há doze anos, o senhor era prefeito, realmente. Estamos usando o caso da
Raquel para discutir as sindicâncias. Tem o caso do Flávio também.
Deixe-me pegar aqui a palavra da mãe. Como era o nome da mãe mesmo?

O SR. MARCOS VINICIUS FOLEGATTI - Olívia. E o pai é Júlio.

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - Exatamente. O senhor sabe
o que aconteceu com a saúde dessa menina, não sabe? Logo depois, o que foi
diagnosticado na saúde dela... Lembra disso?

O SR. MARCOS VINICIUS FOLEGATTI - Lembro.

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - O senhor sabe que ela teve
que estudar com esses caras o tempo todo...

O SR. MARCOS VINICIUS FOLEGATTI - Sim, e é importante esclarecer
isso. Foi algo que aconteceu em uma república de alunos do primeiro ano. Não eram
veteranos. Alunos do primeiro ano. Todos do mesmo ano.
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O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - Armaram uma cilada,
simularam um aniversário, ela era a única mulher. Ela foi embebedada e lá aconteceu
tudo.
Vamos lá. Eu não ia nem ler o nome, mas ela nem pediu segredo sobre o nome
dela. A menina pediu sigilo. Passo a ler:
“Tenho 60 anos e acompanhei esse problema. Foi uma época em que minha mãe
havia falecido, eu estava meio perdida, fiquei sabendo por acaso. Uma das meninas
ligou para mim e disse. Começou uma conversa mastigada. Eu estava em São Paulo
cuidando das coisas da minha mãe e vim para Sumaré, porque sou de Sumaré. Fui lá
para Piracicaba conversar um pouco, para ver o que tinha acontecido. Aí as meninas da
casa se reuniram - eu não me lembro, parece que eram oito ou nove, eram muito
meninas. Elas se reuniram em uma mesa, nos colocaram nessa mesa e lincharam a
minha filha. Lincharam moralmente porque, segundo elas, todas tinham contado a
mesma história e a Raquel não tinha contado história nenhuma. Lembro até que a
Raquel falou assim: ‘quer dizer que todo mundo tem uma história que eu não tenho?’. O
que eu acho, o que eu suponho, é que puseram alguma coisa na bebida dela e ela
apagou. Daí as meninas fizeram um discurso muito bonito, querendo que ela contasse
tudo, como tinha ocorrido, que ela tinha que ter uma postura, que ela tinha que contar.
Mas em momento algum ofereceram... Minha filha tinha feito 18 anos, tinha acabado de
completar. Ela tinha 17 anos quando entrou na faculdade...
O que aconteceu foi o seguinte... minha mãe morreu em outubro.. é o seguinte...
agora aqui no trote, eu não sei se foi dado também, porque aí eu fiquei sabendo que teve
mais alguma coisa. Nós evitamos falar sobre esse assunto todos esses anos. Nós nunca
tocamos mais nesse assunto, mais por causa dela. E, na verdade, eu procurei a escola,
liguei para a escola naquele mesmo dia. Voltei para casa e liguei para a escola. Foi em
2000. Ela tinha entrado em janeiro, entrou com 17 anos. Liguei para a escola porque eu
conhecia uma pessoa lá dentro e pedi para dar uma orientação, ver o que ele podia fazer.
Eu fiquei tão passada com aquilo tudo, achei aquilo tão horrível, tão bizarro... Liguei
para o prefeito, e ele disse que ia ver o que dava para fazer.”
Aí, entra o pai: “meu nome é Júlio. Sou pai da Raquel. Tenho 63 anos. Na época,
acompanhei tudo. É uma dor que os senhores não imaginam. É uma dor terrível. Foi
muito difícil para nós estarmos aqui hoje. Mas nós preferimos ficar do lado de fora em
vez de ouvir o depoimento dela, porque vivenciar isso está muito difícil. Tudo isso
aconteceu, e ela relatou. Nós procuramos o prefeito da Cidade Universitária, que é um
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ex-amigo nosso, o senhor Marcos Folegatti. Era um amigo de antes; hoje é um examigo. Ele foi omisso e nos recomendou o seguinte: ‘olha, não vai fazer nada, deixa
isso quieto’. Na conversa com o senhor diretor, Julio Marcos, ele disse que isso não
tinha acontecido na escola e que ele não era obrigado a ter responsabilidade sobre isso,
pois não foi dentro das dependências da Esalq. Aí, trouxeram aquela pizza para nos
servir. E o Folegatti se prontificou a chamar os meninos para conversar. Ele chamou os
meninos e as meninas da casa; fizeram bastante “auê”. Mas ele me ligou mais de uma
semana depois e disse: ‘olha, esse pessoal com quem eu conversei são pessoas muito
arrogantes, um pessoal muito prepotente; são filhos de juízes, pessoas de um nível
financeiro muito elevado.’ Eu falei assim: ‘eu não tenho como tocar isso para frente, nós
somos pessoas de classe média’.”
Bom, o que eu quero dizer, para concluir, é que a menina ficou muito doente. Ela
pegou uma doença cujo nome não lembro; é uma dessas doenças degenerativas. Ela faz
um tratamento. Até hoje ela está lá na universidade. Aqui está: ela tem colangite
esclerosante. É o que eu aprendi com o senhor Júlio falando: “de conversar tanto com os
médicos, vou traçar uma imagem metafórica. Lógico que quem é médico sabe detalhes
técnicos.” Aí, ele conta dos fígados, das toxinas: “ela ficou sem essa defesa. Por conta
disso, ela ficou apática durante muito tempo. Tanto é que, num curso de cinco anos, ela
levou de seis a sete anos. Não é por ser minha filha, mas ela é brilhante,
intelectualmente privilegiada. Mas teve dificuldade, porque dormia nas aulas. O fígado
dela não funciona. Hoje ela toma enzimas para gerar toxinas suficientes.”
E a menina ainda conta - posso falar sem usar o nome dela, talvez até eu já tenha
dito - como que eles puseram na internet, que é uma coisa importante. Como eles
divulgaram para toda uma rede da universidade. Ela foi para o enterro da avó e, quando
voltou, eles colocaram na internet. Quando ela chegou de volta a Piracicaba, a cidade
inteira sabia que ela tinha sido vítima do estupro. Eles contaram com bastante detalhe.
Eu queria ler o depoimento dela, em que ela conta como eles divulgaram para toda a
universidade. Como eles a atraíram para a festa. Nenhuma das meninas da república foi;
só ela. Ela foi expulsa de sua república e teve que morar na residência universitária, de
tanta vergonha. Ela conta também que foi indicado um psicólogo da Esalq, mas ela
descobriu que ele contava para todo mundo o que acontecia nas sessões de terapia. E ela
ficava muito mal com isso. Aí ela começou a voltar para casa todo dia, de ônibus.
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E tem aquele professor que já dá o apelido no primeiro dia: pergunta se o cara é
vermelho ou azul. E tudo tem que ser à base do apelido. Professor, e o caso do Flávio, o
senhor acompanhou? Aquele moço que sofreu o envenenamento?

O SR. MARCOS VINICIUS FOLEGATTI - Não, não tenho conhecimento
desse caso.

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - Professor Folegatti, o senhor
quer usar a palavra?

O SR. MARCOS VINICIUS FOLEGATTI - Acho que é importante deixar
isso claro. Gostaria que vocês ouvissem também as palavras do diretor, professor Julio
Marcos, e do advogado Raul Miguel Freitas de Oliveira, que era o advogado do campus.
Essas questões todas foram colocadas. Foi dada a oportunidade, insistentemente, para
que a aluna e os pais consentissem, a fim de que aquilo fosse levado adiante. E isso não
ocorreu. Essa denúncia não foi formalizada.

***

- Fala fora do microfone.

***

O SR. MARCOS VINICIUS FOLEGATTI - De jeito nenhum.

***

- Fala fora do microfone.

***
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O SR. MARCOS VINICIUS FOLEGATTI - Eu sei. Estou falando da ação que
deveria ter sido tomada por conta disso. Concordo plenamente com você. Talvez, hoje,
em função disso tudo, tivéssemos tomado uma medida diferente, mas não concordo em
absoluto que por conta disso não está acontecendo nada. Procuramos, a partir disso,
tomar medidas muito mais rigorosas em função de tudo que vinha acontecendo. Mas se
você me perguntar se o problema foi resolvido, não foi. Não sei nem se existe um
projeto claro para que isso seja resolvido. Talvez uma mudança de lei.

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - Professor, qual é o papel do
Conselho das Repúblicas? Qual é a “institucionalidade”? Por que elas têm tanto poder?

O SR. MARCOS VINICIUS FOLEGATTI - Deputado, o Conselho de
Repúblicas é uma instituição de fora da universidade. São os alunos que se reúnem,
arrecadam recursos. Existem repúblicas trotistas e não trotistas que participam desse
grupo; e existem repúblicas trotistas que não participam. Isso adiciona mais uma
complexidade em como lidar com isso. São simpatizantes ou não... Como lidar com as
repúblicas tradicionais que estão fora do campus e que têm seus nomes registrados no
Conselho? Como lidar com esse tema? Em várias ocasiões, eu estive presente em
repúblicas à noite, por conta de problemas, telefonemas, denúncias. Ali, você presencia,
mas a coisa se acalma, você não detecta as pessoas; você chama os alunos e tenta
identificar as pessoas que querem fazer denúncias, mas elas não comparecem porque
têm receio. É bastante complexa essa questão.

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - O senhor não é mais
prefeito. É um docente comum, mas é uma pessoa muito importante. Tem como a gente
desarquivar essa sindicância, no caso dessa menina?

O SR. MARCOS VINICIUS FOLEGATTI - Na verdade, deputado, a
sindicância não ocorreu porque não houve a denúncia. Não foi formalizada, porque a
aluna não queria que seu nome fosse veiculado. Ela não permitiu que constituíssemos e
pudéssemos chamar um a um. Na presença dos pais, isso não foi permitido.

O SR. MARCO AURÉLIO - PT - Professor, boa tarde. Meu nome é Marco
Aurélio. Para poder entender bem: o senhor disse que na noite anterior, a mãe fez um
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telefonema para o senhor, e ela teria dito algumas questões que o alarmaram. No dia
seguinte, o senhor convocou uma reunião onde estavam os pais, a aluna, o senhor e
quem mais?

O SR. MARCOS VINICIUS FOLEGATTI - O diretor da Esalq, Julio Marcos
Filho, e o representante da consultoria jurídica da universidade, Raul Miguel Freitas de
Oliveira, hoje docente da USP.

O SR. MARCO AURÉLIO - PT - Estavam o consultor jurídico, o senhor prefeito -, os pais e a aluna. Eu queria partilhar uma coisa com o senhor. Eu fui
vereador. Uma vez abrimos uma CEI - Comissão Especial de Inquérito -, que é como se
fosse CPI. Era um problema na Saúde. Era muito comum escutar as pessoas falando
algumas questões, mas quando compareciam lá, não falavam. Existe toda uma
motivação: constrangimento, medo... Eu já vi, uma vez, uma briga em que havia três
pessoas batendo em outra. Separamos, chamamos a polícia. Quando a polícia chegou,
ele não foi fazer boletim de ocorrência. Então, esse tipo de comportamento de fato
acontece por vários motivos: pode ser medo, pode ser que se sentiu ameaçado, uma
série de coisas.
Contextualizando isso que o senhor narrou, observo que houve uma reunião em
que havia a possibilidade de ela falar o que aconteceu, mas ela se restringiu a fazer um
pedido: “olha, só queria que tirassem meu nome da rede social”. Por conta disso, faltou
um elemento para vocês iniciarem um processo de sindicância baseado nesse caso, que
concretamente não chegou. Agora, acabada a reunião, tenho a impressão de que tanto o
senhor quanto o diretor e o consultor jurídico perceberam que, independentemente de
ela falar ou não, algo aconteceu. O fato pode até não estar materializado numa denúncia,
mas que todas as evidências demonstram que o fato aconteceu, isso está claro. Então, a
questão que coloco é a seguinte: diante dessa constatação de que ocorreu um fato, ainda
que não haja a materialidade pela denúncia de uma pessoa, me parece que nada foi feito
em cima dessa constatação, quando, independentemente de ter a denúncia ou não, me
parecia que poderia ter havido algum tipo de ação da entidade. Se não é possível punir
os responsáveis por fatos já ocorridos, que pelo menos evitassem que outros fatos
viessem a acontecer.
Seria uma nova postura, com um conjunto de normas e comportamentos da
entidade, a fim de coibir essa situação. Mas isso não aconteceu. Quando isso deixa de
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acontecer, a credibilidade da vítima em buscar a entidade para relatar casos vai
diminuindo. A pessoa acaba tendo menos incentivos para buscar a entidade e denunciar.
Essa história do que aconteceu trás para nós da CPI a seguinte impressão: “olha, já que
não denunciou, não podemos fazer nada”. Quando, na verdade, pode não ter havido a
denúncia, mas a constatação do fato existe. Me parece que, nesse espaço de tempo, nada
foi feito. Essa fragilidade ou essa omissão da entidade é que nos intriga, porque poderia
ter sido feito alguma coisa, mesmo que não em relação a um caso específico, mas diante
da constatação de que esse tipo de atitude acontecia no meio dos alunos.

O SR. MARCOS VINICIUS FOLEGATTI - É uma tese. Mas veja: nunca foi
mencionada a palavra “estupro” na nossa presença.

O SR. MARCO AURÉLIO - PT - Nem no telefone, na noite anterior?
O SR. MARCOS VINICIUS FOLEGATTI - A mãe disse: “preciso de uma
reunião, porque aconteceu um problema na república com meninos e minha filha.” Eu
falei: “pois não, vamos nos reunir imediatamente”. Nunca foi mencionada a palavra
“estupro”. Só agora, estou tomando conhecimento por escrito de que isso ocorreu. Por
isso, sua tese não é verdadeira. Se você não tem a denúncia de que aquilo ocorreu,
mesmo numa reunião que não durou uma hora, mas horas... Foi uma manhã inteira
discutindo: “por favor, é preciso ter coragem, levar isso à frente.” Em outros casos - não
tão graves quanto esse -, também ocorre a desistência; a pessoa não quer denunciar.
Quando não existe essa matéria, como incriminar alguém por algo que você nem sabe o
que é?

O SR. MARCO AURÉLIO - PT - É por isso que eu afastei, nessa tese, a
incriminação de alguém. O que eu coloquei é: na dificuldade de incriminar alguém, por
não ter a denúncia, mas sabendo que o fato ocorreu, causa estranheza essa situação. Se
havia uma rede de emails sendo trocados, se isso se tornou público, e o pedido dela foi
para que retirassem o nome dela e as informações que circulavam na internet, isso é um
fato concreto. A entidade nem quis saber que fatos eram aqueles?

O SR. MARCOS VINICIUS FOLEGATTI - Claro que quisemos ter
conhecimento do que estava escrito nos emails. Quando fomos atrás disso, já tinham
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sido retiradas as informações. Não tivemos a prova. Se tivéssemos, isso já seria mais do
que suficiente para dar início a qualquer processo, mesmo ela não querendo. E veja, às
vezes isso acontece. O trote é proibido e o cara quer levar um trote. Isso acontece.

***

- Fala fora do microfone.

***

O SR. MARCOS VINICIUS FOLEGATTI - É difícil comparar, é verdade. Não
há comparação com isso, pela gravidade que isso está tendo, em função do que estamos
tomando conhecimento hoje. Se tivéssemos pelo menos algum documento, o
encaminhamento evidentemente teria sido muito diferente.

***

- Fala fora do microfone.

***

O SR. MARCOS VINICIUS FOLEGATTI - Não vi esse email; ele não foi
colocado nas mãos da direção, do diretor, do prefeito ou de qualquer docente.

***

- Fala fora do microfone.

***

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - Professor Folegatti, o senhor
era um entusiasta do trote. O senhor ia fantasiado a essas manifestações, não? O senhor
lembra disso?
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O SR. MARCOS VINICIUS FOLEGATTI - É o seguinte: eu nem sei por que
isso está aqui. A passeata que ocorre na Esalq é uma atividade extremamente
preocupante. Eu fui sim fantasiado a essa passeata, com medo de que ocorresse um
incidente com bebedeiras, drogas. Me propus a fazer isso. No ano seguinte, proibimos a
passeata. Infelizmente, isso não teve continuidade, mas chegamos a proibir a passeata.
Eu, prefeito, não sou diretor da instituição. Estive presente sim, fantasiado, para tentar
identificar o que ocorre ali no meio. Eu me propus a fazer isso.

O SR. MARCO AURÉLIO - PT - Professor, eu queria encerrar o assunto. A
aluna, nessa reunião, faz um único pedido: que sejam retiradas dos meios sociais as
informações. O senhor fala que não conhecia as informações. Mas vocês foram saber
quais eram as informações. Um pedido desses, evidentemente, tem um peso. Vocês
ratificaram o pedido dela para retirar as informações da internet sem saber o que estava
colocado na internet?

O SR. MARCOS VINICIUS FOLEGATTI - Foi a solicitação dela, na presença
dos pais. E fomos atrás das informações, porém não foi possível identificá-las. Mas nem
sei o que era.

O SR. MARCO AURÉLIO - PT - Então, vocês pediram que os responsáveis
pelas informações as retirassem, sem conhecer o conteúdo. É isso?

O SR. MARCOS VINICIUS FOLEGATTI - Não quiseram disponibilizar o
conteúdo.

O SR. MARCO AURÉLIO - PT - Sem conhecer o conteúdo, vocês agiram para
que aquilo que constava na internet fosse retirado. A partir do pedido dela de retirada de
informações da internet, qual foi o encaminhamento que vocês deram?
O SR. MARCOS VINICIUS FOLEGATTI - Foi o seguinte: “em primeiro
lugar, declare o que ocorreu.” “Não quero declarar nada, só que seja retirado.” Ao
procurarmos os alunos, dissemos: “existe algo que vocês colocaram que a colega está
pedindo para que seja retirado”. Os alunos disseram que isso já não existia mais.
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O SR. MARCO AURÉLIO - PT - Só ficou na palavra “algo”...

O SR. MARCOS VINICIUS FOLEGATTI - Ela não quis dizer.

O SR. MARCO AURÉLIO - PT - Não estou falando dela. O senhor falou que
foi atrás dos alunos que postaram isso na internet. Vocês conseguiram localizá-los.

O SR. MARCOS VINICIUS FOLEGATTI - A aluna aqui e os alunos reunidos
numa outra sala, simultaneamente.
O SR. MARCO AURÉLIO - PT - Aí, foi pedido para eles tirarem o “algo” da
internet, mas sem saber o que isso era.

O SR. MARCOS VINICIUS FOLEGATTI - Infelizmente, isso não foi
disponibilizado. Nós perguntamos qual era o conteúdo, mas ela disse: “só quero que
seja retirado”.

O SR. MARCO AURÉLIO - PT - Obrigado.

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - Acho que está
suficientemente claro o caso de Piracicaba. Estamos fazendo uma introdução.
Professora, a senhora gostaria de falar alguma coisa?

A SRA. BEATRIZ APPEZZATO-DA-GLÓRIA - Deputado Adriano Diogo,
fiquei bastante surpresa com a convocação. Estou à disposição se houver alguma
dúvida. Acredito que a convocação tenha sido em função de que eu sou ministrante de
aulas para ingressantes da Esalq, da Engenharia Agronômica e Florestal, há 28 anos.
Mais recentemente, numa reunião em dezembro de 2013, tivemos uma reunião de
ensino de graduação na Esalq, e ao final dessa reunião fiz um depoimento relativo à
necessidade de a instituição tomar medidas relativas ao problema do trote. Inclusive,
daquela reunião participou também o professor Antônio, que havia feito uma
apresentação similar à que assistimos hoje. Por iniciativa da direção, medidas
preventivas foram tomadas na Esalq em relação ao trote, em função desse depoimento.
E acredito que muito dessa discussão seja relativa a alguns problemas. Como o próprio
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professor Antônio colocou, muitas vezes fica meio tênue a diferença entre o que seja o
trote e algumas brincadeiras. Por exemplo, uma das minhas queixas é o fato de os
alunos andarem fantasiados dentro do campus. Isso é uma das coias que podem ser uma
brincadeira, mas fazem parte do contexto. São coisas que a direção e a comissão de
graduação estão tendo resolver. Não ficou parado depois dessa reunião. E espero
realmente que todo esse trabalho que está sendo desenvolvido aqui possa trazer algo
positivo.

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - Senhora, o que é o trote do
ralo?

A SRA. BEATRIZ APPEZZATO-DA-GLÓRIA - Que eu saiba, é um trote que
envolve atividades de violência. Agora, quero deixar bem claro que eu desconhecia esse
caso da Raquel e do Flávio. Pelo contato que eu tenho em relação aos ingressantes, sinto
que existe um assédio muito grande por parte dos veteranos. Muitos deles colocam para
mim que o trote hoje é uma coisa opcional. Alguns se submetem porque querem, muitos
saem de república e alugam casas ou apartamentos, formando grupos sem a conotação
de república. Os que fazem a opção por se vincular a repúblicas que são conhecidas
como “trotistas”, esses realmente têm inclusive problemas de rendimento acadêmico. E
essa tem sido a minha queixa. É o que o professor Antônio falou: privação de sono, de
higiene pessoal... Mas o que muitos alunos deixam claro é que existe uma pressão em
relação àqueles que não se envolvem diretamente, embora isso tenha sido uma coisa
meio opcional: optar por ir a repúblicas e se envolver com esse tipo de atividades.

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - Professora, o caso do
envenenamento do Flávio foi objeto de algum processo administrativo interno, de
alguma sindicância ou investigação? Perdão, é Felipe.

A SRA. BEATRIZ APPEZZATO-DA-GLÓRIA - Eu desconheço. Desconheço
inclusive o caso.

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - O deputado Bruno Covas
acabou de chegar. Eu queria agradecer a presença dos professores da Esalq. Só queria
pedir, professor Antônio e pessoal da assessoria, se vocês poderiam pegar
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aleatoriamente uma das repúblicas de Piracicaba para mostrar como elas se apresentam
na internet, antes de a gente encerrar o assunto. Tem alguma república daquelas que a
gente estava vendo aqui outro dia na audiência sobre Piracicaba? E se convidarmos o
reitor e agradecermos ao pessoal de Piracicaba? Esse vídeo que apresentamos é da
tradicional passeata pelas ruas da cidade, onde ocorrem todas as barbaridades do
mundo. Essas repúblicas competem muito com as de Ouro Preto. A gente nunca sabe
onde vai mais fundo a barbárie. Vamos pegar aquele da “Senzala”, que tem o mesmo
nome de uma república de Ouro Preto. Vamos ver como eles se apresentam. Fica esta
dúvida: por que as repúblicas são uma extensão do campus, mas, para efeitos legais,
pode acontecer tudo lá?
Significativo o nome “Senzala”, não? Mas deixa para lá, vamos prosseguir.
Obrigado, professores, pela contribuição. Gostaria de chamar o deputado Bruno Covas
para compor a Mesa. Professor reitor, queria convidá-lo para vir à Mesa. Só quero ler
um requerimento, para que possamos aprovar com o quórum:
“Requerimento a ser numerado. Nos termos do Art. 34-B, da XIV Consolidação
do Regimento Interno, requeiro à Comissão Parlamentar de Inquérito constituída com a
finalidade de investigar as violações dos direitos humanos e demais ilegalidades
ocorridas no âmbito das Universidades do Estado de São Paulo ocorridas nos chamados
'trotes', festas e no seu cotidiano acadêmico, a aprovação de medida judicial de busca e
apreensão de documentos não apresentados pela Associação Atlética Acadêmica
Oswaldo Cruz, constante no requerimento no 6, de 2014, aprovado na primeira reunião
desta CPI, realizada em 17/12/2014, quais sejam: prestação de contas, tanto na versão
sintética como detalhada; livro-caixa; comprovantes e anexos de bancos; notais fiscais e
bonificação nos exercícios de 2011, 2012, 2013 e 2014; termo de cessão de uso ou
comodato do terreno ocupado pela Associação Atlética; seu estatuto social - caso tenha
ocorrido alteração no estatuto nos últimos cinco anos, enviar as alterações; e contratos
de exclusividade, patrocínio ou contratos de qualquer natureza firmados com indústrias
de bebidas nos anos de 2011, 2012, 2013 e 2014. O requerimento tem por objetivo a
obtenção de informações para aprofundar a investigação de violação de direitos
humanos, especialmente porque, além das mortes já sabidas, existem relatos de que
práticas ostensivas de agressão continuam ocorrendo especialmente no âmbito da
referida associação.”
Deputado Bruno Covas e meus queridos deputados que têm acompanhado a CPI,
Marco Aurélio e Sarah Munhoz, a Associação Atlética Oswaldo Cruz se nega a entregar
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qualquer documento. Então, precisamos ter quórum. O deputado Bruno Covas, pelo
PSDB e pelo governo, foi um dos deputados que mais apoiaram e incentivaram a
aprovação desta CPI. Precisamos de quórum para aprovar esse documento e outros
requerimentos antes da saída definitiva de Vossa Excelência. Senhor reitor, muito
obrigado, foi importantíssima a sua vinda. Eu só queria pedir para o professor Akerman,
um grande estudioso dessa questão do trote, fizesse uma fala em nome dessa área de
professores da Medicina, Saúde Pública. Lógico que estamos aqui com o professor
Auler, o professor Vahan Agopyan e o diretor de faculdade, professor Carlotti.
Professor Akerman, faça uma introdução para a gente acolher o senhor reitor.

O SR. MARCO AKERMAN - Boa tarde. É um prazer estar aqui. Meu nome é
Marco Akerman, sou professor titular do departamento de prática da Faculdade de
Saúde Pública. Sou médico formado pela UFMG. Tive uma experiência de 18 anos na
Faculdade de Medicina do ABC, onde, ao vivenciar a questão do trote,
independentemente de ter denúncias, tentamos não ser omissos e enfrentamos esse
problema. Acho que essa CPI se iguala um pouco à Comissão da Verdade, porque assim
como essa última desocultou e visibilizou questões que estavam silenciadas na época da
ditadura, a gente tem que dizer que esse fenômeno está silenciado. A gente viu no
depoimento, agora há pouco, que existe um reino do medo, existe silêncio e
naturalização desse processo. Nesse sentido, a CPI cumpre o papel de desocultar
questões que estão naturalizadas. Essa fala: “eu não sabia que isso acontecia; na minha
época não era assim”. Isso é parte do silêncio, parte da ocultação. Outro exemplo é
quando pais e alunos fazem denúncias com nomes e emails falsos, porque têm medo de
que seus filhos sofram retaliações.
Então, nós, professores, alunos e docentes, temos que romper com esse silêncio,
temos que trabalhar com essa lógica de estimular que narrativas sejam ditas. A gente
não deveria silenciar frente a isso. No que diz respeito à medicina, independentemente
de contar casos bizarros que a gente tem testemunhado, para que isso não se torne
apenas manchetes de jornais, temos uma questão bastante importante no nosso campo,
que impacta na lógica do cuidado. Estamos tentando estudar isso. Antônio Almeida
relatou hoje que nós fizemos uma reunião na Faculdade de Saúde Pública com
professores de oito instituições, porque a gente quer chegar à raiz do trote. Fala-se
muito em prevenir, mas temos que entrar na lógica dos determinantes sociais do trote.
No caso da medicina, a gente estudou e produziu este livro: “Bulindo com a
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Universidade - um Estudo sobre o Trote na Medicina”. Foi escrito a partir da pergunta
“por que me submeto?” A gente trabalhou um pouco com essa hipótese de trabalho. Aí,
a gente vê que, no caso particular da Faculdade de Medicina do ABC - não estou
generalizando, mas muitas questões se repetem -, o trote é um mecanismo de introduzir
a hierarquia. Nesse sentido, a gente começa a discutir um pouco a genealogia da
hierarquia médica. O aluno do primeiro ano vale menos que o aluno do segundo, que
vale menos que o do terceiro, que vale menos que o do quarto, que vale menos que o do
quinto, que vale menos que o do sexto, que vale menos que o preceptor, que vale menos
que o residente, que vale menos que o professor titular, que vale menos que o diretor. Se
existe essa hierarquia dentro da escola, o fonoaudiólogo, o psicólogo e o enfermeiro
valerão menos ainda. E o paciente talvez valha menos ainda.
A lógica do trote, estudando a genealogia da hierarquia médica, conspira contra
um cuidado integral, na medida em que a gente não consegue construir equipes de saúde
horizontais. Essa é a primeira questão. A segunda é a construção de redes de poder,
porque o trote não inclui alunos, mas os exclui, e vai criando lógicas de produção de
poder. Por exemplo, na Faculdade de Medicina do ABC, que existe há 45 anos, a gente
até construiu uma curva de Gauss e identificou que 15 alunos - são 100 alunos por ano normalmente não se submetem ao trote, porque são mais velhos ou porque estão na
segunda carreira, ou são às vezes religiosos. E esses alunos infelizmente são excluídos
da vida acadêmica. O termo até não é muito simpático: eles passam a ser “pau no cu”.
Outros 15 alunos - aí é uma lógica darwinista - são homens, bonitos, ricos, jovens,
esportistas. Eles se tornam, de alguma forma, a lógica de condição do trote. E 70 alunos
sofrem muito, porque não querem ser excluídos da vida acadêmica nem querem ser
trotistas. Aí é que há mais atendimento, mais depressão, mais problemas de saúde
mental. Esses 15 alunos então se relacionam com os 15 do ano anterior, do anterior, e
isso forma um ciclo e uma rede de poder que tem influência na residência médica, no
credenciamento dos planos de saúde, na distribuição dos empregos na região onde a
faculdade está. Então, o trote, nas nossas escolas, tem uma lógica de formação de redes
de poder.
Isso conspira contra um cuidado integral, que é aquilo a que aspiramos. Todo o
discurso docente e do SUS é de cuidado integral, mas a própria forma de currículo
oculto que ocorre nas escolas conspira contra essa lógica. Acho que é compromisso
ético-político nosso - e esta CPI tem esse compromisso - o fato de que nenhuma vida
vale menos. Para além de lutar contra a violação de direitos humanos, é um
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compromisso ético-político de todos os diretores das escolas médicas lutar contra a
desvalorização da vida. Termino então fazendo um apelo aos diretores: tenham
coragem, não se omitam diante de uma denúncia. Falo de novo: não se omitam diante
de uma denúncia. Independentemente de a menina dizer que foi estuprada ou não, sigam
em frente, por favor. (Palmas.) Não naturalizem, dizendo que vocês também passaram
por isso e que tudo não passa de um ritual inocente. O trote é um ritual de opressão, de
assimetria de poder, de imposição, pela força física e pela humilhação, de um conjunto
de regras em que os mais novos devem deferência e submissão a todo custo aos mais
velhos.
O que dizer sobre armazenar o vômito dos convivas da última festa para que na
festa seguinte os novos alunos passem pela provação de consumir cubos de vômito
congelado? Ou da experiência de ficar de quatro e receber sobre o corpo nu pratos de
macarronadas adormecidas para um cão que espreita comer o alimento sobre o corpo do
calouro? Ou de cenas de subjugação de alunos ingressantes que, obrigados a deitar no
chão, são urinados por estudantes mais velhos? O que argumentar sobre o fato de que
pais fazem denúncias dos maus tratos que sofrem seus filhos sob a cobertura de nomes
fictícios e de emails criados especialmente para veicular denúncias “sem que sejamos
notados, para que nossos filhos não sofram retaliação?” Ou do caso de um pai que teve
que simular um infarto para que veteranos se convencessem a libertar seu filho de um
lugar isolado onde deveria passar o fim de semana após ter ligado para a família
pedindo socorro pois estava sendo espancado pelos estudantes mais velhos? A cada uma
dessas bizarrices muito difíceis de se compreender à luz de qualquer marco civilizatório
contemporâneo, corresponderia um nome de uma instituição de ensino superior em que
o senhor é ou foi diretor.
Há evidências de que esta prática prevalece de modo mais intenso em cursos
universitários conectados com profissões mais tradicionais e que estão relacionados
com setores econômicos mais consolidados, como medicina, direito, engenharias e
agronomia. Nas escolas médicas, o trote serve muito mais para manter a hierarquia
existente no meio médico do que como mecanismo de integração. Se o calouro
ingressante vale menos que o aluno do segundo ano, que deve reverência ao colega do
terceiro e assim sucessivamente até o aluno do sexto, o residente e o professor, o que se
dirá de um outro profissional não médico? Nesse sentido, todo o discurso feito sobre a
necessidade de equipes interprofissionais serem colaborativas, horizontais e solidárias todo esse discurso cai no vazio. Senhores e senhoras diretores, não façam do trote, do
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espírito de corpo que ele quer produzir, um escudo para as mazelas de suas instituições.
Entretanto, um enfrentamento sustentável e duradouro dessa problemática passa pela
discussão do poder, do poder dos mais fortes sobre os mais fracos, dos homens sobre as
mulheres, dos mais ricos sobre os mais pobres, dos esportistas sobre os não esportistas,
dos professores sobre os alunos, dos veteranos sobre os calouros. (Palmas.) Um poder
que usa e abusa dos preconceitos. Em nenhum lugar estamos totalmente isentos de
relações de poder ou do preconceito, mas seremos livres sempre que reagirmos ao ver o
abuso de poder afetar a dignidade do outro e, portanto, também a nossa.
Trata-se de um incômodo debate que precisa ser enfrentado para, aí sim,
erradicarmos a violência e a intimidação em nossas instituições de ensino. Além das
marcas emocionais e psicológicas por vezes indeléveis que resultam dessas interações
violentas para os sujeitos que delas participam, também precisamos nos preocupar com
suas repercussões no exercício de sua futura profissão. Senhor diretor, não cuide apenas
dos mais fortes; crie as condições necessárias para que todos possam ter autonomia nas
suas escolhas. E quando uma menina que foi estuprada não disser de frente que foi
estuprada, por favor ajude essa menina. Esse apelo toca em uma das hipóteses sobre por
que o trote violento, bizarro e opressor persiste no meio universitário. Esperamos então
que essa pesquisa e futuras pesquisas, mais do que meros exercícios acadêmicos,
ajudem a abolir e erradicar o trote nas universidades públicas e privadas. (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - Reitor, antes de começar o
depoimento do reitor, eu queria que o professor Carlotti, que veio lá de Ribeirão Preto,
de onde o reitor é originário, permanecesse aqui à Mesa junto conosco. Obrigado,
professor Carlotti.
Reitor, passo a palavra ao senhor para que o senhor faça a exposição pelo tempo
que julgar necessário.

O SR. MARCO ANTONIO ZAGO - Muito boa tarde. Quero saudar
inicialmente o presidente desta comissão, Adriano Diogo, e os deputados Bruno Covas,
Marco Aurélio e Sarah Munhoz. E dizer tanto em meu nome quanto no do vice-reitor professor Vahan Agopyan, que me acompanhou -, que ao lado de outras providências
que vou citar, será ele quem no dia-a-dia vai acompanhar todas as providências
relacionadas com todo esse tema. Como sabem, todos nós temos agendas complicadas;
o reitor também tem. Mais de uma vez eu não posso anteder a solicitação
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(ininteligível)... São absolutamente legítimas. Então, entendo que alguém de alto nível
na reitoria deve pessoalmente acompanhar todas as questões relacionadas com este
assunto, e assim fará o professor Vahan, com quem eu despacho diariamente. Ele estava
aqui no início, mas tinha uma consulta médica e, portanto, acabou saindo neste
momento. Em meu nome e no nome dele, agradeço o convite desta Comissão e a
oportunidade de apresentar aos representantes da Assembleia Legislativa a visão da
direção da USP sobre a defesa dos direitos individuais no âmbito de instituições de
ensino superior do estado, aí incluída a USP.
Minha primeira manifestação é de apoio a iniciativas que visam reparar erros e
criar um ambiente mais seguro, garantindo o respeito aos direitos individuais em
qualquer instância, em especial na nossa universidade. De início, quero já manifestar
nosso apoio e compromisso de colaboração. Não posso deixar de enumerar, como prova
da importância que damos a isso, as pessoas que estão me acompanhando aqui: além do
vice-reitor, que estava conosco até agora, o chefe de gabinete da reitoria; a professora
Paula Dallari, que é a procuradora-geral da universidade; o professor Ignácio Poveda,
secretário-geral da universidade; professor Antonio Carlos Hernandes, pró-reitor de
graduação, muito diretamente ligado com a vida dos estudantes de graduação; professor
Carlotti, diretor da Faculdade de Medicina de Ribeirão; professor Lúcio, que tomou
posse recentemente como diretor da Esalq; professor José Otávio Auler, que tomou
posse há aproximadamente um mês como diretor da faculdade de medicina; e estava
também conosco o professor José Eduardo Krieger, pró-reitor de pesquisa da
universidade. Por que todos esses? Porque todos temos que de alguma forma participar
das decisões relacionadas com essa temática e formatar as ações e a política da USP
com relação a isso.
É muito triste ver que a USP recebe acusações desse tipo. De fato, elas não são, na
essência, a instituição maior Universidade de São Paulo. São seus componentes, pessoas
que por lá passam e que em algum momento tomaram decisões erradas ou não tomaram
as decisões que deveriam. Porque a USP, todos sabem, tem uma história respeitável de
defesa dos direitos humanos. Isso, no entanto, precisa agora ser confirmado por ações
práticas específicas relacionadas a essa temática toda. Por isso, a vocação precípua da
universidade é a de educar e formar uma juventude segundo padrões bastante elevados
que tornem esses jovens cidadãos plenos, aptos a desempenhar seus papeis numa
sociedade que é diferenciada, pluralista e democrática. Pelo menos, é assim que
desejamos que ela seja. Ora, no cumprimento dessa missão pública, é necessário ter
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experiência, equilíbrio de julgamento, credibilidade moral, transparência e objetividade.
São essas qualidades que buscamos. Não somos perfeitos; ninguém o é. Mas são essas
as qualidades que buscamos individualmente imprimir à gestão da universidade.
Como reagir diante desse conjunto de denúncias que foram se acumulando
crescentemente nesses últimos tempos? Eu entendi que o que deveria fazer a reitoria é
garantir não só que sejam feitas as ações para as quais os mecanismos já existem. Já
existe a aparelhagem regulamentar dentro da universidade, existem os instrumentos. O
que precisamos garantir é que de fato aquilo que está previsto se realize. Entendemos,
portanto, que a melhor maneira seria delegar à Comissão de Direitos Humanos da USP,
constituída por personalidades de grande relevo na área. Vou enumerá-los. São tanto
membros da universidade quanto outros externos. Delegar a eles a responsabilidade,
primeiro, de iniciativas sólidas para fundamentar a nossa política com relação a essa
área. Os trabalhos da Comissão serão assistidos, naquilo que couber, pela Comissão de
Ética da USP, pela Procuradoria Geral da USP, cuja procuradora está aqui, e pela
Ouvidoria da USP. A ouvidora da USP, desde o início de 2014, é a professora Maria
Hermínia Tavares de Almeida, personalidade conhecida, tenho certeza, de todos.
Aposentada pela universidade aos 70 anos, tem uma história conhecida de defesa dos
direitos humanos. Portanto, uma mulher com uma história respeitada nessa área. Os
trabalhos da Comissão serão assistidos também Pelo Núcleo de Estudos da Violência,
que também é conhecido, e por numerosos outros núcleos e grupamentos que se
formaram e estão se formando na USP.
Há minutos, conversava com a professora Zilda Iokoi, que me falou de uma
iniciativa organizada por um desses grupos dia 24 na Faculdade de Medicina. Isto é,
começamos a ter um conjunto de iniciativas dentro da universidade. Entendi que a
melhor maneira seria delegarmos o acompanhamento disso tudo, bem como a sugestão
de novas políticas, à Comissão de Direitos Humanos. Além do mais, há outro
componente importante relacionado à Comissão de Direitos Humanos, sobre o qual
falarei em seguida quando ler o comunicado que fiz. Acho que, para registro, é bom
declinar o nome daqueles que compõem essa Comissão, porque é óbvio que a
autoridade de uma comissão certamente está ligada à autoridade moral daqueles que a
compõem. É presidida pelo professor José Gregori, que dispensa apresentações na área
de direitos humanos. Participam ainda o professor Celso Lafer; doutor Ruy Martins
Altenfelder Silva; professora Maria Hermínia Tavares de Almeida, nossa ouvidora;
professor Calixto Salomão, da faculdade de direito; professor Pedro Dallari, até
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recentemente coordenador da Comissão Nacional da Verdade; professor Valentim
Gentil Filho, conhecido por sua atividade relacionada com toda a questão de
entorpecentes e drogas; professora Nancy Cardia, do Núcleo de Estudos da Violência; e
uma representante dos servidores da USP, senhora Dulce Helena de Brito. Está em fase
de nomeação, porque eles precisam escolher, um representante dos estudantes.
Essa Comissão proporá ações positivas para educação, informação e prevenção. E
é ainda a responsável pela supervisão de todas as ações e respostas dos dirigentes da
universidade diante de denúncias ou suspeitas. Por isso, no dia nove de dezembro,
encaminhei a todos os dirigentes da USP o seguinte comunicado:
“Considerando a necessidade de garantir o respeito aos direitos humanos na
Universidade de São Paulo de maneira condizente com a história e a missão da nossa
universidade, reitero a todos os dirigentes de unidades de ensino e pesquisa, diretores de
museus, institutos e órgãos complementares, bem como de órgãos centrais, a
necessidade de adequada apuração de todos os casos em que haja denúncia ou suspeita
de desrespeito à ética ou a condições associadas ao gênero ou identidade, ou qualquer
outra forma de discriminação ou violação de direitos individuais. Para isso, deverão
proceder segundo as etapas abaixo indicadas, utilizando-se dos mecanismos já
disponíveis na Universidade para esta finalidade.
Em todos os casos o diretor é responsável legal por determinar a realização de
processo de sindicância. A instalação do processo de sindicância deverá ser comunicada
à Comissão de Direitos Humanos da USP. Quando se abre já deve comunicar, à qual
será enviada cópia da portaria. No final do processo, o relatório final será encaminhado
para a mesma Comissão de Direitos Humanos, que poderá pedir esclarecimentos
adicionais ou proceder a investigações adicionais. A Procuradoria da USP
disponibilizará um procurador chefe para acompanhar todos os casos e prestar
assistência às diretorias e à Comissão de Direitos Humanos, naquilo que for pertinente
para a realização de sua missão.
A Comissão de Ética da USP, a Ouvidoria da USP e a Superintendência de
Segurança também comunicarão à Comissão de Direitos Humanos todas as queixas
sobre desrespeito a esses direitos, bem como situações em que haja indícios de
desrespeito. A Comissão de Ética, a Ouvidoria, o Núcleo de Estudos da Violência, o
Núcleo de Direito, bem como entidades locais das unidades, constituídas com esta
finalidade, darão apoio ao funcionamento da Comissão de Direitos Humanos, na medida
em que forem solicitadas. Superintendência de Espaço Físico, Secretaria Geral darão
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apoio de infraestrutura para viabilizar o trabalho da Comissão de Direitos Humanos, e a
Superintendência de Tecnologia de Informações providenciará o apoio necessário para a
manutenção de site atualizado e disponibilização pública das informações de
competência da Comissão de Direitos Humanos.”
Cria-se aqui, portanto, uma estrutura de apoio para que a Comissão de Direitos
Humanos, composta por essas personalidades, possa exercer a sua missão de
supervisão, como que uma agência reguladora sobre tudo o que se faz na USP com
relação a todas essas questões. Já vários processos estão chegando a respeito das
sindicâncias recentemente instaladas, cujos resultados, então, estão sendo encaminhados
para que eles examinem. E é óbvio, portanto, que qualquer pessoa que se sentir
desassistida nesses processos poderá recorrer a eles.
Embora criada pela Reitoria da Universidade, pelas próprias características dessas
pessoas, fica claro que não se está criando um conjunto, uma comissão subordinada à
vontade do reitor e muito menos subordinada à vontade dos diretores. Nesta minha
manifestação não há nenhuma desconfiança com relação aos diretores. São pessoas que,
como eu, pretendem melhorar as condições de vida universitária, as condições de
educação na Universidade de São Paulo, porque de fato esta é a nossa missão. E é para
isso que temos que trabalhar.
Outro aspecto do qual precisamos tratar, e já foi amplamente tratado, de fato
grande parte do que eu assisti aqui centra-se na questão do trote, mas acho que não é
apenas desta questão que estamos falando. Muitas destas situações não ocorrem no
ambiente propriamente dito do trote. Como já foi dito, o trote está regulamentado por
portarias do reitor da Universidade de São Paulo de 1998 e 1999, que estão valendo.
Portaria inicial do professor Marcovitch dizia: “Fica proibido o trote na Universidade de
São Paulo. Toda e qualquer manifestação de recepção de novos alunos, em todas as
universidades, todos os campi, deverá estar integrada à semana de recepção aos
calouros.” E ele amplia isto. Ele diz o seguinte: “Não será tolerado qualquer tipo de
manifestação estudantil que cause, a quem quer que seja, agressão física, moral ou
outras formas de constrangimento, dentro ou fora do âmbito da Universidade.” Eu não
teria nenhum reparo a tudo isso que está dito aqui. Eu acho que o termo da lei é perfeito.
Todos nós sabemos, e os deputados mais que eu, que há leis que se realizam
plenamente e há outros que se realizam parcialmente. E uma coisa é a decisão de
regulamentar algo e de implantar uma lei. Outra completamente diferente é fazer com
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que a prática se instale. Portanto, nós estamos tratando de uma questão que é certamente
comportamental.
Eu ouvi e agradeço as análises feitas pelos dois professores. Ambos me
entregaram os livros que eu lerei, tanto o professor Antônio de Almeida Júnior, como
Marco Akerman. Eu concordo em grande parte com o que disseram. Discordo de alguns
aspectos, quando tratam da gênese e dos mecanismos que criam o ambiente do trote,
mas este ambiente ele é certamente muito heterogêneo na Universidade de São Paulo,
que como sabem é uma universidade imensa e com tradições muito variadas.
Ele citou, o professor Akerman, agora no final, os locais em que ele entende que a
tradição do trote é mais forte - as faculdades de medicina, e eu diria muito mais a de São
Paulo do que a de Ribeirão Preto, e nós podemos depois tratar disso, Faculdade de
Direito, Engenharia e Agronomia. Ele atribui, ele faz uma interpretação de que isto está
relacionado com o estabelecimento de ordem de poder, de hierarquia e são, portanto,
profissões que têm uma grande repercussão econômica na sociedade. Pode ser que haja
algo correspondente a isso, mas eu diria que há um motivo muito mais simples. O
motivo é histórico. Estas são unidades que existem como tal muito antes da existência
da Universidade de São Paulo. Por exemplo, a Escola Politécnica tem 120 anos de
existência, a Faculdade de Medicina de São Paulo tem 103 anos, 102 anos, a Esalq tem
105, ou qualquer coisa dessa ordem. Eu estive neste final de semana passado na
formatura da Esalq, e uma coisa que me chamou atenção no discurso da formanda... foi
uma cerimônia fantástica, muito bonita, mas me chamou a atenção uma coisa que ela
disse. Ela disse: “Quando me perguntam se eu estudo na USP de Piracicaba, eu digo,
não. Eu estudo na Esalq.” Isto mostra que ainda, e apesar de mais de 80 anos de
integração na Universidade de São Paulo, existe em algumas unidades da Universidade
de São Paulo este espírito de independência em relação à Universidade de São Paulo.
Nós somos nós e temos nossa tradição. Este é um componente que não se justifica mais
hoje, mas ele faz parte do ambiente que cria esta situação.
Portanto, continuando, eu acho que, no que diz respeito à instituição do trote, e
aqui eu discordo claramente do professor Antônio de Almeida, sim, a Universidade de
São Paulo promove, continuará promovendo e faz parte do seu processo de recepção
dos novos alunos uma semana de recepção dos alunos. Isto tem progredido ano a ano.
Nesta semana a Universidade dá a sua versão do que é a vida universitária. Temos a
cooperação de um grande número de professores, um grande número de unidades,
porque os alunos que chegam novos à Universidade de São Paulo, sim, eles precisam
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ser recebidos. Temos cópia aqui, ainda muito precária, deputado, do material de
recepção deste ano, mas mostrando que nós estamos trabalho nisso já há meses, para
darmos a esses estudantes, que chegarão, uma recepção adequada. Chama a atenção que
há alguns flyers, que todos eles receberão... num deles está dito o seguinte: “Não será
tolerado qualquer tipo de manifestação estudantil que cause, a quem quer que seja,
agressão física, moral ou outras formas de constrangimento, dentro ou fora da
Universidade de São Paulo”, e dizendo que isto é uma portaria reitoral. É eficiente? É
uma maneira de alertar aos estudantes que estão chegando que eles têm proteção de
legislação reitoral para se protegerem contra este tipo de agressão, que eu entendo, pelo
que eu vi aqui, que eles, sim, podem ser, serem de alguma forma agredidos. Eles estão
sendo alertados de que isto não é tolerado na Universidade de São Paulo. Isto é
suficiente? Obviamente, não é suficiente, mas acho que menos seria não dizer isso. Isto,
espero, demonstra com muita clareza que a Universidade de São Paulo está preocupada
com esta questão, está procurando tomar medidas para isso.
Finalmente, há um outro tópico, eu posso voltar a discutir isso se quiserem, mas é
um outro tópico que eu acho que é também relevante, ligado a essas questões todas, que
é o seguinte. Ocorrem, e isto está se tornando cada vez mais intenso e assumindo até
uma certa regularidade, festas na Universidade de São Paulo. São eventos sociais nos
quais há um consumo comprovado de grande quantidade de bebidas alcoólicas. Não vou
nem me referir ao restante... há uma grande quantidade de bebidas alcoólicas. Estas
festas não contam com a aprovação, com o apoio ou a participação da Universidade ou
das unidades, e não dispõem de infraestrutura. É muito precário como e onde ocorrem
essas festas, e muito menos de segurança. Uma grande festa precisa de segurança para
poder se realizar. Elas são realizadas informalmente e elas estão assumindo esse caráter
de regularidade. Elas representam, a meu ver e da maioria dos gestores da Universidade,
um óbvio risco de ocorrência de agressões, desrespeitos, crimes. Mais de uma vez já
ocorreram mortes. Sabemos disso. No final do ano passado, nós tivemos morte numa
festa que foi organizada por... depois não se acha mais quem organizou, que não
contava com a aprovação, muito menos o apoio da Universidade.
Em São Carlos, no campus de São Carlos, estas festas foram proibidas pela
Justiça, a pedido do Ministério Público. E por que foram proibidas? Porque num ano,
numa delas, morreram dois, não um. Dois. Ora, o conselho do campus da Universidade
de São Paulo, no dia 17/12 resolveu proibir as festas com consumo de álcool no âmbito
do campus da capital. Isso está proibido. Ora, a reitoria da USP, em conjunto com a
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Prefeitura

da
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Universitária,

a

Superintendência
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Segurança,

a

Superintendência de Assistência Social, as diretorias das unidades, vão garantir a
execução desta resolução. Não acredito que isso será aceito muito pacificamente, mas
eu entendo que nós temos que respeitar inclusive lei estadual que proíbe o uso de
bebidas alcoólicas no campus ou no âmbito de uma entidade de ensino.

A SRA. SARAH MUNHOZ - PCdoB - Dentro do ambiente público, e a
Universidade é um ambiente público.

O SR. MARCO ANTONIO ZAGO - Por excelência, onde nós temos que tratar
dessas questões desta forma. Então, pessoalmente, tomei providências também para
que, absolutamente, no âmbito até da Reitoria, mesmo saudando um visitante
estrangeiro ou num coquetel, se usasse bebida alcoólica. Lá só se usa suco de fruta. Está
bom?
Bem, eu entendo que isto terá que ser um passo importante à medida que formos
abolindo estas grandes festas com uso de álcool e outros estimulantes, que depois
chegam a caminho... abolirmos isto e isto será um passo, também, não único,
isoladamente... não funciona. Eu acho interessante também, principalmente diante do
que eu ouvi aqui, chamar a atenção, e certamente todos perceberam, que há neste
conjunto de denúncias uma mescla de situações e naturezas muito diversas, hierarquias
diferentes.
Há casos muito graves como este que foi aqui relatado, que teria ocorrido no
campus da Esalq há muitos anos, mas que eu estou adotando a linha de pedir a todos os
diretores, de fato a determinar todos os diretores que reabram casos, que reabram
sindicâncias, porque nós queremos passar a limpo este passado, na medida do possível.
Isto nunca é possível completamente, mas na medida do possível. Então, os casos em
que for possível, que houver fundamentação, serão reabertos.
A minha maior preocupação é com o futuro, com o futuro. Acho que quem está
em melhores condições de definir muitas linhas de ação, além desta de funcionar como
uma agência de vigilância sobre o que ocorre na Universidade, mas de propor ações
novas, é a Comissão de Direitos Humanos da Universidade de São Paulo, à qual a
comissão certamente poderá se dirigir quando julgar necessário, assim como qualquer
membro da Universidade de São Paulo.
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Esses são os fundamentos daquilo que eu deveria dizer para não ficar enfadonho,
os elementos essenciais de como a direção da Universidade de São Paulo encara esta
questão. Devo garantir, deputado, que tenho encontrado, sim, apoio nos diretores, por
exemplo, o professor Carlotti, está aqui sentado do lado. Recentemente houve denúncias
lá de três casos. Ele já me entregou os três processos para serem entregues à Comissão
de Direitos Humanos, que examinará se a conduta foi correta, não foi. Além do aspecto
formal, que a Procuradoria Geral da USP faz, para ver se os aspectos legais, estatutários,
regimentais foram respeitados, há aqui a questão da dose, da análise de se isto de fato
foi uma solução correta ou não, e eles têm, inclusive, a oportunidade de pedir mais
esclarecimentos

à

Diretoria

ou

eventualmente

promover

uma

investigação

independente. Sem querer criar um arcabouço maior do que aquele que somos capazes
de administrar, a minha impressão é que estas medidas dão conta, no momento, pelo
menos, daquilo que nós podemos ou devemos fazer, mas obviamente a Reitoria da
Universidade está aberta a ouvir sugestões, a começar aquelas que partam desta
Comissão. Muito obrigado. (Palmas.)

A SRA. SARAH MUNHOZ - PCdoB - Pela ordem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - Com a palavra a deputada
Sarah Munhoz.

A SRA. SARAH MUNHOZ - PCdoB - Professor Zago, muito obrigado por ter
vindo. Acho essa uma atitude...
Nós tivemos aqui, do professor Auler, uma série de coisas foram colocadas e
medidas também foram colocadas, que estão em andamento, principalmente para a
recepção dos calouros deste ano. Mas tem três coisas que ainda não ficaram muito
claras para mim e eu gostaria de fazer sugestão e saber se o senhor, pelo menos, se não
se comprometer, pelo menos se comprometer em levar adiante e dar um retorno para a
gente.
Primeira situação: o Show Medicina. O Show Medicina é preparado nos meses de
agosto, setembro e outubro para ser realizado em outubro. A pessoa utiliza espaço
público para os ensaios desse show. Dentro desses espaços, que são os auditórios e as
salas de aula, existiram aqui nesta CPI relatos de opressão, de desacato, de desagravo,
de desnudez das pessoas, das formas mais estranhas possível. Por exemplo, tivemos a
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informação de que os calouros, segundo ou terceiro ano pagam um pedágio para poder
fazer a festa do bosque, a festa do campo, a festa de não sei o quê. Que é obrigada a
compra de kit, que é obrigado uma série de coisas. Isso foi o que nos foi relatado. Estou
passando exatamente ao preço que vendi.
Eu pediria ao senhor uma atitude, tão importante quanto esta que o senhor passou
para os diretores das Unidades e para quem tem área de mando, que não se pudesse
ocupar espaço público, como salas de aula, auditórios e qualquer outro espaço da
Universidade, após as 22:00 horas, aos sábados e domingos, para ensaios do Show
Medicina. Ali dentro ocorrem abusos e que, na verdade, a Universidade, embora tenha
conhecimento de que há uso de lugar, como diz o senhor, na hora de saber quem...
some. Esse é o primeiro pedido.
O segundo pedido, que não só foi pelos próprios alunos, mas pelos próprios
moradores da região do lado do bosque, onde tem a... atrás do hospital, ali... medidas
em relação ao show do bosque, porque lá no show do bosque tem os acadêmicos...
receberam aqui, um kit, que eles são obrigados a providenciar, tanto para o Show
Medicina, quanto para o show do bosque, que é o kit bebida, o kit loló, o kit cocaína...
desculpe, é maconha... lança perfume e bebida alcoólica. Foram proibidas entradas de
material de agressão, mas eles congelam a cerveja e jogam a lata de cerveja congelada,
o que para mim dá a mesma coisa. Eu pesei. Uma pedra de 1,5kg. Dependendo bem a
distância, o senhor que entende bem de física e química sabe como isso funciona.
A terceira coisa é que o senhor colocasse um rastreamento nos vídeos,
principalmente que estão no YouTube, para que eles fossem captados antes que eles
fossem retirados, porque eles somem em 24 horas. Para manchar a moral de uma
pessoa, são dois minutos. Para limpar a moral dessa pessoa, uma vida inteira. Então, é a
história de um monge que disse o seguinte: “Olha, monge, eu vim pedir um conselho.”
“Qual conselho que o senhor necessita?” “Ah, eu falei mal de muita gente e agora eu
queria me redimir.” Não estou querendo ensinar o Padre Nosso ao vigário, mas para
ilustrar a minha colocação. Aí ele foi e falou assim: “Você vai, mata mil galinhas e pega
da pena maior à pena menor e volta aqui.” Resumidamente, ele voltou com esse saco de
penas e o monge lhe disse: “Jogue a pena ao vento.” E ele falou: “Já joguei as penas ao
vento.” “Então agora você vai e colha todas.” Ele disse: “as grandes eu vou colher, mas
e as menores?” As menores é o problema que nós temos, porque as maiores talvez o
senhor consiga apagar; as menores, nunca, ninguém vai pagar. Então, eu acho que é
importante, criar um hackeamento mesmo, dentro da Universidade, sobre o que
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acontece por 24 horas, porque, se pegar, já guarda, e não tem essa de “Eu não vi porque
não li email, não chegou o email...” Aí não tem desculpa. “Eu soube, eu acho que teve, a
menina não quis falar...” Eu não seria besta, como mulher, como uma menina de 18
anos, de abrir a boca para falar um pouco mais. Eu não sei se eu saio viva dali. Depois
assim, “eu encorajei você a falar, eu encorajei, mas não tive coragem de levar para
frente a situação.” Então é assim, encorajar é fácil, ser corajoso é difícil. Falar é fácil,
difícil é fazer. Essa é a terceira questão.
E a quarta. Eu encareço muito ao senhor duas coisas: a reabertura das
sindicâncias, que são suas palavras, não são minhas, mas que a Universidade seja
orientada, em todas as diretorias, de um processo único de abertura de sindicâncias. Por
quê? Na semana passada nós tivemos um relato de uma aluna em que foi aberta a
sindicância, ela não assinou nenhum documento da sindicância, não assinou nada, e
aqui na hora aquilo que foi sindicância foi chamado como levantamento preliminar. Não
existe levantamento preliminar, professor, nem oitiva preliminar. Existe sindicância ou
não sindicância. Eu gostaria que o senhor, por gentileza, acatasse esses meus quatro
pedidos, por favor. (Palmas.)

O SR. MARCO ANTONIO ZAGO - É muito direto responder, e muito simples,
porque a reabertura das sindicâncias, deputada, tem que ocorrer, é determinação do
reitor, faz parte do meu comunicado e não serei eu quem acompanharei, mas será a
Comissão de Direitos Humanos, para saber se de fato todos os interesses estão sendo
atendidos, inclusive daquelas possíveis vítimas. De qualquer maneira...

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - Me arruma um microfone
maior? Outro, por favor?
São duas condições. Qual é o problema? São duas: uma é admissibilidade. Se for
admitida, gera uma outra comissão, com outros professores, com gente que não
participou da primeira. Então, evoluir... qual é o processo? É uma corrida de obstáculos
que geralmente não chega na segunda, que é efetivamente para analisar o mérito.
Entendeu? Então, o que a deputada Sarah Munhoz está tentando dizer é que haja um
outro mecanismo, mais centralizado, que possa fluir de uma forma, com mais
celeridade. A de admissibilidade, a primeira, demora seis meses. Se admitir, abre uma
segunda, que demora mais seis meses. E aí, o que acontece? Os processos vão esvaindo,
não sei... então, tem que haver outra forma de analisar, de acolher, que não fique lá no
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âmbito da unidade. Por que nenhuma dessas denúncias evolui na Polícia e no Ministério
Público? Porque elas morrem no nascedouro. Morrem no nascedouro, e as vítimas são
sempre criminalizadas. (Palmas.) As vítimas têm que provar que foram violentadas e
estupradas, dar todas... e o agressor, ele tem toda a proteção, e se não virar a chave, se
não tiver uma outra forma de acolher... e não precisa ir buscar na lua. Vá lá na
Faculdade de Medicina da USP, tem os cinco núcleos, tem todos esses casos tipificados.
Entendeu? Então, o que elas estão tentando dizer... porque tem vários, desculpe
usar essa expressão, tem vários serial killers, vários, em várias faculdades, e eles vão se
sucedendo. Tem um que colou grau agora que está dificílimo pegá-lo. Por quê? Porque
os processos são tão morosos, tão morosos, que o negócio acontece no primeiro ano, no
quinto ano ainda não julgou. Entendeu, professor? Desculpe, eu não queria...

O SR. MARCO ANTONIO ZAGO - Eu entendi, eu entendo a sua angústia, é a
minha, não só com relação a isso, mas muitas outras questões que ocorrem na
Universidade. Eu entendo que esta é uma maneira de manipular andamento de processo
- fazer com que ele nunca chegue ao fim. Concordo, isto é uma maneira e com a qual
não concordo.
Agora, também é necessário, deputado, lembrar o seguinte. Quando pretendemos
que um culpado, ou alguns culpados, sejam identificados e sejam responsabilizados, o
processo tem que ser o devido processo. Ele tem que envolver a possibilidade do
contraditório, da defesa, caso contrário jamais o que nós faremos se sustenta diante do
primeiro sopro da Justiça. O senhor sabe muito bem isto. Isto pode parecer, às vezes,
injusto, mas no dia em que o senhor, ou eu, ou qualquer um de nós formos o objeto de
uma denúncia e tivermos que nos defrontar contra os denunciantes, e quisermos que o
devido processo da Justiça, a devida oportunidade de defesa nos seja apresentada, aí nós
vamos valorizar de fato a necessidade de que este processo, que nos parece às vezes
moroso, nos parece, nos causa angústia, ele tem razão de ser, isto é...

***

- Fala longe do microfone.

***
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Pois é, mas eu gostaria também de completar este levantamento que a senhora me
propõe com quantas denúncias reais chegaram, de alguma forma, ao conhecimento dos
órgãos da universidade.

***

- Fala longe do microfone.

***

Sim, eu entendo o seguinte, que eu não sou responsável por aquilo que ocorreu há
quinze anos na Universidade, há dez anos. Sou responsável por aquilo que ocorreu a
partir de 25 de janeiro de 2014. Aqui eu estabeleci, com muita clareza, na frente de
todas essas pessoas, qual é a política da Universidade de São Paulo, não a minha, não a
do professor Carlotti, a da Universidade de São Paulo, qual é a política para ser
implantada para defender os nossos estudantes, professores e servidores de denúncias
que envolvam desrespeito aos direitos humanos.
Estarei, obviamente, aberto a ouvir novas sugestões, mas atropelar o devido
processo da Justiça, eu garanto à senhora, não é proveitoso a ninguém.

***

- Fala longe do microfone.

***

Terei o máximo prazer em ouvi-las, não precisa nem ser hoje, não se preocupe
com isto. Posso recebê-las, ou diria melhor ainda. Acho que vocês deveriam se dirigir à
Comissão de Direitos Humanos. Ela é quem está encarregada de ouvir, reunir isto tudo
e apresentar sugestões ou decisões para o reitor. Tenho certeza que será mais proveitoso
do que eu ouvi-las diretamente, mas estou à disposição também, não me nego a isto,
mas diria que seria ótimo que marcassem uma entrevista com a Comissão de Direitos
Humanos, que funcionará, como eu disse, como uma consciência, até sobre o reitor, no
que diz respeito a todas essas questões. Está certo?
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Só para completar, para a professora Sarah, que os demais três itens, eu vou ver
quão factível que é, por exemplo, ter equipes monitorando YouTube, e assim por diante.
Os dois outros, Show Medicina e a questão da Atlética, obviamente envolve
conversarmos com o diretor da Faculdade de Medicina e com os estudantes da
Faculdade de Medicina. Acho que nós não podemos descartar desde já a chance de
conversarmos, como adultos, com esses estudantes. O discurso todo de certa forma, até
agora, de certa forma tem, eu sei que não é intencional e nem se pretende isso, mas tem
de certa forma criminalizado os estudantes de Medicina. É...

A SRA. SARAH MUNHOZ - PCdoB - Mas eles não são uns anjinhos, né,
professor...

O SR. MARCO ANTONIO ZAGO - Eu diria, deputada, que talvez alguns não
sejam.

A SRA. SARAH MUNHOZ - PCdoB - Uma meia dúzia de psicopatas sempre
entra...

O SR. MARCO ANTONIO ZAGO - Mas eu diria que... e se não são anjinhos,
vamos supor que não sejam... acho que é responsabilidade da Universidade, uma vez
que eles serão médicos, é responsabilidade da Universidade tentar mudar este
comportamento. É aqui que está nossa ação fundamental. Não acho que só a punição... a
punição tem um papel na educação, como todos sabemos. Tem um papel na educação,
todos sabemos disto, mas nenhuma educação se constrói apenas na base da punição. E,
portanto, eu entendo que a responsabilidade maior da Universidade hoje se volta para
esses estudantes... se por acaso hoje eles são criminosos e praticam atos criminosos,
para que não os façam mais. Nós queremos ter segurança de que os nossos estudantes,
todos, participam deste movimento.

A SRA. SARAH MUNHOZ - PCdoB - Professor Zago, só um pouquinho...
quando eu compro uma empresa, eu sou responsável por passivo trabalhista. O senhor
assumiu a reitoria de uma Universidade. O senhor também é responsável por esse
passivo. (Palmas.)

490
DIVISÃO DE TAQUIGRAFIA
O SR. MARCO ANTONIO ZAGO - Eu não me eximi de tomar as medidas
necessárias para corrigir o passado, deputada. Eu não posso ser visto como uma pessoa
que concorda com as políticas passadas. Eu acho que essa diferença a senhora fará.

A SRA. SARAH MUNHOZ - PCdoB - Sim, sim. Isso é claro para mim.

O SR. MARCO ANTONIO ZAGO - Agora, que eu tenho a responsabilidade
para rever isto, eu concordo com a senhora e é isso que estou procurando fazer.

A SRA. SARAH MUNHOZ - PCdoB - O senhor é corresponsável, na medida
em que... responsável daqui em diante e corresponsável, porque é um passivo que o
senhor herdou, infelizmente.

O SR. MARCO ANTONIO ZAGO - Ok. Isto eu não nego.

O SR. MARCO AKERMAN - Eu queria só... na linha um pouco do que o
professor Zago estava dialogando com a companheira ali... Assim, é indiscutível,
professor Zago, a competência e a respeitabilidade dos membros que o senhor enunciou
para a Comissão de Direitos Humanos, mas eles estão numa torre de marfim ainda, e
eles não vão conseguir criar uma lógica sensível de escuta.
Eu queria sugerir e recomendar que a Comissão de Direitos Humanos, de uma
maneira institucionalizada, operasse uma instância intermediária entre os alunos e a
Comissão, e que fosse um ouvido sensível para que não aconteça aquilo que o professor
falou, que a menina não tem a coragem de falar. Quando a menina chegar para
denunciar, que ela esteja fortalecida para denunciar. A denúncia precisa de existir, mas a
Universidade precisa de cuidar dessa questão. Então, eu sugiro que essa instância
sensível seja composta por grupos vulneráveis, e que seja composta por coletivos do
movimento negro, coletivos LGBT e coletivos feministas. (Palmas.) E que a
Universidade respalde isso como um espaço sensível de escuta, conectado à Comissão
de Direitos Humanos, porque o professor Pedro Dallari, a professora Hermínia, não
terão a sensibilidade suficiente para essa escuta necessária.
Então, eu acho que, se a Universidade conseguir criar um corpo sensível de
escuta, que fortaleça todas essas pessoas... para que, quando chegar ao diretor, diga o
seguinte: “Eu fui estuprado por fulano, por beltrano e por ciclano”. Para que, a partir
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dessa denúncia, se instaure o devido processo, como o senhor falou, mas para isso a
Universidade vai ter que ser de alguma forma acolhedora, e vai ter que facilitar que
essas pessoas tenham tranquilidade de chegar a uma instância oficial da Universidade,
que seria esse espaço sensível de escuta conectado à Comissão de Direitos Humanos.
Marcar uma reunião com a Comissão de Direitos Humanos já não é suficiente.
Precisa de ter esse espaço sensível de escuta. Só queria fazer essa recomendação e esse
é um jeito, talvez, de democratizar a comissão. Que esse espaço de escuta tem
representação no movimento negro dentro da Universidade, no movimento indígena, no
movimento LGBT, do coletivo de mulheres. Ali os alunos vão se sentir, talvez, bem
recebidos e acolhidos para falar, e aí como uma primeira instância de encaminhamento
do devido processo. (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - Deputado Bruno Covas.

O SR. BRUNO COVAS - PSDB - Presidente Adriano Diogo, professor Zago,
professores, alunos, público aqui presente, agradeço a palavra e prometo ser bem breve.
Essa não é a primeira CPI que faço parte. Toda vez que eu faço parte de uma CPI
eu tenho a preocupação de, já ao longo dela, ir pensando de que forma a CPI termina,
até porque muitas pessoas, até por desconhecimento, criam expectativas, em relação à
CPI, de julgamento, de prisão, de deliberações, de novas legislações, que não fazem
parte do escopo e não fazem parte da competência de uma CPI. Ela vai propor, ela vai
direcionar.
É bem verdade que esta CPI em específico já cumpre o seu papel apenas por botar
essa luz, de levantar o tapete e mostrar à sociedade, para os professores, para os pais,
para os alunos, esse problema que há tempos vinha sendo relegada essa importância. De
qualquer forma, esta CPI também tem outro viés.
Eu, particularmente, toda vez que escuto aqui um caso de agressão, de alguma
forma também me sinto agredido. Tenho certeza que a deputada Sarah Munhoz, que o
deputado Marco Aurélio, que o deputado Adriano Diogo, outros deputados que fazem
parte desta Comissão, pela história que eles têm, também se sentem, de alguma forma,
agredidos pelas histórias que nós escutamos. Fico imaginando, se eu já me sinto,
imagina a pessoa que vem aqui depor, e os amigos dela, e os parentes dela, enfim. Esta
é uma CPI que causa muita comoção e, portanto, traz um ingrediente adicional de a
gente ter que avaliar e pensar muito bem quais recomendações nós vamos ter no final.
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Por exemplo, qualquer recomendação que altere ou que diminua garantias como o
devido processo legal é também uma violação de direitos humanos. Eu sou daqueles
que prefere um culpado livre a um inocente preso. É também uma garantia da
população, mas de qualquer forma, se a gente não tomar cuidado, daqui a pouco nós
estamos recomendando que se fechem as universidades, porque daí os casos não vão
continuar a ocorrer. Acho que, nessa forma, esse é um caso de difícil solução.
O professor Zago mesmo colocou aqui. Desde 98 ou 99 já tem uma diretriz do
reitor em relação a isso. Eu gostaria de, na verdade, perguntar ao senhor de que forma o
senhor acha, de que forma o senhor entende que a CPI poderia trazer outras
recomendações ou sugestão de alteração na legislação, ou propor a criação de um fórum
permanente. Da mesma forma que a Universidade tem a Comissão de Direitos
Humanos, também tem um fórum permanente aqui de receber essas denúncias... de que
forma o senhor entende que a CPI pode contribui para além desse papel de estar
trazendo luz a esses casos, na sua conclusão, no seu relatório final. Era essa a minha
pergunta. Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - Deputado Marco Aurélio.

O SR. MARCO AURÉLIO - PT - Quero cumprimentar o reitor, Dr. Zago.
Cumprimentar também o professor Akerman.
Eu quero começar pela sugestão do professor. Eu já tinha anotado aqui, magnífico
reitor, a respeito da Comissão de Direitos Humanos, os quais, evidentemente, não paira
nenhuma sombra de dúvida sobre as pessoas que a componham. Eu tinha feito uma
anotação aqui e agora quero me somar ao que o professor Akerman falou.
A minha anotação aqui era no sentido de que a Comissão de Direitos Humanos
tem a ver como uma sugestão, indicativo, de que ela possa ter uma total autonomia
administrativa, e também financeira, para que ela possa funcionar com a maior
liberdade possível, porque a gente sabe que esse elemento de liberdade administrativa e
liberdade financeira é fundamental para que ela possa funcionar da melhor maneira
possível. Endosso a questão que o professor Akerman falou, porque não obstante nós
temos pessoas extremamente ilustres na Comissão de Direitos Humanos, mas
evidentemente que uma pessoa que sofreu algum tipo de violência se sentirá muito mais
à vontade num coletivo em que ela até se percebe como um membro desse grupo. Me
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parece que ela teria uma liberdade maior de trazer as suas denúncias, os seus desabafos,
os seus relatos.
Eu entendo que as ações que o senhor tomou, as quais eu parabenizo, são nessa
linha de tentar fazer com que aquilo que está acontecendo seja formalizado de uma tal
forma que possa ter um efeito punitivo, para que não se repita e até haja punição de
possíveis culpados. O primeiro ponto é esse.
O segundo ponto, que o senhor elencou bem, e que foi ratificado pela fala do
deputado Bruno Covas, deputado estadual por poucos dias - dentro de dez dias assumirá
uma cadeira no Congresso Nacional, quero parabenizá-lo e desejar um bom mandato - é
de que, mediante uma denúncia, a apuração dela tem que ser feita de uma tal forma que,
ao final, não haja possibilidade de cancelamento jurídico por erro formal. Isso daí, tanto
V. Exa. quanto o deputado Bruno Covas reiteraram e é verdade.
Eu queria trazer para o senhor que, ouvindo os relatos na CPI, uma das
dificuldades elencadas aqui nas sindicâncias é de que não existe uma comissão de
sindicância formada com uma competência para poder apurar os fatos. É uma comissão
de sindicância feita, e isso não sou eu quem estou dizendo, é um relato dito aqui, a
comissão de sindicância, quando é formada por professores... vou dar um exemplo que
foi dito aqui. Um professor de engenharia que vai escutar um relato de trote de possível
violação de direitos humanos. Quer dizer, ele não é obrigado a ter conhecimento de
direitos humanos para que, na hora em que esteja ouvindo a pessoa que está
denunciando, ele faça as perguntas cabíveis para que os fatos não sejam escapados
naquele relato. Então uma sugestão que coloco... isso que estou dizendo aqui está em
ata, então pode ser pego a ata da CPI onde isso foi relatado. Então poderia ser pensado,
na comissão de sindicância formada por pessoas em que estejam extremamente prontas
para ouvir os relatos, de tal forma que eu faço da maneira mais objetiva e mais eficiente
possível, sem dar margem para cancelamentos jurídicos lá na frente. É uma sugestão.
Outra sugestão é que a Ouvidoria, também sem nenhum reparo na pessoa que hoje
ocupa... mas de repente a Ouvidoria possa ser escolhida pela comunidade universitária,
ou melhor, até por uma entidade, tipo o Condep, entidades que pudessem indicar o
ouvidor ou ouvidora, para ficar muito clara a inexistência de vínculo da pessoa que está
lá para ouvir os relatos com relação à reitoria. Quer dizer, ter 100% da liberdade. É uma
outra sugestão.
A outra questão é que o senhor colocou a questão de reabrir alguns casos e até, se
for o caso, fazer a reparação de alguns casos. A CPI tem também como objetivo fazer
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apuração. Nós temos um caso aqui, relatado por uma aluna, e se ela foi relatada aqui na
CPI então está em ata, documento oficial, de que na primeira sindicância que ela
participou, que depois foi dito que não era sindicância, era averiguação, mas
independente de ser averiguação ou ser sindicância, ela foi presidida por professores,
mas ela disse aqui na CPI que aquilo que ela falou não é aquilo que está no papel. Ora,
se aquilo que está relatado não é o que a pessoa relatou, isso é um crime de falsidade
ideológica. Então, essa sindicância... ela já foi reaberta essa sindicância. Essa
sindicância foi reaberta com o objetivo de apurar o fato. Só que agora, na minha
opinião, além de apurar o fato pelo qual a sindicância foi aberta, existe aí a
possibilidade de um outro crime que também tem que ser apurado, porque se tem
professores que presidiram uma comissão, que ouviram uma pessoa, e colocaram outra
coisa no papel... inclusive ela nem assinou. Quer dizer, evidentemente que nós temos aí
um caso de um documento feito que não condiz com a verdade daquilo que foi apurado.
Me parece que aí nós temos um outro fato também a ser apurado.
A outra coisa... como o senhor vai ter o uso da palavra, o senhor poderia nos
explicar. O senhor falou que a USP não dá nenhum tipo de apoio a trotes violentos, a
festas que fogem daquilo que a faculdade permite. No entanto, aqui na CPI nos foi
relatado casos de festas ocorridas dentro do ambiente universitário e a pessoa relatou
que ela foi impedida de entrar por segurança da própria Universidade. Ela dizia que isso
foi feito devido à cor da sua pele. Ora, se tem funcionários da USP que determinam
quem entra, quem não entra na festa, evidentemente que a USP está participando da
festa. Temos outro relato aqui na CPI, hoje uma pessoa já formada, de que ao participar
do show ele recebeu trote violento de um funcionário; não só de alunos, mas também
um funcionário. Ou seja, participação de funcionário da Universidade no trote. Então,
veja aqui, creio que, se a Universidade não fornece nenhum apoio, como que nós temos
então a participação de funcionário, seja na segurança, seja na participação direta no
trote...
Por fim, o senhor falou muito bem a respeito de que, se tiver criminosos na USP,
o papel é fazer com que eles se recuperem, ou que paguem pelos seus erros, e assim por
diante, mas eu queria terminar dizendo o seguinte, professor. Nós temos sim que
transformar criminosos em pessoas que possam ser novas personalidades, mas que a
USP não transforme criminosos em médicos criminosos, não dê título de medicina para
uma pessoa que é criminosa (Palmas.), porque isso é um grande crime que nós não
merecemos. O estado de São Paulo... tenho certeza que o senhor também não deseja
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isso, nós não podemos permitir que uma universidade pública do Estado, com o grau de
importância que tem, e de tanto orgulho que já nos causou, seja uma universidade que
transforme criminosos em médicos criminosos, que isso realmente é uma tristeza muito
grande. Seria para qualquer instituição, qualquer instituição, mas uma instituição
pública, aí é pior ainda. Criminosos não podem ser formados em médicos.
Obrigado, professor.

O SR. MARCO ANTONIO ZAGO - Deputado, muito obrigado. Eu diria o
seguinte. Eu não conheço todos os alunos da Universidade. São 90 mil. Não conheço
todos os alunos da Faculdade de Medicina de São Paulo e nem todos os alunos... não
conheço mais os de Ribeirão Preto, eu os conhecia porque todos eram meus alunos. Eu
não tenho dúvida que devem existir estudantes de Medicina que são criminosos, como
existem estudantes de Engenharia que são criminosos, como existem políticos que são
criminosos, como existem banqueiros que são criminosos, mas eu tenho a impressão
que não seria saudável nós generalizarmos isso. Eu tenho certeza que grande parte dos
estudantes da Faculdade de Medicina de São Paulo, e eu conheço alguns, são pessoas
absolutamente idôneas, saudáveis e que vão trazer grande benefício à sociedade.
Conheço muitos estudantes de Ribeirão Preto que estão na mesma categoria. Conheço
muitos políticos que são pessoas que dedicam a sua vida ao bem estar da sociedade,
banqueiros que fazem a mesma coisa, empresários que fazer a mesma coisa. Eu diria, se
o senhor me permite, deputado, que a generalização não é boa.

O SR. MARCO AURÉLIO - PT - Eu tenho certeza que o senhor não entendeu a
minha colocação como uma colocação que generaliza...

O SR. MARCO ANTONIO ZAGO - Eu entendi, eu entendi... é que nós temos
que tomar cuidado para aqueles que são não se transformarem mais tarde em médicos
assassinos ou criminosos.

O SR. MARCO AURÉLIO - PT - A CPI tem um foco. O foco da CPI são
pessoas que cometeram crimes ou estão cometendo crime. Esse é o foco nosso. A CPI
não está investigando as pessoas de bem, que graças a Deus, são a grande maioria, que
entram, fazem o curso e se tornam bons médicos. A CPI não tem esse foco. O foco são
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os que entram, os que estão lá fazendo e o que a Universidade está fazendo contra isso,
ou não está fazendo.

O SR. MARCO ANTONIO ZAGO - Agora, em muitas das coisas que aqui
foram apontadas a Universidade está devendo ainda medidas para resolvê-las, e eu
garanto ao senhor que vou tomar, fazer esforço para tomar as medidas necessárias, mas
há muitas coisas que aqui foram denunciadas que de fato são crimes comuns, e que
precisariam ser punidos pela Justiça.
Veja, a Universidade tem instrumentos que são limitados. O instrumento da
punição faz parte da vida acadêmica, e faz, e ele se aplica a estudantes, professores e
servidores que desrespeitem normas fundamentais, mas o foco da vida da Universidade
é o foco educativo. Então, quando eu falei antes, o que eu quis dizer é que, embora eu
precise fazer, e a Universidade precisa fazer este papel, de punir os desvios que
ocorram... mas eu gostaria de dedicar a minha atenção principal à formação, à educação,
porque é para isto que o Estado transfere recursos para a Universidade. Ele espera que a
gente faça isso. Então, estamos tratando, de fato, de desvios daquilo que seria o ideal. É
claro que nós temos que tratar dos desvios também. Temos que tratar das punições,
temos que tratar das correções. Mas aqui, novamente, o papel educativo deve ser
preponderante em relação ao papel punitivo, porque eu não me nego a fazer aquilo que
seja necessário.
Então, é esse o esclarecimento que eu queria fazer. Agora, há algumas coisas que
o senhor mesmo já deu a resposta. Ora, há funcionários envolvidos. O fato de ter
funcionários envolvidos não quer dizer que a universidade está envolvida. Funcionários
podem, como pessoas independentes, participar de atividades, às vezes até
indevidamente.
Quer dizer, um funcionário participou do “Show”? Precisaria haver, de fato, um
esclarecimento. Precisaria haver novamente a sindicância, para saber se ele estava lá
designado pela universidade ou se ele foi contratado por um grupo qualquer,
independente, que lhe está pagando dinheiro adicional para ir fazer um “bico” de
segurança. Isso pode ocorrer, e se isso ocorre não é porque a universidade dá apoio e
suporte para aquela atividade, é porque se arrumou uma rede para fazer isso.
Não estou dizendo que foi assim, estou dizendo que, perfeitamente, existe uma
explicação, porque a universidade não está - neste momento, pelo menos - autorizada a
apoiar esse tipo de atividade.
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Agora, o senhor apontou uma discrepância em uma sindicância, ou qualquer outro
mecanismo de investigação, entre o que a pessoa interessada disse que falou e aquilo
que apareceu no final. Agora - o senhor mesmo apontou - ela não assinou. Ora, se ela
não assinou, com o é que eu posso dizer se, de fato, é discrepante? Como eu posso
saber, de fato, quem é que está com a razão?
Eu sei, claro, não pode tomar como verdade. Se não está assinado, é uma
irregularidade já de saída.

O SR. MARCO AURÉLIO - PT - Por isso que eu trouxe este caso aqui, porque
ela não assinou porque ela não quis assinar. Não lhe deram a conhecer o relatório.

O SR. MARCO ANTONIO ZAGO - Portanto houve um erro de procedimento.
Pronto.

O SR. MARCO AURÉLIO - PT - Pra mim é mais do que erro. Erro é você
esquecer de pegar a assinatura de alguém. Isso é erro. Agora, mudar o que a pessoa
falou não é erro. É falsidade ideológica. Isso foi dito aqui na CPI. Não estou dizendo
coisas que eu acho. Foi dito aqui na CPI.

O SR. MARCO ANTONIO ZAGO - Eu vou lhe mostrar o dilema, deputado. Se,
de fato, se demonstrar que houve falsidade ideológica, o responsável por isso terá que
sofrer uma punição, que pode até ser a demissão.
O senhor entende que há fundamentos suficientes para fazer a demissão de um
professor da universidade, diante de um relato de alguém que diz que falou e que seu
depoimento foi mudado e o outro que diz: “não, o depoimento foi este mesmo e ela
esqueceu de assinar”?
O que eu quero dizer é que... Não estou dizendo que a verdade está de um lado ou
está do outro, estou dizendo que no momento nós temos que transformar opiniões em
procedimentos que tenham efetividade jurídica. Nós temos sim que passar por
comprovações, por atos formais, o que nem sempre é fácil fazer.
Não porque

a universidade não queira. Quer dizer, não há aqui um ato de

vontade: “não, vamos abafar esse caso”. Não tem. Não tem dificuldade nenhuma em se
aplicar uma pena se ficar demonstrado que um docente da universidade praticou esse
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tipo de falsidade ideológica. Mas, para isso, vai ter que ser comprovado que ele de fato
praticou a falsidade ideológica.

O SR. MARCO AURÉLIO - PT - O que eu trago à tona, me permita... E vou
nessa linha que o senhor está apontando. Não tem nem “a” e nem “b”, mas se esse caso
veio à tona... Quer dizer, essa sindicância reaberta, além de ter o foco no fato que
constituiu o início da sindicância, tem um fato novo, que foi narrado pela pessoa aqui.
Isso também tem que agora ser apurado.

O SR. MARCO ANTONIO ZAGO - Concordo.

O SR. MARCO AURÉLIO - PT - Não somos nós dois que vamos debater para
sabermos quem está certo e quem está errado, mas que existe, existe. Porque, veja, se
acontece uma sindicância, uma averiguação, a pessoa faz um relato, e depois não
coletam a assinatura dela e colocam outra coisa no papel... Então passa um mês, um
ano, dois anos, três anos.
Quer dizer, qual é a credibilidade que teremos então em sindicâncias ou em
mecanismos de apuração? Então, essa credibilidade. A cada vez que ela diminui,
proporcionalmente também diminuirão os casos que serão trazidos, porque ninguém
vai se expor a uma entidade ou a algum grupo que sabe que não var em nada. Então
diminui-se a credibilidade, diminui-se a denúncia.
Então, para se saber. Eu acho interessante quando a maioria das pessoas que têm
algum grau de responsabilidade na universidade diz que não sabia. Eu costumo dizer o
seguinte, quanto menos a pessoa sabe, em minha opinião, menor é a credibilidade dela
em receber a denúncia. Porque quanto mais credibilidade a pessoa tem, mais a pessoa
chega, é óbvio.
Ninguém vai fazer uma denúncia na delegacia se sabe que não vai dar em nada.
Mas ela vai querer denunciar para alguém que sabe que ira fazer alguma coisa. O grau
de confiança e credibilidade é proporcional ao número de relatos que lhe chegam. Como
chegaram poucos relatos e, no entanto, ao abrir uma CPI a gente percebe que os relatos
não são pequenos. Então, nessa triangulação, a credibilidade está em queda.
Por isso eu acho que, como o senhor bem disse, nós temos que fazer coisas para
tentar corrigir o passado sim. Mas também coisas para o futuro, e é nisso que nós
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estamos todos de mãos dadas, para ter um novo futuro. A gente quer que a cada ano que
passa nós estejamos melhores.
Qual é esse outro futuro? Queira Deus que, amanhã ou depois, a credibilidade
tenha sido restaurada, reconquistada. Pode até ser que, do ponto de vista numérico, as
denúncias que chegam sejam numericamente maiores. Mas por quê? Não porque
aumentou em relação ao passado, porque no passado não chegava. É nesse sentido.

O SR. MARCO ANTONIO ZAGO - Eu concordo com o senhor, e mais...

A SRA. SARAH MUNHOZ - PCdoB - É só pela oportunidade que se apresenta.
Justamente aquilo que eu pedi para o senhor, em termos de compromisso. Equalizar,
com todos os diretores da universidade o processo de sindicância. Todo serviço público
tem um manual de sindicância. Então vamos juntar todos, equalizar todos.
Por quê? O que ficou nítido aí foi a ausência de informação do grupo que abriu a
sindicância versus a sindicância e o próximo grupo que fez a sindicância. Então, nesse
relato ficou muito clara essa questão. Como sugestão, eu gostaria de pedir ao senhor,
encarecidamente, para que houvesse uma equalização do conhecimento sobre
sindicância de todos aqueles que são responsáveis por ter o poder da caneta para
instaurar uma.

O SR. MARCO ANTONIO ZAGO - Isso que a senhora falou vai diretamente
para lá. Lá está a professora Paula Dallari, procuradora- geral da Universidade de São
Paulo. A senhora nã tenha dúvida, amanhã cedo ela estará tomando as providências para
tornar isso realidade. A senhora pode ficar tranquila com relação a isso.

O SR. MARCO AURÉLIO - PT - Para concluir, como aqui estamos fazendo
também um debate de alto nível, na minha opinião, me permita. Quando o senhor falou,
e falou corretamente, que o foco é educativo... Os relatos que nós temos escutado aqui
dos trotes não são apenas de crimes comuns - como se a palavra “apenas” aqui fosse
aplicável -, mas também os relatos que eles trazem aqui mostram uma mudança
comportamental dos alunos.
Inclusive foi trazido a esta CPI que alunos que entraram eram muito mais
empáticos do que em um tempo posterior. Ou seja, se fez... A realidade da universidade
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os transformou em alunos muito mais fechados. Não vamos generalizar, mas muitos
deles muito mais opressivos e até discriminatórios.
Então, essa questão das violências que acontecem está dentro do foco educativo?
Porque eu tenho certeza que a universidade não quer só formar médicos que tenham
bons conhecimentos científicos, mas que entendam, sobretudo, de gente e que saibam
cuidar de pessoas.

O SR. MARCO ANTONIO ZAGO - Eu estou perfeitamente de acordo. O
professor José Otávio tomou posse há pouco tempo e ouviu isso com todas as palavras e
bem devagar e olhando para ele e para os estudantes. Está certo que não haja dúvida.
Ninguém tem dúvida da competência desta faculdade, da competência técnica dos
alunos que saem daqui, porque ela tem tradição, tem um corpo docente qualificado, tem
alunos que entram no topo da lista.
Agora, tarefa muito mais difícil é formar cidadãos plenos, pessoas que respeitam a
ética nas atividades que vão ter em seu futuro. Disso todos nós sabemos. A dificuldade
maior é como transformar toda essa vontade coletiva, essa sincronia em ações.
Principalmente, veja, para coibir atos isolados de desrespeito a direitos humanos, a
crimes de fato, desrespeito a gênero etc.
Com relação a isso, eu estou plenamente confiante na Comissão de Direitos
Humanos funcionando como uma supervisora sobre todos os processos que ocorrem na
Universidade de São Paulo Isso terá um efeito que modificará muito o nosso
desempenho.

O SR. MARCO AURÉLIO - PT - Pense com carinho sobre a sugestão dada pelo
professor Akerman.

O SR. MARCO ANTONIO ZAGO - A minha maior dificuldade, eu confesso, é
pensar, do ponto de vista prático, em como nós atuamos nessas práticas coletivas que
fazem parte, em alguns casos, daquilo que eles chamam da tradição do local e que não é
a tradição da USP. É a tradição local, daquele grupo, daquela faculdade.
Essa é uma prática que é ao mesmo tempo educativa, mas ela é muito mais
complexa e que vem evoluindo. Não é só que o número de denúncias aumentou, ela
vem evoluindo.
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Um professor, foi o professor Akerman, disse que dizer: “no meu tempo não era
assim” é uma maneira de esconder. Mas professor, eu fui calouro na Faculdade de
Medicina de Ribeirão Preto. Nunca ocorreu qualquer ato que nós pudéssemos chamar,
de longe, de humilhação, de nada disso. O único ato que existia, que agora todos
condenam, era de raspar o cabelo e usar a boina, mas se falassem para um estudante que
estava chegando que ele não iria usar a boina, ele se sentiria ofendidíssimo.
Por quê? Porque isso lhe dava certa projeção. Ele voltava para casa e aquilo era
reconhecido como um símbolo de alguém que entrou na universidade. Isso pode ser
condenável hoje, mas naquele momento era assim que era visto. Mas era o único ato,
nenhum outro. Se estabeleceram-se posteriormente rituais de trote etc. naquela
faculdade, que nunca chegaram talvez à dimensão de outras unidades da USP... Mas
tudo isso terá sido muito mais recentemente. Não era assim, certamente não era assim.
Agora, isto mostra que há uma mudança importante nesse aspecto. Mas também,
quando nós falamos das denúncias e da impossibilidade daquela moça - que foi aqui
lembrada - fazer a denúncia há 11, 12 anos, nós não podemos esquecer que houve
também uma mudança muito grande na sociedade, muito grande. Pode ser, e eu
concordo, que nós precisemos progredir muito mais, mas hoje há muito mais facilidade
e liberdade para tratar dessas questões do que havia há 12 anos.
Nesse aspecto, houve um progresso. O fato de nós estarmos conversando sobre
isso com a maior naturalidade e procurando soluções para aquilo que ainda restou já
mostra um progresso. Então, deputado, houve sim mudança, houve mudança na
sociedade, está certo. E eu confio que, cada vez menos, nós teremos coisas que ficarão
escondidas. Não há mais motivo para isso.
Agora, já me foi apontado, e eu espero... Porque na própria comissão, da primeira
reunião que foi feita eu participei e já houve a indicação da necessidade de que a
universidade crie canais, como o professor Akerman falou, para que as pessoas se
sintam acolhidas. Canais para atender as mulheres, por exemplo, para que elas se sintam
à vontade para fazerem as suas denúncias e para serem encaminhadas para o tipo de
atendimento que precisam, seja ele médico, psicológico, e assim por diante.
Então, nós progrediremos nesse aspecto, não tenho nenhuma dúvida. Há
determinação para fazer isto.
A pergunta mais difícil de responder é a do deputado Bruno Covas. Quer dizer, o
que a CPI deve propor? Mas eu entendo o seguinte, deputado. Esta pode ser uma
questão que tem dimensão importante na USP, mesmo porque ela tem mais alunos do
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que as duas outras universidades públicas somadas. Mas, certamente, há - como nós
dissemos - diferenças de locais para locais, mesmo dentro da USP.
Portanto, deve haver diferenças também entre a USP, Unicamp, Unesp e assim
por diante, mas é um problema comum. Todos nós queremos tratar isto. A vice-reitora
da Unesp, que é uma pessoa que eu conheço muito, porque ela também é médica como
eu, e ela é médica ginecologista e ela, há muito tempo, mesmo antes de ser vice-reitora,
participou de campanhas importantes para conter e para tomar medidas para reagir
contra a questão dos estupros, de mulheres submetidas a qualquer tipo de violência
sexual etc.
Então ela é também uma aliada nossa. Eu tenho a impressão que qualquer medida
que se tenha deveria incluir uma ação conjunta das três universidades, pelo menos.
Além do mais, temos as universidades federais e as privadas, e eu entendo que o
ambiente é diferente de uma para a outra, mas as ações, em muitos aspectos, poderão ser
comuns.
O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT - Eu vou tentar fazer uma
fala e vou abrir até para o Felipe Scalisa falar. Vou dizer uma coisa para o senhor. Vou
falar do meu jeito, na primeira pessoa.
Outro dia nós fizemos a audiência com as representações acadêmicas da USP.
Eles criaram um grupo de conversa, enquanto nós estávamos aqui tentando construir um
consenso. Eles publicaram na internet o que eles pensam da gente e daquela conversa.
Eu vou ler alguns trechos em que eles falaram da gente. Eu vou ler, porque é
tanta barbaridade.
Eu perguntei para o Murilo: “o senhor sabe da morte do calouro Edison?”. O
Murilo me responde: “senhor, me desculpa, eu tinha seis anos na época, nem conhecia o
que era faculdade de medicina”. Aí eles a lista: “hahah, tá rolando até que hora?”,
“deputado falando da caveira do ‘Show’”, “deputado babaca”, “deputado brigando com
Maurílio”.
Aí eles falam assim: “deputado pergunta, você conhece o ‘pascu’?”. Aí o cara
fala: “senta, bem, senta”. “Puta deputado debochado”, “esses caras são uns imbecis”.
“Deputado falando do ‘mocó’, do ‘cafofo’”. “Seria melhor que o deputado dissesse na
cara dele”, “pergunta de outra forma, menos burra”.
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E os nomes dos caras estão todos aqui. Quer ver o que eles falam? “O deputado
está usando quipá, judeu filho da puta”. Da professora que falou do loló, a farmacêutica,
da deputada, o senhor imagina o que eles falam.
Sabe o que eles falaram do Marco Aurélio? Desse menino aqui, prefeito de
Jacareí? “Jacareí, só nos trouxe merda, esse deputado, esse bosta, pior da cidade”. Está
escrito aqui.
Nós estávamos aqui, nesta mesa, e eles postaram, e mandaram cópia para a gente
do que eles postaram, entendeu?
Então eu quero dizer para o senhor o seguinte. Eu estou totalmente decepcionado
com esta audiência de hoje. A mesma reversão de expectativa que eu tive no dia da
faculdade de medicina, eu tinha uma expectativa muito difícil e virou uma ótima
audiência. Eu estou completamente decepcionado.
Olha, está aqui o Luiz Eduardo Greenhalgh, o nosso querido advogado, nosso
primeiro advogado, o cara que me viu pela primeira vez... O senhor vem dizer aqui na
cara da gente que nós somos contra o direito de defesa dos estupradores.
Eu não estou acusando o senhor, o senhor pode discordar se quiser. Eu estou
dizendo que o senhor me entrega um “kit trote”... Os mecanismos de recepção aos
calouros... Quer ver Ribeirão Preto, quer ver o que o promotor me mandou?
Não têm coisa mais declaratória que os hinários. Eu não consegui os hinários de
jeito nenhum. O promotor me mandou. Eu não sou tão cara de pau que nem as meninas
da pinheiros, quando elas leem essas letras de música.
Vamos pegar aqui. Peguei a primeira página. Vamos ler os hinários da gloriosa
batesão de Ribeirão Preto. “Vamos beber até vomitar; se eu não vomito hoje, vomito
amanhã; medicina USP Ribeirão”.
“A águia vai pousar, a garrafa cheia eu não quero ver sobrar; por isso porra,
porra, porra, porradinha eu bebo até aterrisar; deixa a águia pousar.”
Ribeirão Preto é um exemplo de fineza, de companheirismo, de coisas
maravilhosas. Então, senhor reitor, Piracicaba então é pouco. Porque

tortura não

prescreve, estupro não prescreve. Trote é tortura, é uma forma de tortura. Não tem
prescrição para esse tipo de crime. (Palmas.)
Não adianta querer dizer que os caras precisam de direito de defesa, de
contraditório. Não foi o senhor que falou de hombridade, falou? A USP estava sendo
submetida a um processo como se fosse persecutório. Onde nasceu Isaac Abramovitch,
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onde nasceu Roger Abdelmassih? Onde eles nasceram, em que incubadora? Eles foram
criados nesse ambiente trotista do “Show Medicina”.
O “Show Medicina” é uma coisa do horror, da tortura, da apologia ao crime, a
violência. O “Show Medicina” vai continuar a existir? Com os calouros 45 dias à
disposição? Todas as madrugadas tem que ficar acordado durante 45 dias? Isso vai
continuar existindo? Financiado por empresas, cervejarias e outras coisas mais?
É isso que nós queremos saber. Não queremos saber se a USP... Tá bom, fez a
Comissão de Direitos Humanos. A Zilda Iokoi está na Comissão de Direitos Humanos?
Não está.

O SR. MARCO ANTONIO ZAGO - Deputado. Acho que nós passamos do
limite neste momento. Isso não nos impede de mantermos o respeito um com o outro.
A reitoria da Universidade de São Paulo, posição da qual eu estou investido,
tomou posições muito claras para corrigir defeitos que ocorrem há muito anos na
universidade. O senhor não pode negar isto. O senhor terá que reconhecer que o atual
reitor da USP, Marco Antonio Zago, tomou medidas muito sérias.
O senhor pode não gostar das pessoas que constituem a Comissão de Direitos
Humanos da Universidade de São Paulo, mas o senhor não pode levantar uma acusação,
que seja, contra qualquer um deles, mesmo porque muitos ou alguns deles foram
perseguidos - como eu sei que o senhor também foi - durante a ditadura. Alguns deles
foram submetidos à tortura, sabem do que estão falando.
O professor Pedro Dallari foi o coordenador da Comissão Nacional da Verdade e
sabe do que é quando se fala de tortura. Nós estamos empenhados, da mesma maneira,
em resolver os problemas. Agora, resolver problemas de um não significa passar por
cima de direitos de outro. Eu tenho que manter equilíbrio.
Agora, o senhor tem meu compromisso pessoal. Assim como esta comissão, de
que eu tomarei medidas necessárias para corrigir os erros. Está certo?
O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT - Tem a palavra Felipe
Scalisa e as meninas da frente feminista, para a gente concluir.

O SR. FELIPE SCALISA - Olá professor, sou Felipe Scalisa e sou estudante da
Faculdade de Medicina da USP. Eu fui um dos primeiros relatórios que gerou a primeira
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audiência pública aqui na Assembleia Legislativa, e que desencadeou o processo da CPI
que nós estamos aqui presentes.
Me preocupou um pouco... Uma pergunta primeiro. O senhor viu vídeo do
Youtube na página do Adriano Diogo com a primeira audiência pública na íntegra? São
sete horas de depoimento. O senhor teve a oportunidade de assisti-los?
Convido o senhor a assistir esse depoimento na íntegra antes de pensar no que está
acontecendo com os estudantes de medicina da faculdade. Ali o senhor sabe que têm
muitas tradições. O senhor sabe que quanto mais antigas as instituições mais as
tradições... O senhor sabe que tem um ufanismo muito grande, que existe um fanatismo
dos estudantes a partir de quando eles entram.
Você sabe como funciona o espírito da atlética e você sabe que as principais
violações aos direitos humanos que existem ali são negar a verdade, negar o direito ao
protesto, negar o direito a questionar. E isso partindo dos próprios estudantes.
O que nos fez vir à esfera pública buscar ajuda foi porque nós estávamos sendo
perseguidos internamente na faculdade e não sabíamos o que fazer. Nós fizemos uma
análise documental aqui, em que nós mostramos “prints” da internet com 600 curtidas
de alunos. São 1080.
Então assim, quando você tenta... Eu compreendo a sua ponderação, acho que ela
compete ao cargo, mas cuidado para não incorrer em uma coisa que nós estávamos
questionando aqui. Da maneira como a estrutura universitária ou a estrutura do estado
está, ela acaba privilegiando o grupo que está na hegemonia, e não os grupos que são
mais oprimidos, que têm mais dificuldade de ir para a frente, cujas pautas costumam ser
questionadas, costumam ser taxadas de mentira.
A grande pauta feminista é que as mulheres, quando são estupradas, são taxadas
de vagabundas. Elas não conseguem se colocar na posição de vítima. Então assim, o
senhor quer conversar com os estudantes da Faculdade de Medicina, mas cuidado com
esse medo da generalização, porque são 1080. É claro que têm alunos bons, afinal têm
os coletivos, que vieram denunciar, têm várias pessoas que apoiam, apesar de não
participarem dos coletivos. Mas eu não hesito em dizer que é mais de 50 por cento.
Nós temos uma atlética com 200 alunos. O “Show Medicina” tem 100 alunos.
Todos eles passaram por trote. Todos os diretores da Atlética tiveram que passar pelo
“pascu” e aplicam o “pascu”, que é aquela prática de enfiar pasta de dente no ânus de
outro aluno, como forma de humilhação. É um ritual.
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O “Show Medicina”, para fazer parte do teatro e apresentar no final do ano, você
tem que ficar 45 dias com bebida compulsória na faculdade, dentro dos espaços. Existe
um vestibular para entrar no “Show Medicina”, que é um trote. É você aguentar ficar
horas pelado.
Isso é uma centena de alunos fazendo, não são um ou dois, entendeu? Acho que
deve ter o direito ao contraditório, mas por que ninguém denuncia? Por que quando
você abre uma sindicância todo mundo se protege, não chega no agressor final?
Existe um pacto, é um corpo. Então assim, a gente não está falando de um crime
prescrito que tem uma pessoa desviante de um coletivo. A gente está falando de um
coletivo com harmonia em si mesmo, e cuja prática acaba sendo destoante e
questionável. É um problema cultural.
O professor José Otávio Auler já assumiu o compromisso de começar políticas de
mudanças culturais na faculdade. A semana de recepção vai mudar. Nós estamos
tomando medidas, mas em relação ao senhor eu estou aqui pedindo para que tenha
cuidado quando for conversar com os alunos, porque o que vai acontecer é esse pacto
novamente, a demonização dos coletivos e a negação de tudo que está acontecendo.
Embora haja documentos que a sindicância da USP... Eu já depus nela, já fiz o
meu depoimento, expus todos os documentos lá com “prints”, com vídeos, fizeram uma
esquete me escrachando. Essa é a realidade, entendeu? Isso precisa de uma atenção
especial.
Eu sinto que o diretor da faculdade precisa de apoio de toda a reitoria para
cumprir essas metas e precisa haver proteção aos estudantes que estão denunciando,
porque não é fácil a realidade que nós vivemos lá, professor.
Obrigado. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT - Têm a palavra as meninas
do coletivo da Frente Feminista, as menininhas. Depois a Ganzarolli e nós estamos
terminando.

A SRA. HELENA - Oi, eu sou a Helena, da Letras, do Núcleo USP da Marcha
Mundial das Mulheres, e esta é a Mariana.
A gente queria pontuar, na verdade, que por mais que você diga e diga e diga que
muito está sendo feito, a gente ainda acha que isso é totalmente insuficiente, porque a
gente compõe a Frente Feminista lá na USP e, por mais que você diga que haja

507
DIVISÃO DE TAQUIGRAFIA
instâncias que recebem denúncias e que vão cuidar desses casos, a Frente Feminista
acaba tendo que cuidar de vários casos, porque as mulheres não veem outras
possibilidades para denunciar, justamente por aquilo que a gente estava conversando
antes, sobre o caso de Piracicaba. Falta empatia com as mulheres para lidar com essas
situações.
Então, na verdade, você disse aí que há que se educar - e há que se educar sim na
universidade - e que também que há que se punir o que há que se punir, porque...
Vamos combinar que estupro não é assim qualquer coisa. Então há que se punir os
estupradores e há que se educar para que não haja mais estupros, não haja mais
violações dessa maneira.
Você disse que há que se fazer isso, mas não se sabe direito como fazer. Então nós
da Frente Feminista... A gente vem trabalhando há um tempo sobre o que há que se
fazer na USP, o que há que se fazer para se resolver isso tudo. E no último encontro de
mulheres que a gente realizou a gente fez uma carta de reivindicações, que foi
protocolada na reitoria no dia que essa audiência foi... Que a audiência da CPI foi
instaurada. No mesmo dia, nós protocolamos a carta de reivindicações lá na reitoria.
Então a gente queria ler aqui na verdade quais são as reivindicações, porque
talvez isso ajude. A gente espera que cada vez mais os movimentos tenham abertura
nessa sua gestão, na gestão da USP como um todo, porque não é possível pensar
políticas para mulheres, políticas para se pensar direitos humanos sem ouvir essas
pessoas. Espero que nós, enquanto mulheres, sejamos ouvidas cada vez mais, porque
está meio difícil.

A SRA. MARIANA - Bom, as reivindicações da Frente Feminista são:
Universidade aberta para o público, inclusive nos finais de semana. Em defesa dos
espaços estudantis e de convivência.
Aumento da frota de circulares em todos os campi e volta das linhas de ônibus
cortadas.
Mais iluminação.
Criação de uma ouvidoria que sistematize e encaminhe os casos de violência
contra a mulher na USP.

Abertura de inquéritos administrativos que levem à

responsabilização e punição dos agressores, desvinculados de qualquer órgão judicial
externo.
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Que a universidade se responsabilize pelos casos de violência através da criação
do Centro de Referência (interdisciplinar com envolvimento da comunidade
universitária;

com

ouvidoria,

tratamento

psicológico,

assistência

judiciária,

levantamento de dados, políticas preventivas, etc).
Campanhas institucionais da USP sobre violência contra a mulher na
universidade, a começar pelos trotes na calourada.
Reconhecimento do nome social das pessoas trans. Facilitação do processo, com
menos burocratização e constrangimento.
Que o SAS seja responsabilizado pelos casos de violência no CRUSP. Expulsão
dos agressores do CRUSP.
Aumento do efetivo feminino da Guarda Universitária, com preparação para casos
de violência contra a mulher.

A SRA. MARINA GANZAROLLI - Meu nome é Marina Ganzarolli, eu sou
advogada, mestranda da Universidade de Direito e também graduada na Universidade
de Direito de São Paulo. Sou uma das fundadoras do coletivo feminista Dandara,
quando na graduação.
Reitor, eu primeiro gostaria de agradecer aos senhores deputados pelo convite
novamente. Para nós, militantes feministas e também defensoras do direito das mulheres
é muito bom ser ouvidas.
Eu sou muito questionada se os casos de violência têm aumentado. Na verdade
eles sempre existiram, também existiam na minha época, sempre existiram e agora as
meninas estão se sentindo mais seguras para falar, mais empoderadas. Isso é uma
conquista desses movimentos, desses coletivos também, das novas mídias.
E aí, reitor, eu gostaria de fazer ao senhor um clamor e também uma denúncia,
que é a seguinte. O senhor nos vem aqui dizer que não sabe como tomar... Quer tomar
providências, mas que providências tomar? Vai tomar providências.
Eu pergunto, reitor, e aí tenho todos os elogios à gestão que o senhor vem
travando para recuperar as contas da nossa universidade. Paralelamente a esta corrida
contra o déficit da Universidade de São Paulo, precisamos também de medidas
administrativas que acolham esses casos de violência, que são simples de serem
tomadas, senhor reitor. São extremamente simples.
O que o movimento está pedindo? As meninas vêm aqui, elas leram um pouco da
carta. Eu vou entregar elas para os senhores novamente, para a CPI, e para o senhor
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também. Essa carta que elas acabaram de ler, as reivindicações, e também o “manual da
caloura” que a Frente Feminista fez em 2013. É um manual que fala sobre a violência
contra a mulher, sobre assédio sexual dentro da universidade.
Esse tipo de material poderia ser distribuído para as bixetes, para as calouras, com
uma impressão da universidade. Eu tenho certeza que o “kit de calouro” não é um custo
tão grande. Explica o que é a violência contra a mulher, explica o que você pode fazer
para tentar evitar.
E aí, sobre isso, senhor reitor, eu gostaria de dizer que é muito importante lembrar
que o foco não são as festas, o foco não é o álcool, o foco não são as confraternizações
da vida estudantil. Essas confraternizações, onde ocorrem esses abusos... Não é por
causa da confraternização, da vida universitária que todos nós vivemos, que todos nós
gostaríamos até de viver de novo, que essas violências ocorrem.
A gente não tem que ensinar as meninas a usar uma saia mais longa ou a parar de
beber. A gente tem que ensinar os nossos alunos a não estuprarem as mulheres.
(Palmas.) E para isso a gente precisa de apoio administrativo.
Como advogada, eu já disse isso aqui na audiência e vou dizer de novo. Existe
uma reparação judicial? Existe, e a vítima, se se sentir à vontade, vai buscar um exame
de corpo delito, vai buscar a reparação judicial, ou até a reparação cível, se ela tiver
sequelas psicológicas, vai gastar com atendimento.
Mas, paralelamente, a reparação administrativa também é possível. A instauração
de comissões sindicantes que tenham docentes mulheres da unidade onde foi feita a
denúncia. Que seja garantido um amplo contraditório, o direito à defesa do suspeito,
mas que, se apurado o fato, se consumado o assédio, o abuso... Não precisa ser dentro
do campus. Tem que ter a relação, como a relação doméstica. O marido bate na mulher
fora de casa e continua sendo um problema do arcabouço da lei Maria da Penha.
Na festa... A festa é fora da universidade? É nos jogos? É em outra cidade, no
inter não sei o quê? Continua sendo sim problema da universidade, porque há uma
relação afetiva. Não afetiva, de violência, na verdade, que se criou a partir do ambiente
universitário.
Então é sim problema da universidade, e aí que se instaure uma comissão e
apurado e confirmado, que seja jubilado esse aluno, que ele sofra medidas
administrativas (Palmas.) Esse tipo de medida administrativa tem mais impacto e mais
eficácia como uma sanção do que uma pena que, com o duplo grau de jurisdição, vai ser
dada daqui dez anos.
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Ele vai ser um médico formado, com uma cartela de pacientes, com amplo
reconhecimento na sua área de especialização técnica, como é o caso dos ex-alunos que
afogaram o menino naquele trote violento, que forçaram ele a beber e ele se afogou. A
gente sabe que dez anos depois saiu uma sentença muito branda e o juiz, com muita
razão... Dez anos depois não faz mais sentido tirar o diploma deles, são médicos
exercendo sua profissão.
Lá atrás, se a USP tivesse dado uma sanção administrativa para esses garotos, isso
sim seria uma pena com eficácia, uma pena que traria algum, uma mínima reparação a
essa família. Essas meninas que são estupradas... Aí as meninas trazem mais
iluminação.
Imagino que o senhor, como reitor, deve se perguntar: “Nossa, mas eu estou com
um buraco no orçamento, o Rodas gastou milhões de reais com iluminação, aonde essas
meninas querem que eu ponha luz mais?”.
E aí, reitor, eu digo que falta diálogo com esses coletivos. Por quê? Tem
iluminação nova que o Rodas colocou - e gastou milhões para isso - onde? Nas vias
onde passam os veículos. As meninas não são estupradas lá. Elas são estupradas onde?
Elas são estupradas na trilhinha que passa no meio do mato, no bosque entre a ECA e o
bandejão da química. Elas são estupradas em áreas onde não tem iluminação, não na
rua, onde passam os carros, onde tem circulação.
Então, existe uma série de pequenas demandas administrativas que podem ser
resolvidas com baixo custo, abrindo-se o diálogo, conversando com essas meninas.
Conversando com essas meninas que são quem faz o atendimento das vítimas.
Por que eu recebo ligações de meninas que não são da São Francisco, que não são
do direito, que eu nunca vi na minha vida, nem sei como elas conseguiram meu
telefone, para pedir ajuda? Porque elas não sabem o que fazer, elas têm medo. Não é
fácil você enfrentar uma delegacia e dizer: “oi, tudo bem? Fui estuprada, queria fazer
exame de corpo de delito, estou aqui”. Você fala isso para a delegada, você fala isso
para o escrevente, você fala isso... Não é uma coisa simples, não é uma coisa fácil e
essas meninas não estão se sentindo acolhidas.
Então, a gente pede uma comissão permanente. Uma comissão permanente de
enfrentamento à violência contra a mulher no campus, que seja ligada à reitoria, que
seja ligada àquela coordenação de permanência estudantil. Que seja criado um pequeno
quadradinho quando a pessoa tranca, sai do curso, perguntando sobre isso.
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A gente não tem ideia de quantas meninas talvez desistiram das suas respectivas
graduações na Universidade de São Paulo porque

sofreram perseguição, porque

continuaram convivendo com seus violadores, com o menino que a abusou. E teve que
continuar indo na sala de aula e vendo.
A gente não tem essa estatística, a gente não consegue nem falar sobre isso. Por
quê? É uma coisa simples. Põe um quadradinho no formulário. “você sofreu algum tipo
de abuso, assédio psicológico, seja dentro do corpo discente ou docente ou dos
servidores?”
Uma comissão que tenha servidora, que tenha pelo menos uma aluna, que tenha
docentes. Faz uma comissão permanente e, quando tiver uma denúncia, chama uma
docente daquela unidade e faz um procedimento, mas faz uma permanente, reitor,
porque senão cada suspeita, cada denúncia, é uma briga para instaurar uma comissão
sindicante na unidade.
Então, se tiver uma centralizada na reitoria, que tenha já o apoio, que faça já o
encaminhamento para as psicólogas da permanência estudantil. Vocês têm esses
serviços. As meninas que estão sofrendo violência precisam saber onde eles estão.
Precisa ter um número.
Que seja só no horário comercial, mas um “disk violência sexual no campus”. O
governo federal, a Dilma, tem lá o “180” dela. Mas a gente poderia ter também um
comercial, no horário comercial, de segunda a sexta. Só para as alunas, para as meninas,
para dizer: “olha, vem aqui com a assistente social, a psicóloga”.
Então assim, falta diálogo. É possível melhorar, é possível tomar providências
concretas para enfrentar essa situação de violência. Não adianta endemonizar as festas,
o álcool ou o comportamento da vítimas, porque as vítimas não são culpadas pelos
abusos, e sim os agressores.
É isso, muito obrigada.
O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT - Ele não veio, mas deixou
um depoimento gravado. É o nosso paradigma aqui da CPI. Dráuzio Varella com a
palavra.

O SR. DRAUZIO VARELLA - Vocês devem ter visto esse caso das alunas da
Faculdade de Medicina da USP que foram estupradas por colegas em festas nas quais o
álcool é consumido à larga.
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Quando acontecem esses casos de estupro, todo mundo acha que a mulher tem
uma culpa nessa história toda, especialmente quando ela bebeu. Eu fico chocado com
esse tipo de interpretação. Eu já muitas vezes bebi, passei do ponto também e nunca fui
estuprado e não conheço nenhum homem que tenha sido estuprado nesse tipo de
situação.
A tendência, em qualquer caso de estupro, é jogar na mulher a culpa. “Ah, ela não
devia ter bebido. Ah, mas também ela estava com uma saia muito curta”.
Homem nenhum tem esse direito. Você não pode se aproveitar de uma mulher
porque ela bebeu, ou não pode se aproveitar de uma mulher porque ela apareceu
vestida de um jeito que estimulou a sua fantasia. Isso é crime.
Esse caso da faculdade de medicina é exemplar. As pessoas dizem: “não, mas a
imprensa divulgou só porque eram estudantes de medicina da Universidade de São
Paulo”. “Ah, mas eles estão exagerando, porque as coisas não foram bem assim.”
E mesmo as pessoas que criticam, mesmo os jornais que fizeram editoriais a
respeito desse tema ficam na discussão sobre se a faculdade agiu direito, se a faculdade
tomou as providências necessárias para evitar que isso acontecesse.
Eu acho que essa situação é muito mais simples. Eu fui aluno da Universidade de
São Paulo e fico muito envergonhado disso acontecer na faculdade onde eu aprendi a
ser médico.
As pessoas ficam chocadas também, e ficam por quê? Porque nós, médicos, temos
acesso ao corpo das pessoas, ao corpo dos pacientes. E os pacientes e as pessoas, de um
modo geral, têm que ter confiança de que nós não vamos abusar delas, que nós vamos
respeitá-las, independente do fato de elas estarem bêbadas, anestesiadas ou drogadas.
Isso não pode acontecer com médicos de forma nenhuma, especialmente com
alunos de faculdade que cursaram as melhores escolas do país, porque o vestibular da
medicina é o mais concorrido de todos, é o mais disputado.
Esses meninos que fazem essas coisas vieram das famílias mais respeitáveis,
estudaram em escolas boas e têm exatamente a sensação da impunidade, que com eles
não vai acontecer nada.
Estupro é crime, é um crime previsto no código penal. Na cadeia, eu digo por
experiência, eles matam, mas antes de matar eles estupram os estupradores, tanto que
todos os estupradores presos no estado de São Paulo vão para uma cadeia especial, eles
não têm condição de sobrevivência.
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Estupro é crime. Não interessa se quem praticou foi branco, foi preto, tem
dinheiro, estudou ou não estudou. É um crime previsto pelo código penal brasileiro. É
disso que se trata.
O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT - A deputada Sarah quer que
o reitor veja uma cena da faculdade de medicina de um minuto.

***
- É feita a exibição do vídeo.
***

A SRA SARAH MUNHOZ - PCdoB - Vamos congelar esta cena. Senhor Zago,
por gentileza. Às vezes a gente chega na porta do Hospital das Clínicas e... Eu, como
enfermeira, que já trabalhei no Hospital das Clínicas, sei das dificuldades que a gente
vive e da quantidade de pessoas que estão lá.
E nós dizemos assim: “olha, falta material, falta isso, falta aquilo”. E, em uma
situação como essa, o senhor pode olhar essa foto. Todos usam luva cirúrgica. Todos os
campos são cirúrgicos. Muito provavelmente o local é um ambiente cirúrgico. O senhor
acha isso correto, professor?

O SR. MARCO ANTONIO ZAGO - Obviamente, a cena é chocante para
qualquer um, particularmente para um médico que foi diretor clínico de um hospital.
Não temos que ficar perdendo tempo em classificar isso. É uma cena chocante,
obviamente não pode fazer parte da vida universitária.

A SRA SARAH MUNHOZ - PCdoB - Professor, um pedido. Seria possível
conversar... Isso eu acho que é fácil de resolver, porque... Fácil de resolver entre aspas.
Determinar de alguma forma... Porque é claro que materiais e campos cirúrgicos... É
claro que o pessoal vai roubar, vai isso, vai aquilo. Mas, tendo uma determinação, já
tem uma possibilidade de penalizar ou dizer o seguinte: “o que você está fazendo não é
correto”.
Porque ele se sente livre para tirar tudo e ele está tirando material da comunidade,
está tirando bem público que vai ser necessário depois. Ainda que não surta os efeitos
esperados, porque nós sabemos que isso não é a curto prazo.
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Eu já pedi para o professor Auler e estou pedindo para o senhor, encarecidamente,
que essas questões tenham alguma providência junto ao hospital ou onde quer que seja.
Porque assim, se não houver uma... Eu vou usar uma palavra, mas talvez não seja
a mais correta. Se não houver uma conivência, entre aspas, da universidade ou do
hospital para o desvio desse material, aí a gente já consegue...
É assim, o que solta sabe que está soltando e que está fazendo algo errado, e o que
rouba sabe que está roubando e é coisa errada. Porque senão é assim, da forma como foi
colocado aí, que nós vimos, simplesmente foi pedido emprestado. A gente nem sabe se
voltou, mas segundo a pessoa foi emprestado. Aí nós fizemos um empréstimo, muito
provavelmente - o senhor sabe disso - uma apendicectomia ou qualquer coisa assim... E
ali assim, da contagem de tapas que tem aí, foram, pelo menos, 25 pares de luva estéril
que foram para o lixo e mais uma quantidade de campos.

O SR. MARCO ANTONIO ZAGO - Que não são emprestados, porque não se
recuperam.

A SRA SARAH MUNHOZ - PCdoB - Até pode se recuperar, porque o senhor
sabe que depois pega lá, faz o pacotão, joga no lixo para lavar e a gente não sabe o que
foi.
Mas eu acho que assim, uma medida importante, e até um apoio para o diretor do
hospital e para o diretor da faculdade, que isso aconteça de forma compartilhada, por
favor.

O SR. MARCO ANTONIO ZAGO - O diretor já saiu, mas nós já registramos.
Olha, eu acho que nós precisamos encerrar, deputados, se me permitem. Mas eu
discordo do senhor de que foi uma sessão decepcionante, de jeito nenhum. Eu queria
que o senhor reconhecesse que foi uma boa sessão. Foi, foi boa. E olha, essa parte final
foi excelente.
Eu acho que a oportunidade do Felipe, da Helena, da Mariana e da Marina falarem
foi muito boa. Olha, eu não tenho nada a discordar de tudo o que vocês falaram. O que
nós precisamos fazer é tomar medidas para implementar isso que falaram.
De fato, muitas das coisas, ou algumas, pelo menos, já estão sendo
encaminhadas ou implantadas, mas eu pediria... Onde está a Marina?
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Eu pediria às três que nos procurassem para, em primeiro lugar, colocá-las em
contato com a Comissão de Direitos Humanos. Isso que vocês falaram aqui, não precisa
mais do que isso. Digam à comissão e vejam como ela reage.
Mas, independentemente disso, eu vou pedir que procurem também a reitoria, na
pessoa do chefe de gabinete, que vai encaminhá-las para a professora Paula Dallari, que
é a nossa procuradora-geral, para estudar com vocês as medidas. Nenhuma dessas aqui é
difícil de ser tomada, e certamente será tomada com a vossa colaboração. Não tenho
nenhuma dificuldade em falar nada disso.
O Felipe, o alerta que ele fez eu já ouvi. Esse vídeo completou. Agora, ficamos à
disposição também para ouvi-los, se quiserem ir lá. Mas, no caso das meninas, está
claro... Porque têm propostas muito concretas, fáceis de implementar e dinheiro... Nós
temos enormes dificuldades de dinheiro, mas para essas coisas e para tudo aquilo que
trata das atividades fim da universidade nós encontraremos algum dinheiro para fazer.
Este manual da caloura, se estiver bem desta forma, e se vocês tiverem os
originais disso etc., já vai ser passado para o pró-reitor de graduação para que ele inclua
no material deste ano, se possível.

***
- Fala fora do microfone.
***

O SR. MARCO ANTONIO ZAGO - Claro, eu fiquei muito satisfeito com as
propostas, coincidem com aquilo que eu vejo.

A SRA SARAH MUNHOZ - PCdoB - Professor, eu gostaria de fazer um pedido
especial. Eu gostaria de rogar pela segurança desses alunos que estão aqui se expondo.

O SR. MARCO ANTONIO ZAGO - Esses aqui? Eles estão falando as coisas
mais naturais do mundo.

A SRA SARAH MUNHOZ - PCdoB - Querido professor, com todo o respeito
que lhe tenho, o senhor sabe, nem tudo que é natural é óbvio. E nem tudo que é
transparente é translúcido. O senhor sabe disso (Palmas.)
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O SR. MARCO ANTONIO ZAGO - Ok, estão sob minha guarda especial. Se
isso valer alguma coisa.

A SRA SARAH MUNHOZ - PCdoB - Não é para rir.

O SR. MARCO ANTONIO ZAGO - Eu falei brincando, no sentido de que...

A SRA SARAH MUNHOZ - PCdoB - Não é para rir, é uma situação muito
séria, eu estou entendendo que isto está entrando dentro do relatório aqui, que nós
estamos recebendo do senhor um compromisso pessoal. A gente entende que têm umas
limitações, mas que estas pessoas estão sob segurança.
Até porque eu tenho medo, professor, de que alguns deles que estejam aqui, de
alguma forma... Como o deputado recebeu a carta mandando a gente tomar em vias
indevidas, essas pessoas podem ir para vias indevidas com um tiro na cabeça, e eu não
quero isso, professor.

O SR. MARCO ANTONIO ZAGO - Nem eu.

A SRA SARAH MUNHOZ - PCdoB - Encarecidamente eu lhe rogo. Eu tenho
filhos e o senhor tem filhos, e as pessoas que estão lá dentro têm os seus filhos. Então
vamos rogar pelos nossos filhos. Segurança, por favor.

O SR. MARCO ANTONIO ZAGO - Claro, sem dúvida.
Agora, eu queria, para encerrar, fazer um apelo já de imediato, a todas as
estudantes, pelo menos, que se sentem fragilizadas pela sua posição de mulher, por sua
situação de mulher. Alertá-las que a nossa ouvidoria está na mão de uma pessoa que
merece todo o vosso respeito e confiança. Não vacilem em qualquer momento em
procurá-la, porque ela terá o máximo de atenção, até que outros instrumentos possam
ser instituídos, de acordo com a vossa ajuda.
Quer dizer, existe já a ouvidoria, que está na mão da professora Maria Hermínia,
uma senhora de 72 anos que tem uma história toda de dedicação e que quer fazer o
máximo empenho para resolver tudo.

517
DIVISÃO DE TAQUIGRAFIA
A SRA SARAH MUNHOZ - PCdoB - Professora Paula Dallari, eu queria pedir
para a senhora agora uma questão especial, um apoio ao grupo Geni, porque a senhora
é mulher, eu sou mulher e, independente do que somos, professoras, doutoras, livre
docentes, seja lá o que nós formos, a gente sabe que qualquer questão da nossa titulação
é simplesmente da nossa vida acadêmica, mas o nosso corpo a nós pertence e nós temos
liberdade sobre ele. Portanto, nós queremos respeito para com esse corpo, para que esse
corpo possa amanhã representar e respeitar um outro corpo que na nossa frente se
coloca.
Por favor, eu lhe rogo isso.
O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT - Pessoal, amanhã haverá
sessão da CPI, talvez... É uma sessão difícil, porque são agressores. Mas na terça-feira,
vou chamar atenção para terça. Terça haverá sessão com quórum, para deliberação de
requerimentos e outras coisas.
Então terça-feira eu peço atenção especial, porque é um compromisso da Casa
haver quórum para deliberação.
Senhor reitor, agradeço a sua presença. Senhor diretor da Faculdade de Ribeirão
Preto. É importante que o pessoal de Piracicaba tenha vindo. Estamos tentando trazer os
agressores de Piracicaba. Tentamos trazer os agressores daquele dia da república, os do
envenenamento também.
Acho que estamos dando a nossa contribuição. Eu não posso acreditar, senhor
reitor, embora o senhor possa até responder, que nós temos uma intenção de
criminalizar a faculdade de medicina ou os médicos. Tenha certeza de que não.
Esses criminosos, esses torturadores, esses estupradores são uma minoria de uma
minoria de uma minoria. Agora, que existem condições para a criação... Um ambiente
favorável para que eles façam e persigam... Principalmente essas estruturas como o
“Show Medicina” e fazem um vestibular para o Show Medicina” e isso faz parte de uma
cadeia de poder para o cara entrar na residência médica e criar uma perpetuação de
gente de fora da universidade.
Mas foi importantíssima a sua vinda aqui hoje. Queremos agradecer. Muito
obrigado. A sessão está encerrada.

O SR. MARCO ANTONIO ZAGO - Muito obrigado a todos os presentes.
***
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CPI DAS VIOLAÇÕES DOS DIREITOS HUMANOS NAS FACULDADES
PAULISTAS
BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA.
22/01/2015

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – CPI da Violação dos
Direitos Humanos nas Faculdades do Estado de São Paulo. Declaro aberta a décima
terceira reunião da Comissão Parlamentar de Inquérito constituída pelo ato número 56
de 2014 com a finalidade de investigar as violações dos direitos humanos e demais
ilegalidades ocorridas no âmbito das universidades do estado de São Paulo, ocorridas
nos chamados “trotes”, festas e no seu cotidiano acadêmico.
Convido para essa sessão três professores. Antes de convidar os professores para
vir pra Mesa, queria fazer uma declaração. Estavam convocados para hoje os seguintes
estudantes, Welson Vieira, Letícia Oliveira, Lucas Thomaz, Felipe Baldo, Fernando
Delatti e Pedro Swinerd.
Não vieram, e Rafaela Nunes Fonseca. Não vieram, não justificaram, não
vieram, não justificaram. Estão aumentando o problema, estão aumentando o problema.
Então, estou falando diante dos professores, mas estou me dirigindo aos estudantes
oficialmente. Os senhores estão se negando a comparecer a uma CPI. Se negando a
comparecer a uma CPI não justificam e os problemas podem aumentar daqui para
frente.
Então, uma pena, uma pena. Mas, por outro lado os professores vieram de livre e
espontânea vontade para contribuir com este depoimento. Primeiro eu queria convidar a
professora Maria Aparecida Barone Teixeira, o professor Carlos Oswaldo Teixeira, a
deputada Sarah Munhoz que acabou de chegar. Então a professora Maria Aparecida,
professor Carlos Oswaldo Teixeira e a professora Joviane Barreto.
Professores da Faculdade de Medicina da PUC de Campinas. Eu passo a palavra
imediatamente à professora Cidinha, ao professor Carlos e à professora Joviane para
que façam suas exposições, suas explanações livremente dentro do tempo que acharem
necessário.
Professores, só peço para usarem este microfone sem fio porque ele dá mais
autonomia, porque senão este aqui tem que ficar olhando de frente e não pode olhar para
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a pessoa. Então a senhora fica mais bem situada. Fique à vontade, fique tranquila
porque a senhora vai ser bem tratada e respeitada. Com a palavra a professora Cidinha.
A SRA. MARIA APARECIDA BARONE TEIXEIRA – Boa tarde. A gente
resolveu aceitar o convite para participar das investigações, e que eu estou há 33 anos na
Faculdade de Medicina da PUC e sou docente há 31.
E o que eu posso falar sobre o trote é que o trote na nossa faculdade, portanto na
universidade, está proibido. Proibido há mais de 10 anos e essa proibição ela é muito
divulgada e feito campanhas internas no Campus.
Mas ao mesmo tempo o que acontece que a gente ouve, eu ouço nos corredores
que alguns alunos praticam o trote e isso, reclamação dos que estão entrando, mas eu
ouço dentro do campus, a gente não...
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Praticam o que professora,
desculpa. Eu não ouvi, praticam esporte?
A SRA. MARIA APARECIDA BARONE TEIXEIRA – Praticam o trote.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Ah, o trote.
A SRA. MARIA APARECIDA BARONE TEIXEIRA – Né? Que alguns
alunos praticam o trote, isso são reclamações que a gente não presencia dentro do
campus. E, então, e essa, sempre que essas reclamações, essas denúncias aparecem a
administração superior da universidade e da faculdade abre sindicância e apura. Eu
nunca participei de uma dessas e nunca fui chamada para nada disso, não é?
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Professora, a senhora podia,
como é uma sessão tranquila, praticamente só tem vocês para depor aqui hoje, desculpe,
os senhores para depor aqui hoje, o senhor e as senhoras. Eu queria que a senhora
fizesse, uma faculdade do interior não é? Uma universidade importantíssima, uma
universidade católica, a PUC de Campinas, que a senhora fizesse assim, uma
introdução, não é?
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Quem é a senhora, como estão os cursos, como é que foi formado. Porque eu
estava conversando com o advogado da senhora que veio me interpelar, eu vou dizer
uma coisa para a senhora.
Assim bem tranquila. A professora Sarah Munhoz, deputada, ela é enfermeira.
Enfermeira do Coren, uma pessoa super experiente, da USP. Bom, eu me chamo
Adriano Diogo, sou geólogo, estou como deputado e é meu último mandato aqui na
Assembleia Legislativa.
Então queria dizer para a senhora o seguinte, eu tenho 65 anos de idade, em
março agora eu faço 66. Já tenho netos quase entrando na faculdade, sou católico.
Católico à moda antiga, não sou reacionário, sou conservador, mas sou católico.
Então queria falar para a senhora do meu jeito, que o que eu estou vendo nesta
CPI eu nunca imaginei ver na vida. Não sabia que existia, não sabia, não é? Então eu
queria que a senhora ficasse completamente à vontade porque as coisas que estes
meninos põem na internet, os hinos, o hinário. (Ininteligível) abre a página dos hinos
deles aí.
A SRA. SARAH MUNHOZ – PCdoB – Na própria PUC.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Hã?
A SRA. SARAH MUNHOZ – PCdoB – Na própria PUC.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – É. Assinado com o logo da
faculdade, tal. A Tal da Intermed, aquela disputa da PUC e Unicamp. Aquelas
barbaridades, as festas open.
Porque cada faculdade tem uma epidemiologia, eu vou chamar assim, não é? O
que mais me impressionou da Puccamp foi o conteúdo das festas, o que o calouro tem
que levar. E o objetivo nosso aqui é assim, daqui para trás e daqui para a frente,
principalmente daqui para a frente. Ser mais rigoroso para que isso não ocorra e criar
uma opinião pública favorável para que, inclusive vocês como administradores terem
mais força para chegarem nos caras e falarem assim “aqui isso não vai existir”.
Então, eu até tenho receio de mostrar para a senhora. Estes são os hinos, os
hinários que eles põem na internet. O hinários, e abaixa para mostrar o crédito de quem
posta, Medpuccamp. Abaixa um pouquinho para aparecer o login deles. É, olha como
eles assinam.
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Não tem segredo, assim, olha Medpuccamp, as caveiras e aí vamos começar a
abrir a página dos hinos. Aí estão os hinários deles, os hinários, as declarações de
guerra. As coisas. Põe aquele do ferimento da moça lá, da Unicamp, aquele do tijolo,
como é que é? Que era com a música do Balão Mágico, sei lá.
É tanta barbaridade, tanta barbaridade. Então, o que acontece? As festas lá de
Barão Geraldo, aquela loucura toda, e... Então professora, aqui não se trata da gente
desmoralizar as instituições, as pessoas, mas não é possível que haja esses núcleos de
criminosos. De criminosos que querem ser médicos fazendo isso, entendeu?
Então é um pedido que eu faço respeitosamente, que nós unamos as nossas
forças para que o crime dessa forma tão bárbaro, tão bárbaro, coisas abomináveis sejam
varridas do nosso cotidiano. Desculpe.
A SRA. MARIA APARECIDA BARONE TEIXEIRA – Primeiro eu peço
desculpas por não ter me apresentado. Maria Aparecida Barone Teixeira, 59 anos. Já
falei, 33 anos de carreira, 32 anos dando aulas na PUC. Fiquei seis anos na Unicamp
fazendo doutorado.
E, tenho participação ativa na escola como professora e como médica, sou mais
médica do que professora na beira do leito e ensino o aluno na beira do leito.
A SRA. SARAH MUNHOZ – PCdoB – Professora, em que ano a senhora pega
o aluno?
A SRA. MARIA APARECIDA BARONE TEIXEIRA – No segundo ano.
A SRA. SARAH MUNHOZ – PCdoB – Segundo.
A SRA. MARIA APARECIDA BARONE TEIXEIRA – Terceiro período. No
segundo ano, terceiro período.
O SR. – Do terceiro ao sexto.
A SRA. MARIA APARECIDA BARONE TEIXEIRA – Do terceiro ao sexto,
eu acompanho o aluno. Acompanho e, esse foi um, eu tenho dois objetivos na minha
vida. O primeiro era ser médica e trabalhar pelo SUS e essa até hoje. E o segundo foi
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um grande professor que a nossa escola teve, a Escola Paulista também, foi o professor
Silvio Carvalhal que percebeu que eu podia ser docente.
Me incentivou pra isso, me deu essa oportunidade. Eu não sabia que eu podia ser
docente. Infelizmente ele faleceu há seis anos e eu continuo com a filosofia de ensino
dele.
A SRA. SARAH MUNHOZ – PCdoB –Professora, a senhora disse que são 10
anos que está proibido o trote na universidade.
A SRA. MARIA APARECIDA BARONE TEIXEIRA – Mais ou menos isso.
Eu não estou dando certeza de data, mas pelo que eu me lembro assim...
A SRA. SARAH MUNHOZ – PCdoB – O que a senhora disse? Na
universidade dentro campus médico abaixo dos seus olhos ou é proibido dentro e fora?
A SRA. MARIA APARECIDA BARONE TEIXEIRA – É proibido dentro e
fora. Mas...
A SRA. SARAH MUNHOZ – PCdoB – O que a senhora não tem
conhecimento é dentro, abaixo dos seus olhos, é isso?
A SRA. MARIA APARECIDA BARONE TEIXEIRA – Isso e também de
fora eu também nunca vi, então são os boatos.
A SRA. SARAH MUNHOZ – PCdoB – Professora, nós não temos boatos.
Temos aqui depoimentos, não é?
A SRA. MARIA APARECIDA BARONE TEIXEIRA – Não, para mim eu
estou falando, entendeu?
A SRA. SARAH MUNHOZ – PCdoB – Não. Só para a senhora ter uma ideia,
do tipo assim, o trote de 2014, por exemplo, né? A turma de 2014 pagou da turma de
2013 um valor entre Atlética, não sei o que, um valor assim aproximado, entre tudo o
que eles fazem. Os fotógrafos são obrigados a contratar entre uma série de coisas que
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acontecem entre os kits que eles vendem, etc. e tal. Eles dão entre Atlética e não sei
mais o que lá, um valor de 93 mil reais para ser mais explícita, tá? Então a primeira
coisa é esta questão do dinheiro.
A segunda coisa, e que ninguém quis abrir, ninguém quer dizer da onde vem,
mas eles afirmam que sim. Trouxeram até para a gente o que era. Então, por exemplo,
um kit chácara. O kit chácara era uma caneca, uma camiseta. Trouxeram para a gente
ver caneca e camiseta e o calouro pagava 250 reais. Ela já paga 5.200 de mensalidade,
está certo? Ele falou que era 4.800 o ano passado e esse ano corrigido foi para 5.200.
Fora isso ele tem que prever por ano, o primeiranista. O primeiranista tem que
prever neste ano além de tudo o que ele já pagou em torno de mil a 1200 reais para as
festas porque senão ele acaba sendo isolado.
Então, por exemplo, na chácara em 2014, então foi assim, os alunos eram
obrigados a deitar de bruços e comer sem usar as mãos. O que eles comiam? Cebola,
alho, tudo o que estivesse no chão e obrigado. Os homens eram obrigados a desfilar nu
e elas trouxeram fotos aqui de algumas pessoas tampando o rosto, mas se necessário for
tem como colocar isso.
Os homens levam tapas na cara. Não é possível que a senhora não consiga ver
ninguém, talvez porque a senhora está no segundo e não pega a turma do primeiro.
A SRA. MARIA APARECIDA BARONE TEIXEIRA – E também não
frequento nada disso.
A SRA. SARAH MUNHOZ – PCdoB – A senhora não precisa frequentar. Mas
eu acho que...
A SRA. MARIA APARECIDA BARONE TEIXEIRA – Eu ouço isso assim,
muito...
A SRA. SARAH MUNHOZ – PCdoB – Professora, a senhora concorda
comigo...
A SRA. MARIA APARECIDA BARONE TEIXEIRA – Queria falar uma
coisa.

524
DIVISÃO DE TAQUIGRAFIA
A SRA. SARAH MUNHOZ – PCdoB – Não. Agora vamos falar só como
mulher. Quando eu apanho do meu marido e eu fico com o olho roxo aparece no outro
dia, não aparece? Não é possível que uma porrada dessa aqui não apareça no outro dia
na escola.
A SRA. MARIA APARECIDA BARONE TEIXEIRA – Olha, é que assim,
gente vocês não estão entendendo. Eu vivo, eu vivo a enfermaria.
A SRA. SARAH MUNHOZ – PCdoB – Professora, só uma coisa.
A SRA. MARIA APARECIDA BARONE TEIXEIRA – Eu vivo a sala de
aula.
A SRA. SARAH MUNHOZ – PCdoB – A senhora não subjugue a minha
capacidade de entendimento. Eu entendi o que a senhora falou. A senhora é uma
professora especial que tem o foco voltado ao SUS e que faz tudo pelo paciente. E que
tenta não se envolver com coisas que a senhora considera escória, coisas do tipo.
Agora, não há como negar que o trote existe se as pessoas que passaram pelo
trote vieram aqui e fizeram as suas queixas. Inclusive estão se expondo e nós estamos
aqui pedindo segurança para elas, aos reitores etc. e tal. E assim, a única coisa que a
gente ficou sabendo aqui é que o Bispo não sabe, só o Bispo da cúria que não sabe,
porque de resto todo mundo sabe, mais ou menos sabe.
A senhora talvez por estar com aluno no segundo ano a senhora não pega o
aluno que amanheceu três, quatro dias sem dormir. Então a senhora, assim,
A SRA. MARIA APARECIDA BARONE TEIXEIRA – E não pego mesmo,
não tenho nenhum contato com eles. Nenhum.
A SRA. SARAH MUNHOZ – PCdoB – Assim, então o depoimento da senhora
é de uma pessoa que trabalha pelo bem e tem o olhar do bem.
A SRA. MARIA APARECIDA BARONE TEIXEIRA – É isso mesmo.
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A SRA. SARAH MUNHOZ – PCdoB – Então, a pessoa que tem o olhar do
bem ela raramente tenta virar o rosto. Não estou assim dizendo virar o rosto por virar,
por desagrado. Mas ela raramente tenta, ela não consegue enxergar coisa ruim, ainda
que a outra pessoa seja ruim.
A SRA. MARIA APARECIDA BARONE TEIXEIRA – E uma coisa assim,
eu fico naquela PUC da sete da manhã a sete da noite, dentro do hospital.
A SRA. SARAH MUNHOZ – PCdoB – A senhora está dizendo que fica dentro
da enfermaria cuidando de pacientes, que a senhora está lá e a senhora não vê a burrada
que o povo faz.
A SRA. – Não vê.
A SRA. MARIA APARECIDA BARONE TEIXEIRA – Eu não...
A SRA. SARAH MUNHOZ – PCdoB – É isso o que eu estou falando.
A SRA. MARIA APARECIDA BARONE TEIXEIRA – Eu não convivo com
eles.
A SRA. SARAH MUNHOZ – PCdoB – Então, meu amor. Eu estou dizendo
pra senhora o seguinte. Quando a senhora convive com ele, com o aluno em si, a
senhora está convivendo com o aluno que está de cara limpa frente ao paciente.
Nós estamos falando daquele aluno que a senhora não está vendo que a senhora
não está vendo das 19 às sete e que muitas das vezes a senhora não viu porque está no
segundo ano, terceiro, quarto, quinto.
E o cara que está ferrado, desculpa a expressão, que é o que a gente viu aqui, as
fotos que nós vimos aqui são bizarras, não é? Não é possível que a senhora não tenha
ouvido alguma coisa daqui. Quer ver?
Quer ver? Levanta o rap aí. Não, eu não tenho vergonha de ler não, como o
deputado Adriano Diogo. Eu não tenho vergonha, não.
A SRA. MARIA APARECIDA BARONE TEIXEIRA – Desses hinos aí, o
que eu canto é o “Eixo” que é o Eixo da minha escola.
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A SRA. SARAH MUNHOZ – PCdoB – Então, mas veja só...
A SRA. MARIA APARECIDA BARONE TEIXEIRA – O resto eu nem
conheço, não sei nem de cor.
A SRA. SARAH MUNHOZ – PCdoB – Professora, olha.
A SRA. MARIA APARECIDA BARONE TEIXEIRA – Não conheço, eu
estou falando que eu não conheço.
A SRA. SARAH MUNHOZ – PCdoB – Mas eu vou dizer pra senhora que “O
Caralho” é obrigado desde 2004.
A SRA. MARIA APARECIDA BARONE TEIXEIRA – É, mas eu não
A SRA. SARAH MUNHOZ – PCdoB – É hino oficial da...
A SRA. MARIA APARECIDA BARONE TEIXEIRA – Quando começa a
cantar eu me retiro.
A SRA. SARAH MUNHOZ – PCdoB – Então, ah! Ah, bom! Já chegou no que
eu queria. Opa! Mudou a figura! Mudou a figura. Existe, mas a senhora, “fugi do mal e
ele fugirá de vós”. É isso o que a senhora está usando. A senhora está usando texto
bíblico. “Fugi do mal e ele fugirá de vós”. Então a senhora acabou de falar o seguinte,
“quando eles começam a cantar eu viro as costas e vou embora”. Então a senhora sai do
meio, não é que ele não existe. O trote está proibido, o que não significa a inexistência
dele.
A SRA. MARIA APARECIDA BARONE TEIXEIRA – Não vim aqui para
mentir.
A SRA. SARAH MUNHOZ – PCdoB – Não. Eu não estou dizendo que a
senhora está mentindo. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário, eu não estou dizendo
que a senhora está mentindo em nenhum minuto. Eu só estou dizendo o seguinte, que
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como a senhora é uma pessoa que tem princípios diferentes, a senhora se segue pelos
seus princípios, a senhora não se deixa envolver em coisas com as quais a senhora não
tem, não é coparticipe e não está lá.
Agora, daí a dizer que não existe é complicado. Porque se eu perguntar para a
senhora assim, tem maconha no campus da PUC?
A SRA. MARIA APARECIDA BARONE TEIXEIRA – Não sei. Nunca vi.
A SRA. SARAH MUNHOZ – PCdoB – Ah! Que ótimo. A senhora nunca viu.
Então, os calouros são obrigados a vir para São Paulo comprar e deixar disponível
dentro das festas. A senhora já viu lança-perfume?
A SRA. MARIA APARECIDA BARONE TEIXEIRA – Não. Há muito
tempo. (Risos.)
A SRA. SARAH MUNHOZ – PCdoB – Há muito tempo. Tá, então. Existe
uma PUC, um bulário PUC, PUC, um bulário PUC de loló. Bulário e que só o diabo
sabe o que dentro daquela fórmula porque acho que Deus se recusa como a senhora.
Então, eu assim, eu entendo que a senhora veio com toda boa vontade. Olha, fico
felicíssima de saber que a PUC tem professores como a senhora que se dedicam ao
SUS, que se dedicam ao paciente e que mostram o exemplo de como ser. Quer dizer que
o indivíduo lá só não tem exemplo de como ser, tem o exemplo de como não ser.
Agora, entre a senhora dizer que não tem, que foi proibido e a senhora dizer
assim “quando alguma coisa dessas que são inconvenientes começam eu me afasto”,
isso nos dá a prerrogativa de pensar que a questão existe.
A SRA. MARIA APARECIDA BARONE TEIXEIRA – Eu falei no começo
que eu sei das, dos que os calouros ou os que passam o corredor falam. Como a senhora
já disse eu não presenciei essas coisas.
A SRA. SARAH MUNHOZ – PCdoB – Sim.
A SRA. MARIA APARECIDA BARONE TEIXEIRA – Entendeu?
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A SRA. SARAH MUNHOZ – PCdoB – Sim.
A SRA. MARIA APARECIDA BARONE TEIXEIRA – E as denúncias são
feitas e são abertas as sindicâncias, eu já falei isso aqui. Mas eu nunca participei disso.
A SRA. SARAH MUNHOZ – PCdoB – A senhora já participou de alguma
sindicância?
A SRA. MARIA APARECIDA BARONE TEIXEIRA – Não, nenhuma.
Nenhuma porque não fui convocada, não...
A SRA. SARAH MUNHOZ – PCdoB – Porque a senhora não quer ou
porque...
A SRA. MARIA APARECIDA BARONE TEIXEIRA – Nunca me
convocaram. Nunca, nunca me convocaram. E, porque eles sabem assim, que eu,
quando eu estou na sala de aula são poucas as aulas que eu dou em sala de aula.
Eu converso muito com esses alunos e falo tudo isso aí que a senhora falou. Eu
converso muito com eles no sentido da violência, da moral. Tem algumas coisas que eu
não gosto, mas eu converso com eles como uma mãe, não é? Não os obrigo a nada, tá.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Professora, deixa só, vamos
tentar, queria que a senhora falasse livremente do jeito que a senhora começou, que a
senhora ia se apresentar.
Acontece o seguinte, antigamente no Brasil os fatos da vida privada não existia
lei para enquadrá-los. O marido podia chegar em casa, bater na mulher, poderia até
haver pedofilia. Tudo isso acabou, não existe mais a vida privada. Toda vida privada
virou pública e toda vida privada tem, está qualificada na forma da lei.
E o trote, o trote tem leis que não existe trote do bem. Não existe trote do bem. O
trote é uma prática de tortura, e agora com essas coisas absurdas que os calouros são
obrigados a simular cenas de sexo e tal, isso entrou no capítulo da criminalização.
A SRA. MARIA APARECIDA BARONE TEIXEIRA – Perfeito.
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O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Então, o que nós estamos
tentando fazer aqui hoje? A partir dos dois professores que são pessoas importantes.
Podem não ser exatamente, eu queria até que a senhora em dissesse na hierarquia lá
quais são os seus cargos lá e tal. A gente quer saber, dizer o seguinte. Bom, se essas
coisas ocorriam e não era do conhecimento público, agora o são. O que é que nós vamos
fazer hoje à tarde depois dos três professores falarem?
Nós vamos começar a apresentar tudo o que nós sabemos sobre o trote ou alguns
trotes. Então o “eu não sabia, eu não conhecia” hoje acaba.
A SRA. MARIA APARECIDA BARONE TEIXEIRA – Está bom.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Começa uma nova fase. Aí
nós vamos discutir. Tem um residual daqui para trás. A senhora vê, a senhora é a
professora Cidinha e a senhora está aqui hoje de livre e espontânea vontade. Esses anjos
aqui nem chamando a polícia vem.
A SRA. MARIA APARECIDA BARONE TEIXEIRA – Eu nem sabia.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Entendeu a diferença de
postura, professora?
A SRA. MARIA APARECIDA BARONE TEIXEIRA – Oh! Muito.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Entendeu? Então nós somos
de uma outra geração, de uma outra civilização. Então, nós precisamos estabelecer hoje
um patamar de convivência. Então os senhores falam, a gente ouve, aí nós vamos
apresentar nossos argumentos.
Olha professora, nós sabemos disso, disso, disso, disso. Vamos mostrar na
internet o que eles escrevem, como é que são organizadas as festas. A partir das
entidades. Das entidades, não é coisa solta, de voluntariado, não. Das entidades as
coisas que ocorrem.
Aí o conhecimento fica novelado, todos sabemos a mesma coisa e aí nós vamos
prosseguir a vida, está bom? Então eu queria sugerir esta dinâmica.
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A SRA. SARAH MUNHOZ – PCdoB – Eu posso fazer uma perguntinha?
Quando os alunos estão na sala de aula com a senhora eles são alunos normais?
Tranquilos?
A SRA. MARIA APARECIDA BARONE TEIXEIRA – São.
A SRA. SARAH MUNHOZ – PCdoB – Com a senhora?
A SRA. MARIA APARECIDA BARONE TEIXEIRA – São.
A SRA. SARAH MUNHOZ – PCdoB – Primeiro a senhora reza para eles o bêá-bá e diz para eles como é que vai ser as normas da casa. Quem quer ficar na norma da
casa entra, quem não quiser cai fora. É um problema deles se vai reprovar ou não, aí é
um caso deles?
A SRA. MARIA APARECIDA BARONE TEIXEIRA – É.
A SRA. SARAH MUNHOZ – PCdoB – Mas para estar lá dentro ele tem que
saber o padre nosso dele, está certo?
A SRA. MARIA APARECIDA BARONE TEIXEIRA – Sem dúvida.
A SRA. SARAH MUNHOZ – PCdoB – Perfeito. Obrigada.
A SRA. MARIA APARECIDA BARONE TEIXEIRA – Eu sou a professora
titular de Clínica Médica, dou aula de Semiologia e Medicina Interna, não é? O único
cargo que eu tenho que não é um cargo, eu sou preceptora do internato de Clínica dentro
da comissão de internato, masque é um órgão administrativo que pra coordenar mesmo
e organizar o internato. Não tem...
A SRA. SARAH MUNHOZ – PCdoB – O internato ocorre em que ano?
A SRA. MARIA APARECIDA BARONE TEIXEIRA – É quinto e sexto, e
eu sou responsável pelo sexto ano de Clínica Médica. E, atualmente eu sou a docente
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mais velha da disciplina e a gente mantém uma equipe de Semiologia e de Medicina
Interna muito integrada. Muito integrada.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – A senhora é uma das
pessoas mais importantes? Não por título, mas por médica. Quem é o diretor da
faculdade?
A SRA. MARIA APARECIDA BARONE TEIXEIRA – É a professora
Marcia Bueno.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Márcia Bueno.
A SRA. MARIA APARECIDA BARONE TEIXEIRA – É.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Professora, quando o aluno
entra na faculdade no primeiro ano, quais são as instituições lá? Tem o Centro
Acadêmico, tem a Atlética?
A SRA. MARIA APARECIDA BARONE TEIXEIRA – Só.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Tem o Centro Acadêmico e
tem a Atlética?
O SR. CARLOS OSWALDO TEIXEIRA – Centro de Apoio ao Aluno que a
universidade.
A SRA. MARIA APARECIDA BARONE TEIXEIRA – Ah.

O SR. CARLOS OSWALDO TEIXEIRA - Deixa eu me apresentar primeiro.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Isso.

O SR. CARLOS OSWALDO TEIXEIRA - Eu sou Carlos Oswaldo Teixeira,
tenho 57 anos. Sou ex-aluno da sexta turma de Medicina da PUC Campinas. Comecei a
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minha docência em 1986 e sou docente até hoje praticamente em período integral. Hoje
não tenho outra atividade que não a docência.
A SRA. SARAH MUNHOZ – PCdoB – Qual é a cadeira do senhor?

O SR. CARLOS OSWALDO TEIXEIRA - Quanto ao trote, como?
A SRA. SARAH MUNHOZ – PCdoB – Qual é a cadeira?

O SR. CARLOS OSWALDO TEIXEIRA - Também é Clínica Médica, eu
começo a aula no terceiro período. Então é o primeiro semestre do segundo ano.
Acompanho o aluno e é uma aula teórica para todos os alunos no terceiro período, no
quarto período, no quinto período e no sétimo período. Então eu pego os alunos do
começo do segundo ano até o final do quarto ano.
Fui presidente da Comissão de Residência por seis anos, sou membro do
conselho da faculdade há mais ou menos oito, 10 anos também. Quanto ao trote na
faculdade é isso. O trote está proibido há alguns anos na universidade e inclusive, antes
da proibição quando se começou a discutir trote, trote violento, talvez seja quando
morreu o aluno na USP, não tenho certeza disso, mas acho que foi antes disso.
A SRA. SARAH MUNHOZ – PCdoB – Em 1989.

O SR. CARLOS OSWALDO TEIXEIRA - Não sei exatamente quando foi. A
PUC resolveu montar uma comissão para discutir o trote na universidade, na Faculdade
de Medicina, e aí nós tivemos uma comissão onde eu era um dos membros, mais dois
professores e uma professora nomeada pela reitoria que era uma professora da Filosofia
e nós começamos a discutir o que se podia fazer do trote na Faculdade.
Se o trote era bom, porque trote por mais que a gente discuta era um motivo de
integração entre os ingressantes e os alunos. E aí a discussão do que era trote e essa
comissão não saiu daí porque não...
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Foi o senhor quem fundou a
Atlética de Campinas?
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O SR. CARLOS OSWALDO TEIXEIRA - Não. Então, isso é uma coisa que
eu queria falar. Das denúncias que fizeram existem mentiras denunciadas. E aí eu
gostaria de falar sobre essas mentiras que talvez mentira seja uma palavra forte.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – É.

O SR. CARLOS OSWALDO TEIXEIRA - Pode ser uma visão deturpada...
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – O senhor não vai xingar
ninguém de mentiroso aqui, o senhor não vai xingar ninguém de mentiroso.

O SR. CARLOS OSWALDO TEIXEIRA - Então.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Mas o senhor pode dar
outra versão, de mentiroso o senhor não vai chamar ninguém de mentiroso.

O SR. CARLOS OSWALDO TEIXEIRA - Eu estou acabando de falar que
pode ser uma visão deturpada. Se fosse um sextanista, eu não sei quem foram os
depoentes. Se foi quinto ou sextanista eu falaria que é mentira...
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT - O senhor não vai intimidar
os depoentes! O senhor não vai.
O SR. CARLOS OSWALDO TEIXEIRA - Não, mas eu não vou intimidar.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – O senhor não vai ficar me
intimidando e intimidando os depoentes.

O SR. CARLOS OSWALDO TEIXEIRA - Não estou tentando...
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – O senhor está em uma CPI!

O SR. CARLOS OSWALDO TEIXEIRA - Não estou tentando.
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O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Isso aqui não é uma
investigação acadêmica!

O SR. CARLOS OSWALDO TEIXEIRA - Eu não...
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – O senhor fale o que o
senhor quiser, o senhor só não enquadra e não intimida!

O SR. CARLOS OSWALDO TEIXEIRA - Está bom.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – E não vem xingar ou
chamar ninguém de mentiroso aqui.

O SR. CARLOS OSWALDO TEIXEIRA - Não. Acabei de falar para o
senhor...
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – O senhor dê a sua versão
aqui!

O SR. CARLOS OSWALDO TEIXEIRA - Talvez seja a palavra forte...
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – É.

O SR. CARLOS OSWALDO TEIXEIRA - E pode ser uma visão deturpada
principalmente se for um aluno do primeiro ano.
A SRA. SARAH MUNHOZ – PCdoB – Vamos combinar...

O SR. CARLOS OSWALDO TEIXEIRA - Uma visão deturpada.
A SRA. SARAH MUNHOZ – PCdoB – O senhor está fazendo uma segunda
visão sobre os fatos.
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O SR. CARLOS OSWALDO TEIXEIRA - É. Então, eu ia acabar de falar,
estava começando a falar do trote, ia falar. Então, quanto à, mas eu estou me
apresentando. Então, quanto à, eu não sou fundador da Atlética porque a Atlética foi
fundada em, eu sou ex-aluno. A Atlética foi fundada em 1982 pela atual diretoria de
esportes do diretório acadêmico.
A SRA. SARAH MUNHOZ – PCdoB – Atual?

O SR. CARLOS OSWALDO TEIXEIRA - Não. Atual em 1982, e ela fundou
a Atlética para que se fosse disputada a primeira pré-intermed que a PUC participou que
foi em 1982. Depois em 1983 teve uma eleição para a Atlética, ela foi fundada e teve
eleição e aí eu fui o vice-presidente eleito então, da primeira Atlética que foi eleita, mas
não sou fundador da Atlética. Mas fui o primeiro vice-presidente.
Estava falando do trote, não é? A gente estava conversando da comissão de trote
que foi montada. E essa comissão foi montada para se discutir, e a comissão não foi
para a frente porque não conseguimos definir o que era trote.
Porque chamar a pessoa de alguma coisa é trote? Por apelido é trote? E essa
discussão foi pra frente e a partir daí como não teve... Primeiro nós não conseguimos
nem definir o que era trote, quanto mais... Porque o que a gente queria definir era, um
trote que pudesse ser feito sem ser violento.
Então nós nem definimos o que era trote, quanto mais o que era trote violento. A
partir de então o trote foi proibido na PUC. Proibido, eu não sei a data exata.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Quer dizer...

O SR. CARLOS OSWALDO TEIXEIRA - Mas foi proibido por decreto da
reitora. Então, o trote é proibido. Algumas vezes chegam denúncias do trote e aí chegam
denúncias na direção. Dentro do campus eu posso afirmar que não existe trote na PUC,
a gente não vê nada de trote na PUC dentro do campus.
Fora, nas festas, nós não participamos das festas. A gente sabe que elas
existem...
A SRA. SARAH MUNHOZ – PCdoB – Mas professor, entende que existe da
instituição, não do professor. Mas da instituição a corresponsabilidade quando a
agremiação que se reúne aqui, se reúne em nome dessa mesma instituição aqui. Aqui ele
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pinta o santo e aqui ele pinta os diabos. O senhor concorda que existe
corresponsabilidade?

O SR. CARLOS OSWALDO TEIXEIRA - Então, isso eu não posso falar pela
instituição, eles não me alegaram o direito de falar pela instituição. Eu estou falando
aqui...
A SRA. SARAH MUNHOZ – PCdoB – Então deixa eu dizer para o senhor
como mãe.

O SR. CARLOS OSWALDO TEIXEIRA - Como professor.
A SRA. SARAH MUNHOZ – PCdoB – Eu como mãe, Sarah mãe, quando eu
mando o meu filho para a PUC eu entendo que ele está sendo orientado sobre a
responsabilidade da PUC 24 horas por dia.

O SR. CARLOS OSWALDO TEIXEIRA - Eu acho que está.
A SRA. SARAH MUNHOZ – PCdoB – Até porque o senhor quando faz a
escala, a senhora faz a escala, tem escala de plantão, tem escala de rodízio, tem escala
de disciplinas. Tem uma série de escalas.
Então ele não fica das sete às quatro na universidade. Ele fica das sete até a hora
que precisar e às vezes ele tem plantão de 24, às vezes tem plantão de 12, às vezes a
disciplina é à noite, às vezes a disciplina é sábado e domingo.
Digamos assim, então, se ele está à disposição da PUC para estudar e dentro da
PUC ele se reúne ainda que seja em uma chácara, ele se reúne para faze questões existe
corresponsabilidade. Eu assim entendo, porque como mãe...

O SR. CARLOS OSWALDO TEIXEIRA - Eu não posso falar em nome da
instituição, mas eu acho que a instituição...
A SRA. SARAH MUNHOZ – PCdoB – Eu entendo assim.

O SR. CARLOS OSWALDO TEIXEIRA - Também assim entende.
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A SRA. SARAH MUNHOZ – PCdoB – E o senhor entende como?

O SR. CARLOS OSWALDO TEIXEIRA - Não. Eu entendo que é
responsabilidade nossa também. Também acho, e por isso que nós não fizemos parte em
nenhuma sindicância, nem como membros da sindicância e nem como chamados para
depor na sindicância na PUC. Mas eu sei que quando alguma dessas denúncias chega à
direção é aberto sindicância.
A SRA. SARAH MUNHOZ – PCdoB – Será que vocês não foram...

O SR. CARLOS OSWALDO TEIXEIRA - Eu não sei falar quantas...
A SRA. SARAH MUNHOZ – PCdoB – Chamados? Desculpe.

O SR. CARLOS OSWALDO TEIXEIRA - Pode falar.
A SRA. SARAH MUNHOZ – PCdoB – Será que vocês não foram chamados
porque vocês são pessoas que tem um caráter muito definido...

O SR. CARLOS OSWALDO TEIXEIRA - Talvez.
A SRA. SARAH MUNHOZ – PCdoB – E uma postura muito definida?

O SR. CARLOS OSWALDO TEIXEIRA - Talvez.
A SRA. SARAH MUNHOZ – PCdoB – E que se chamasse ali não...

O SR. CARLOS OSWALDO TEIXEIRA - Talvez. Isso eu não posso
responder.
A SRA. SARAH MUNHOZ – PCdoB – Não atenderia...

O SR. CARLOS OSWALDO TEIXEIRA - Então...
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A SRA. SARAH MUNHOZ – PCdoB – Não atenderia alguns objetivos da
universidade?

O SR. CARLOS OSWALDO TEIXEIRA - Não posso responder, quem monta
a sindicância é que pode responder isso.
A SRA. SARAH MUNHOZ – PCdoB – Então, porque...

O SR. CARLOS OSWALDO TEIXEIRA - Não sei porque...
A SRA. SARAH MUNHOZ – PCdoB – O senhor e a professora Maria
Aparecida atendem perfeitamente, até pelo histórico de vocês, a todas as questões éticas
e técnicas. Morais, sociais, legais, vocês respondem 100% a isso.
Agora, será que essa correspondência que existe para a conivência do educar é a
mesma que existe para o trote? Com certeza não. Talvez, será, agora é uma inferência
minha, inferência. Inferindo que vocês não tenham sido chamados porque talvez o perfil
profissiográfico de vocês não bata com o perfil de quem vai estar julgando isso nas
comissões.

O SR. CARLOS OSWALDO TEIXEIRA - Talvez. Talvez.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Deixa eu tentar colocar a
situação.

O SR. CARLOS OSWALDO TEIXEIRA - Pois não.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – O senhor não só chamou o
depoente de mentiroso como o senhor me chamou de mentiroso. O senhor aproveitou a
ilação e aproveitou para me chamar. Mas eu sou um cara escolado. Não aceito
provocação rebaixada, de baixo nível.
Então, queria saber dos senhores aqui, os senhores vieram aqui, os senhores
querem falar alguma coisa ou os senhores vieram chamar de mentiroso, desqualificar. E
a gente vai...
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O SR. CARLOS OSWALDO TEIXEIRA - Não, não.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Porque eu quero saber o
seguinte. O senhor falou que eu sou mentiroso porque eu falei que o senhor foi da
Atlética, e o senhor foi o primeiro a ser eleito na Atlética. Eu não sou mentiroso!

O SR. CARLOS OSWALDO TEIXEIRA - Eu não...
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Eu não sou mentiroso!

O SR. CARLOS OSWALDO TEIXEIRA - Eu não chamei o senhor de
mentiroso.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Agora, já que o senhor está
querendo me desmoralizar...

O SR. CARLOS OSWALDO TEIXEIRA - Eu não chamei o senhor de
mentiroso.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Eu quero saber o que o
senhor veio fazer aqui?

O SR. CARLOS OSWALDO TEIXEIRA - Eu vim aqui...
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Mas o senhor não sabe que
tem trote, o senhor não sabe que a Atlética produz essas letras, o senhor não sabe que
tem tortura, o que o senhor veio fazer aqui?

O SR. CARLOS OSWALDO TEIXEIRA - Agora quem está me...
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – O que o senhor veio fazer
aqui?
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O SR. CARLOS OSWALDO TEIXEIRA - Chamando de mentiroso é o
senhor!
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Eu não estou chamando!

O SR. CARLOS OSWALDO TEIXEIRA - Da mesma forma eu não falei nada
disso aí.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Eu quero saber dessas
letras, eu quero saber o que o senhor veio fazer aqui.

O SR. CARLOS OSWALDO TEIXEIRA - Eu posso falar...
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Eu estava tratando a
professora Cidinha com o maior respeito, o senhor veio para cima da gente! Eu vou
devolver a palavra para a professora Cidinha, para a gente continuar...

O SR. CARLOS OSWALDO TEIXEIRA - Eu quero falar ainda.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – O senhor me respeite!

O SR. CARLOS OSWALDO TEIXEIRA - Eu também continuo...
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Eu quero saber o que o
senhor tem de responsabilidade nessa coisa.

O SR. CARLOS OSWALDO TEIXEIRA - Desde o começo eu não chamei...
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – E não me chame de
mentiroso!

O SR. CARLOS OSWALDO TEIXEIRA - Eu não chamei o senhor de
mentiroso...
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O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Chamou!
O SR. CARLOS OSWALDO TEIXEIRA - Nenhuma vez, não chamei.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – O senhor estava
desrespeitando, o senhor está numa CPI. Ou o senhor assume a sua postura de
professor...

O SR. CARLOS OSWALDO TEIXEIRA - O que eu falei?
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – E a sua responsabilidade.

O SR. CARLOS OSWALDO TEIXEIRA - Eu estou aqui respondendo o que
vocês me perguntaram. A única coisa que eu falei que no depoimento que foi, que saiu
na mídia existem inverdades, existe visão deturpada sobre o nosso respeito e é isso o
que eu gostaria de falar.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – A seu respeito não foi dito
nada.

O SR. CARLOS OSWALDO TEIXEIRA - Foi...
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Nada! Nada que tenha
relação...

O SR. CARLOS OSWALDO TEIXEIRA - Falaram que nós fazemos nosso
nome, isto é citado, como está no auto da cúpula que é a máfia que rege as diretrizes do
que os alunos podem fazer ou não fazer. Falaram que a professora Maria Aparecida
Barone é responsável por quem entra e quem não entra na Residência de Clínica
Médica.
Residência de Clínica Médica é um concurso público e mexer nisso, isso é grave
e isso não é assim. A nossa prova de Residência Médica é uma prova que segue as
regras da Secretaria de Educação e tem um peso cinco na primeira fase que é uma prova
teste e tem o peso quatro na segunda fase que é uma fase prática e um peso um na
entrevista e no currículo. Começa...
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A SRA. SARAH MUNHOZ – PCdoB – Professor, o senhor está
respondendo...

O SR. CARLOS OSWALDO TEIXEIRA - Como é que pode manipular?
Então é isso...
A SRA. SARAH MUNHOZ – PCdoB – O senhor está...

O SR. CARLOS OSWALDO TEIXEIRA - Então é isso o que eu estou
falando das inverdades. Não é...
A SRA. SARAH MUNHOZ – PCdoB – Mas professor?

O SR. CARLOS OSWALDO TEIXEIRA - Não é a professora que põe ou não
põe...
A SRA. SARAH MUNHOZ – PCdoB – Mas professor, o senhor também está
colocando uma inverdade. Quer dizer, não vou dizer uma inverdade. Eu estou dizendo
que o senhor está colocando uma parte da verdade. Porque aqui foi dito o seguinte, “ou
se pertence à comunidade ou não se consegue chegar até por entrevista, por isso ou por
aquilo à Residência”.

O SR. CARLOS OSWALDO TEIXEIRA - Não.
A SRA. SARAH MUNHOZ – PCdoB – E aí, especificamente, em algum
momento, eu não lembro se foi, eu, porque assim estou falando de memória e não estou
falando...

O SR. CARLOS OSWALDO TEIXEIRA - Eu não sei dito ou não aqui, eu sei
o que saiu publicado.
A SRA. SARAH MUNHOZ – PCdoB – Foi o que falaram.
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O SR. CARLOS OSWALDO TEIXEIRA - O que foi publicado é isso o que
eu estou falando.
A SRA. SARAH MUNHOZ – PCdoB – Então, mas eu estou dizendo para o
senhor é assim, o que ficou muito claro e muito forte aqui foi que, se o indivíduo não
pertencesse àquele status quo...

O SR. CARLOS OSWALDO TEIXEIRA - Então, isso é outra coisa. O que
eles chamam de família medpuccamp...
A SRA. SARAH MUNHOZ – PCdoB – Isso.

O SR. CARLOS OSWALDO TEIXEIRA - Existe esse termo família
medpuccamp, sim. Mas é no sentido de família realmente.
A SRA. SARAH MUNHOZ – PCdoB – E essa que tem que beijar a mão de um
cara lá?

O SR. CARLOS OSWALDO TEIXEIRA - Eu? Isso nunca aconteceu!
A SRA. SARAH MUNHOZ – PCdoB – Mas tá beijaram a mão!

O SR. CARLOS OSWALDO TEIXEIRA - Quer que eu fale mentira?
A SRA. SARAH MUNHOZ – PCdoB – Deixa eu ver se a sua mão está...

O SR. CARLOS OSWALDO TEIXEIRA - Nunca ninguém beijou a minha
mão na faculdade. Então, isso eu posso falar que é mentira. Agora, pode ser que uma
deturpação da visão, não sei o que é. Nunca existiu isso fato. Eu sou, essas coisas que eu
queria falar.
A SRA. – O nome do senhor é?

O SR. CARLOS OSWALDO TEIXEIRA - Não existe. Carlos Oswaldo
Teixeira, Caiá. Saiu o apelido.
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A SRA. SARAH MUNHOZ – PCdoB – O que foi citado?

O SR. CARLOS OSWALDO TEIXEIRA - Então, o que foi citado foi isso,
que existe uma entidade...
A SRA. SARAH MUNHOZ – PCdoB – O senhor ainda hoje aparece em
algum...

O SR. CARLOS OSWALDO TEIXEIRA - Uma entidade...
A SRA. SARAH MUNHOZ – PCdoB – O que foi citado? Que o senhor ainda
hoje aparece em algumas festas e que...

O SR. CARLOS OSWALDO TEIXEIRA - A festa junina...
A SRA. SARAH MUNHOZ – PCdoB – Dentro da Família, algumas festas.

O SR. CARLOS OSWALDO TEIXEIRA - Eu posso responder tudo o que
vocês quiserem. Eu...
A SRA. SARAH MUNHOZ – PCdoB – Não, então. Mas eu estou falando.
O SR. CARLOS OSWALDO TEIXEIRA – Eu ia falar tudo isso, até que...
A SRA. SARAH MUNHOZ – PCdoB – Eu vou dizer para o senhor aqui...

O SR. CARLOS OSWALDO TEIXEIRA - Eu não chamei ninguém de
mentiroso.
A SRA. SARAH MUNHOZ – PCdoB – Meu querido.

O SR. CARLOS OSWALDO TEIXEIRA - Falei que tinha inverdades que
foram publicadas, só isso. Eu não...
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O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Eu...

O SR. CARLOS OSWALDO TEIXEIRA - Eu não quero ofender nunca o
senhor deputado...
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Eu não tenho condição de
perguntar mais nada para o senhor.

O SR. CARLOS OSWALDO TEIXEIRA - Está bom.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Não tenho condição de
perguntar mais nada. Porque eu ia dividir o depoimento nas seguintes partes. O que é a
parte do trote, onde não tem nenhuma acusação contra ninguém da direção, e outra da
hierarquia, da formação do poder, da Residência que é de outra natureza que o senhor
intencionalmente misturou. E para tumultuar o depoimento o senhor misturou. Eu não
pergunto mais nada para o senhor.
Quero dizer o seguinte, eu vou ouvir as vítimas de novo aqui do trote, do trote.
Nós vamos tornar estes depoimentos públicos, mas eu não vou aceitar este nível de
provocação..

O SR. CARLOS OSWALDO TEIXEIRA - Conversar com a deputada, para
continuar a conversa que eu estava tendo com ela ou não?
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Pedir a suspensão dos
trabalhos por cinco minutos para avaliar como é que nós vamos continuar isso aqui.

Os trabalhos são suspensos por cinco minutos.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Vamos retomar os
trabalhos. Não vou perguntar mais nada.
A SRA. SARAH MUNHOZ – PCdoB – Querido.
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O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Vamos lá. Reaberta a
Sessão. Deputada Sarah Munhoz com a palavra.
A SRA. SARAH MUNHOZ – PCdoB – Professor Caiá, embora o senhor nos
coloque que, eu entendi o seu posicionamento etc. e tal, e, mas eu gostaria que o senhor
ouvisse ou o senhor mesmo se puder, dar uma lida nesse e-mail ali, só para o senhor ver
como está. Mas eu gostaria que o senhor lesse em alta voz. Dá para acertar a primeira
etapa ou já está cortado?
Os professores, não é? Por favor, professor. Olha lá, o senhor diz que não
participa, que não vai, não é? Olha só.

O SR. CARLOS OSWALDO TEIXEIRA - Eu não falei, não. Não falei não.
A SRA. SARAH MUNHOZ – PCdoB – Olha.

O SR. CARLOS OSWALDO TEIXEIRA - As festas em que eles devem ter
falado que existem trote, eu não participo, então as festas que falam ali, a festa junina é
uma festa tradicional na universidade, realizada pelo sexto ano onde frequentemente não
sou eu quem vou, são vários professores que estão presentes...
A SRA. SARAH MUNHOZ – PCdoB – (Ininteligível – voz sobreposta) você
também vai?

O SR. CARLOS OSWALDO TEIXEIRA - Pais, mães de alunos vão nessa
festa junina. As choppadas, algumas choppadas existem que é a coisa de bebida grátis
realmente que é a choppada da virada do quinto para o sexto ano, essa normalmente os
professores homenageados e a gente é professor homenageado com frequência a gente
vai também. Mas habitualmente vai e sai antes da meia noite, então eu não sei o que
acontece nestas festas depois.
A SRA. SARAH MUNHOZ – PCdoB – Então professor, eu vou ler ali para o
senhor, olha. “Os professores mais fodas que estão nessa faculdade, entre eles Caiá,
Douglas Dagô, Totonho da Cirúrgica...”
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O SR. CARLOS OSWALDO TEIXEIRA - É da GO. Ginecologia Obstetrícia.
A SRA. SARAH MUNHOZ – PCdoB – GO, desculpa, desculpa. “A Cidinha, o
Bafa – que eu não sei o que significa – muitos outros, fundaram a Atlética. Fundaram o
DO, treinaram durante a faculdade, participaram das festas e acredito que você não
pense que eles também roubaram o dinheiro dos outros, fizeram tráfico de drogas e
prostituição. O Caiá vai até hoje assistir os nossos jogos na Intermed...” E por aí
algumas outras coisas que não valeria muito a gente copiar.

O SR. CARLOS OSWALDO TEIXEIRA - Aí...
A SRA. SARAH MUNHOZ – PCdoB – Só para o senhor ter uma ideia do teor

O SR. CARLOS OSWALDO TEIXEIRA - Aí tudo é verdade.
A SRA. SARAH MUNHOZ – PCdoB – Só para o senhor ter uma ideia do teor
do que nós estamos ouvindo aqui.

O SR. CARLOS OSWALDO TEIXEIRA - Mas estas coisas, essas eu afirmo
que são verdades. Agora, eu sou um ex-aluno, sou um professor que tem uma relação
muito forte com os alunos, estou presente com eles em algumas atividades, na Intermed
é frequente que eu vá assistir alguns jogos da Intermed sim.
Mas, o que eu estou falando é, quando eu estou presente não tem trote. Então, na
minha frente nunca foi cometido nenhum ato de trote.
Eu não estou falando que não exista o trote na faculdade, eu não sei porque isto,
se existe denúncia deve acontecer nestas festas que a gente não vai. Então festas, festas
da Atlética, festas do primeiro ano, festas em que estão os calouros em que pode
acontecer os trotes, nós não estamos presentes. Então, realmente eu não sei dar
informação sobre isso, e sei quando acontece uma denúncia, a Faculdade abre a
sindicância.
E quando eu falei da visão deturpada, eu estava falando da Família
Medpuccamp, então, a relação professor/aluno na PUC é uma relação muito forte.
Então, quando eles falam aí dos professores legais e citaram vários professores. Então a
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nossa relação com os alunos, tem muito aluno de fora. Nós temos alunos de Rondônia,
do Acre.
Então, muitas vezes longe dos pais e a gente tem uma relação de proteção dos
alunos dentro da universidade. Isso é diferente. E a parte da Família, são seis anos com
12 horas diárias.
Então ao final dos seis anos dentro da turma a gente se considera irmão. E o
negócio da Família é uma coisa que os alunos e ex-alunos usam para falar, na PUC em
geral tem o que? Somos todos filhos da PUC, e esse negócio de Família não tem essa
coisa de hierarquia, que é obrigado a fazer por causa da Família, ou não. Agora, se
individualmente algum aluno usa isso para fazer pressão, isso eu não posso falar.
A SRA. SARAH MUNHOZ – PCdoB – Professor, a nós aqui foi colocado que
existe a Família sim, que a Família é uma máfia. Que o senhor é o Don Corleone. Ah!
Inclusive as pessoas beijam as mãos do senhor (ininteligível – voz sobreposta).

O SR. CARLOS OSWALDO TEIXEIRA - Por isso que eu estou falando, é
uma visão deturpada.
A SRA. SARAH MUNHOZ – PCdoB – Mas eu estou colocando para o senhor
o que está posto para nós, o que está posto. E está ficando palavra contra palavra, só que
está ficando assim, a palavra de um contra a palavra de pelo menos 200 que vieram
aqui. Então, como é que fica esta situação?

O SR. CARLOS OSWALDO TEIXEIRA - Duzentos alunos?
A SRA. MARIA APARECIDA BARONE TEIXEIRA – Duzentos vieram
aqui?

O SR. CARLOS OSWALDO TEIXEIRA - Se você tem o depoimento de 200
alunos falando isso, eu saio daqui e dou a você a mão à palmatória.
A SRA. SARAH MUNHOZ – PCdoB – Não professor...
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O SR. CARLOS OSWALDO TEIXEIRA - Porque eu tenho, de 200 eu tenho
declarações no Face que eu não tenho Face, mas de que pessoas falam, todos
horrorizados com isso que foi publicado na mídia. Porque quem conhece o Caiá e a
Cidinha da PUC, por isso que eu estou falando que essa visão deturpada, se é de um
aluno do primeiro ano, é porque não me conhece.
Nós não demos aula no primeiro ano. Como é que usaram...
A SRA. SARAH MUNHOZ – PCdoB – (Ininteligível – voz sobreposta.)

O SR. CARLOS OSWALDO TEIXEIRA - Como é que usaram esse nome?
Então eu não sei. Se é do primeiro ano, e o que eu quero falar é, não, só que pode ser a
visão de um menino que chega num ambiente diferente, ouve coisas falar e passa a ver o
que não existe. Pode ser isso, mas pode ser também que seja uma visão deturpada por
alguém que tem interesse em deturpar essa visão do primeiranista.
Porque o que me assusta é um aluno do primeiro ano em que eu não dei aula, em
que eu não participei em nenhuma festa que ele estava citou o meu nome como chefe da
máfia. Como que isso pode acontecer? Então essa pergunta eu gostaria, vim aqui hoje
para fazer esta pergunta.
A SRA. SARAH MUNHOZ – PCdoB – A palavra máfia é minha, tá?

O SR. CARLOS OSWALDO TEIXEIRA - Não, mas é que...
A SRA. SARAH MUNHOZ – PCdoB – Eu que usei.

O SR. CARLOS OSWALDO TEIXEIRA - O que está, não...
A SRA. SARAH MUNHOZ – PCdoB – Eu utilizei esta palavra, eu assumo

O SR. CARLOS OSWALDO TEIXEIRA - Mas o que está, não eu sei. Mas o
que está subentendido na declaração é máfia mesmo.
A SRA. SARAH MUNHOZ – PCdoB – Eu assumo total responsabilidade.
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O SR. CARLOS OSWALDO TEIXEIRA - A cúpula, a cúpula da direção
somos eu e ela, e que tem o costume de beijar a mão.
A SRA. SARAH MUNHOZ – PCdoB – Na verdade vocês não são uma cúpula,
vocês são uma fraternidade, tá? E que é uma fraternidade que pela terapia do silêncio
absoluto e da obrigatoriedade do silêncio para que esta comunidade se mantenha, os
alunos são em nome disso espancados. Eles são, aí...

O SR. CARLOS OSWALDO TEIXEIRA - Eu estou falando que essa é uma
visão deturpada e agora pode ser palavra contra palavra porque, só que aí a gente tem
que ver quem está falando a verdade agora. Não que eu esteja falando que estão
mentindo, mas precisa saber qual é a verdade.
Eu estou falando que na verdade não existe uma máfia que eu dirija...
A SRA. SARAH MUNHOZ – PCdoB – Na sua verdade não existe.

O SR. CARLOS OSWALDO TEIXEIRA - A minha mão nunca foi beijada
por aluno nenhum. Então, eu não sei de onde saiu isso. Então não existe isso. Então é
isso que eu gostaria de conversar com o menino que não é confrontar e nem, eu sou
professor há 30 anos.
Então, uma coisa que a gente fala na nossa disciplina é que toda vez que tiver
algum problema na disciplina a gente deve ser procurado, porque nunca nós vamos
retaliar ninguém por alguma coisa que faça conta.
A SRA. SARAH MUNHOZ – PCdoB – Eles não tem coragem.

O SR. CARLOS OSWALDO TEIXEIRA - Só que... Ah! Então!
A SRA. MARIA APARECIDA BARONE TEIXEIRA – Ô se tem coragem.
Eles conversam com a gente direto.

O SR. CARLOS OSWALDO TEIXEIRA - Não, não! Mas ela está falando
esses que depuseram.
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A SRA. MARIA APARECIDA BARONE TEIXEIRA – Ah! (Voz
sobreposta)

O SR. CARLOS OSWALDO TEIXEIRA - Não sei. Realmente eu não posso
falar porque se for aluno do primeiro ano, eu não conheço. Eu não tenho contato com
aluno do primeiro ano.
A SRA. SARAH MUNHOZ – PCdoB – Mas é por isso, eu frisei bem quem
era, porque assim, vocês estão na boca do primeiro, é do segundo ano.

O SR. CARLOS OSWALDO TEIXEIRA - Isso, posso te dizer que revoltou a
universidade inteira, eu tenho declarações de apoio de um monte de professores...
A SRA. SARAH MUNHOZ – PCdoB – Revoltou a fraternidade?

O SR. CARLOS OSWALDO TEIXEIRA - Não! Professores. Então todo
mundo da fraternidade é todo mundo da faculdade. Porque eu tenho apoio de
professores. Professores, membros que já foram, ex-diretores da faculdade que nos
conhecem e sabem como a coisa funciona.
A SRA. SARAH MUNHOZ – PCdoB – Inclusive tem um livro de ouro que
eles assinam, ex-alunos de lá que são hoje pessoas notórias que assinam contribuindo
para essa choppada do sexto ano com valores do tipo 1000, 1500 reais e nós...

O SR. CARLOS OSWALDO TEIXEIRA - Não. Não sei falar sobre isso.
A SRA. SARAH MUNHOZ – PCdoB – Dentro da sindicância tem...

O SR. CARLOS OSWALDO TEIXEIRA - Existe um livro ouro, existe um
livro ouro da Atlética...
A SRA. SARAH MUNHOZ – PCdoB – Só um minutinho professor. Dentro da
sindicância nós recebemos cópias desses documentos. Então eu não estou falando coisas
que eu sonhei.

552
DIVISÃO DE TAQUIGRAFIA

O SR. CARLOS OSWALDO TEIXEIRA - Só...
A SRA. SARAH MUNHOZ – PCdoB – Tá.

O SR. CARLOS OSWALDO TEIXEIRA - Então, eu não sei te falar sobre
isso também.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Vamos estabelecer um
método aqui?

O SR. CARLOS OSWALDO TEIXEIRA - Não!
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Espera um pouquinho. Ou a
gente, não! Espera um pouquinho.
A SRA. SARAH MUNHOZ – PCdoB – Eu já estou satisfeita...
A SRA. MARIA APARECIDA BARONE TEIXEIRA – Houve confusão aí,
eu acho.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Um momento, por favor.
Ou a gente pergunta e eles respondem, ou não dá para a gente ficar altercando aqui
nesse nível, porque senão depois não vai dar nem...
A SRA. SARAH MUNHOZ – PCdoB – Eles falam e depois a gente pergunta.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Então. Então vamos
estabelecer o seguinte. São duas, são duas. Eu vou tentar pela última vez me colocar
aqui, senão esta Sessão está perdida.
Eu queria saber o seguinte, uma coisa é o trote, a recepção, as chácaras, a DPM.
O senhor toda vez que se dirige a gente o senhor, e aos alunos, o senhor se dirige numa
linguagem ameaçadora de enquadramento, de desdobramento. Eu queria pedir para o
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senhor, se o senhor não tiver essa postura o senhor não precisa depor mais, o senhor está
liberado, pode ir embora.
Existem no depoimento dos alunos primeiro o sofrimento, o sacrifício, o jeito
que eles foram humilhados, maltratados. Foram pelos senhores? Não!
O SR. CARLOS OSWALDO TEIXEIRA - Não!
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Não! Os senhores não estão
sendo acusados de nada! Nada! Quem está sendo acusado são determinados alunos. Uns
muito importantes, de famílias muito importantes, outros menos bem nascidos. O nosso
foco da investigação é esse, esse! Intermed, tudo isso faz parte dessa cadeia de comando
da tortura, da loucura, do rebaixamento do nível do ser humano.
Outra coisa é a estrutura de poder das faculdades de medicina que decorre das
Atléticas, que gera cadeias de poder que pode ir para a Residência Médica, para todas as
estruturas de poder que tem nesse país que é a política das organizações das faculdades
de medicina, ainda mais uma faculdade de medicina, uma das mais caras do país
financiada a maioria por dinheiro público do FIES e dos outros programas.
A gente não pode acreditar como é que o MEC financia e autoriza que a Caixa
Econômica Federal e o Banco do Brasil financiem estas instituições onde existe a
prática da tortura.
A prática da tortura não ocorre dentro do campus, lógico que não ocorre. Ocorre
nas chácaras, ocorre nas festas. Evidentemente que sem o conhecimento da direção da
faculdade, evidentemente nenhuma direção da faculdade vai anuir e contribuir para
essas práticas até prova em contrário. Esse é o objetivo da CPI.
Agora, misturar tudo isso nessa salada está ruim, está ruim. Os senhores pediram
para os advogados vir conversar conosco, nós conversamos na melhor forma possível e
imaginamos que o clima que os advogados vieram não está, a todo tempo o senhor está
me pondo o dedo no meu rosto, a todo tempo.
Eu já vi que o senhor gosta de barraco, eu não vou lhe dar essa satisfação, eu não
vou lhe dar este gosto. O senhor não vai me desautorizar, não vai quebrar o trabalho da
CPI. Não vai!
Agora, se quiser continuar por um bom caminho, por um bom caminho que é o
que eu tinha proposto aos advogados, ótimo. Ótimo. Primeira coisa, esses alunos vão vir
depor? Vocês vão falar, eles são maiores de idade, vacinados.
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O SR. CARLOS OSWALDO TEIXEIRA - Gostaria de falar que eu me
assustei com a não presença deles.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – É. Eu também. Imagina...

O SR. CARLOS OSWALDO TEIXEIRA - Eu me assustei.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Imagina se o senhor está
assustado, imagine a gente. Então, nós e outra coisa, os alunos pediram sigilo porque
eles sabem que a vida deles já está um inferno e vai viver um inferno, mas nós vamos
tentar publicizar.
Nós vamos tentar publicizar porque a hora que eles publicizarem, eles vão estar
protegidos, porque hoje no Brasil não tem lugar mais para esse tipo de prática! E
ninguém vai pôr o dedo na cara de ninguém e mandar o cara “abaixa a cabeça! Abaixa a
cabeça!” acabou isso! Acabou! Acabou!
E não vai ser o senhor que vai ficar me enquadrando aqui a cada cinco minutos!
Entendeu? Não tenho medo de cara feia, não tenho medo de torturador, não tenho medo
de cara feia, está bom? Está claro?

O SR. CARLOS OSWALDO TEIXEIRA - O senhor é que está me ofendendo
agora me chamando de torturador.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Não estou dizendo que o
senhor é torturador! Não tenho medo, mas se o senhor concordar com as práticas de
tortura o senhor é cúmplice delas! Eu sei, tenho certeza de que o senhor não é. Não me
enquadre! Está claro? Está claro?
Se o senhor quiser continuar o senhor continua...
O SR. CARLOS OSWALDO TEIXEIRA - Não foi minha intenção...
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Se não nós encerramos por
aqui, o senhor não vai me enquadrar mais!

O SR. CARLOS OSWALDO TEIXEIRA - Se o senhor quiser que eu peça
desculpas, não foi minha...
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O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Não precisa

O SR. CARLOS OSWALDO TEIXEIRA - Intenção.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Me pedir desculpas de
nada!

O SR. CARLOS OSWALDO TEIXEIRA - Em momento nenhum enquadrálos...
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Professora Cidinha com a
palavra.

O SR. CARLOS OSWALDO TEIXEIRA - Em momento nenhum. A única
coisa que eu tentei...
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Professora Cidinha com a
palavra.

O SR. CARLOS OSWALDO TEIXEIRA - Foi me defender.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Pare de me intimidar!
A SRA. MARIA APARECIDA BARONE TEIXEIRA – Eu fiquei surpresa
com essa destranquilidade que aconteceu aqui. O professor Carlos Oswaldo, vocês têm
que esquecer que ele é meu marido, agora eu sou chefe dele.
Ele é uma das pessoas de maior bom senso e requisitado dentro da universidade.
Ele é um tutor nato dos alunos aconselhando sempre pro bem. E nós viemos aqui, a
gente sabe o porquê a gente veio, a gente não sabe porque a gente foi convidado.
A gente foi, percebi que a gente foi convidado para falar do trote. O que nós
tínhamos para falar do trote dentro da universidade a gente já falou, nós não estamos
distorcendo e nem fugindo de nenhuma responsabilidade e compromisso.
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Compromisso com a nossa instituição e com o ensino médico e com a formação
do médico, nós temos demais, nós estamos fora da Curva de Gauss da maior, da
população de docentes médicos desse Brasil. Eu tenho certeza disso.
Então, ocorre trote? É lógico que ocorre! Nós sabemos dos trotes? Nós não
sabemos dos trotes. Desses trotes violentos que são citados que, nós não sabemos. A
gente não pode falar, nós seríamos levianos porque a gente nunca viu. A faculdade, a
universidade proíbe o trote e a gente faz campanha contra isso lá dentro.
É, então, o que eu queria falar é isso. Eu sei que estou aqui numa CPI contra a
violência e na minha universidade pode ocorrer? Pode! Só que não posso falar isso
porque eu nunca vi. Eu só ouvi e ouvir pode ser fofoca! Pode ser falácia! Tá? Então eu
não posso. Nunca participei de nenhuma sindicância, estou repetindo isso.
Quanto a esses Whatsapp, Facebook, eu não tenho nada disso. Aí já tem uma
inverdade porque eu nunca fundei Atlética com o professor Douglas que não foi aluno
da faculdade. Então, só quero falar pra vocês que quando a gente ficou sabendo do que
foi publicado, uma coisa muito triste, muito triste porque a nossa vida é de ideal.
É ideal puro. Ideal contra um Brasil que nós estamos sofrendo. Então a gente
está muito assustado com tudo isso. Muito, porque é uma inverdade, uma injustiça
muito grande. Quanto ao trote o professor, senhor deputado eu já falei o que tinha que
falar.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Está bem professora.
A SRA. MARIA APARECIDA BARONE TEIXEIRA – Tá.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Muito obrigado. A sessão
está encerrada, obrigado.

*

*

*
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CPI DAS VIOLAÇÕES DOS DIREITOS HUMANOS NAS FACULDADES
PAULISTAS
BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA.
27/01/2015
O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Com a presença dos
deputados Fernando Capez, Carlos Alberto Bezerra Junior, Sarah Munhoz, Marco
Aurélio de Souza e Adriano Diogo, declaro aberta a Comissão Parlamentar de Inquérito
das Violações dos Direitos Humanos nas Faculdades Paulistas. Havendo número
regimental, declaro aberta a 14ª Comissão Parlamentar de Inquérito constituída pelo Ato
nº 56, de 2014, com a finalidade de investigar as violações de Direitos Humanos e
demais ilegalidades ocorridas no âmbito das Universidades do Estado de São Paulo,
ocorridas nos chamados trotes, festas e no seu cotidiano acadêmico. Registro a
presença, novamente, dos deputados Fernando Capez, Carlos Alberto Bezerra Junior,
Sarah Munhoz, Marco Aurélio de Souza e Adriano Diogo, na presidência. Havendo
número legal, passemos aos requerimentos. Eu solicito ao secretário a leitura da ata da
reunião anterior.

O SR. MARCO AURÉLIO – PT – Senhor presidente, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Pela ordem, deputado
Marco Aurélio de Souza.

O SR. MARCO AURÉLIO – PT – Eu requeiro a dispensa da leitura da ata da
sessão anterior.

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – É regimental o pedido de
Vossa Excelência. Então, passemos à leitura dos requerimentos. Com a palavra, o
deputado Fernando Capez.

558
DIVISÃO DE TAQUIGRAFIA

O SR. FERNANDO CAPEZ – PSDB – Procedendo à leitura dos
requerimentos. Requerimento nº 36: Convocação de Antônio Carlos Lopes, professor da
Unifesp, presidente da Sociedade Brasileira de Clínica Médica. Justificativa: O
requerimento tem por objetivo a prestação de informações, por parte dos requeridos, que
ajudem a esclarecer eventuais casos de violações de direitos humanos na Unifesp, no
âmbito desta CPI.

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Em função, em votação,
aprovado. Os deputados que concordarem com essa convocação permaneçam como
estão, aprovado. Eu passo a presidência ao deputado Fernando Capez, porque, na
medida em que é o autor da maioria dos documentos, eu peço que o deputado Fernando
Capez assuma a leitura e o encaminhamento de votos de todos os requerimentos para
que possamos dar continuidade a esta sessão. Com a palavra, o deputado Fernando
Capez.

O SR. FERNANDO CAPEZ – PSDB – Tendo em vista que o subscritor de
todos os requerimentos é o presidente desta CPI, assumo então, por designação de Sua
Excelência, a presidência durante a leitura e votação dos requerimentos, e passamos,
então, a submetê-los em votação.
Novamente, o requerimento 37, de Ivan Felizardo Contrera Toro, diretor da
Faculdade de Medicina da Universidade de Campinas, Unicamp. O requerimento tem
por objetivo a prestação de informações aos requeridos que ajude a esclarecer eventuais
casos de violações de direitos humanos na Faculdade de Medicina da Unicamp, no
âmbito desta CPI. Está em discussão o requerimento. Não havendo oradores inscritos,
está em votação. Os deputados que estiverem de acordo permaneçam como se
encontram, aprovado o requerimento.
Requerimento 36, novamente submetido à discussão agora com este deputado na
presidência, por designação do deputado Adriano Diogo. Convocação de Antônio
Carlos Lopes, professor da Unifesp, presidente da Sociedade Brasileira de Clínica
Médica. O requerimento tem por objetivo a prestação de informações que ajudem a
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esclarecer eventuais casos de violações de direitos humanos na Unifesp, no âmbito desta
CPI. Está em discussão o requerimento. Não havendo oradores inscritos, está em
votação. Os deputados que estiverem de acordo permaneçam como se encontram,
aprovado o requerimento.
Requerimento 38, convocação de José Tadeu Jorge, magnífico reitor da
Unicamp, também com o objetivo de esclarecer eventuais casos de violações de direitos
humanos no âmbito daquela universidade. Em discussão o requerimento. Não havendo
oradores inscritos, passa-se à votação. Os deputados que estiverem de acordo com esse
requerimento permaneçam como se encontram, aprovado.
Requerimento 39, também de autoria do deputado Adriano Diogo, convocação
de Anna Maria Marques Cintra, magnífica reitora da PUC de São Paulo, e de
Godofredo Campos Borges, diretor da Faculdade de Medicina da PUC de Sorocaba,
com o mesmo objetivo de esclarecer casos de violações de direitos humanos. Em
discussão o requerimento. Não havendo oradores inscritos, está em votação. Os
deputados que forem favoráveis ao requerimento permaneçam como se encontram,
aprovado.
Requerimento 40, convocação de Angela de Mendonça Engelbrecht, magnífica
reitora PUC-Campinas, de Márcia Pereira Buenos, diretora da Faculdade de Medicina
da PUC-Campinas, e de Lúcia Maria Quintes, Mária Cristina Furian Ferreira,
professoras da PUCCamp. Com o mesmo objetivo. Está em discussão o requerimento.
Não havendo oradores inscritos, passamos à votação. Os deputados que forem
favoráveis permaneçam como se encontram, aprovado o requerimento.
Requerimento 42/2015, convocação de Waldyr Jorge, diretor da Faculdade de
Odontologia da USP e Superintendente do Hospital Universitário da USP, com o
mesmo objetivo. Está em discussão o requerimento. Não havendo oradores inscritos,
está em votação. Os deputados que forem favoráveis permaneçam como se encontram,
aprovado o requerimento.
Também requerimento do deputado Adriano Diogo. Convocação de Marcos
Sudário dos Santos, ex-aluno da Faculdade de Medicina da PUC-Campinas, com o
mesmo objetivo. Está em discussão o requerimento. Não havendo oradores inscritos,
está em votação. Os deputados que forem favoráveis ao requerimento permaneçam
como se encontram, aprovado.
Requerimento também de autoria do deputado Adriano Diogo. Requer a
realização de uma audiência pública na Câmara de Vereadores de Campinas para colher
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depoimentos e ouvir autoridades das universidades da região. A designada a audiência
pública está em discussão. É uma audiência pública na Câmara de Vereadores de
Campinas, mas não indica quais depoimentos, quais autoridades seriam ouvidas. Está
em discussão. Não havendo oradores inscritos, está em votação. Os deputados que
forem favoráveis permaneçam como se encontram, aprovado.
Outro requerimento de autoria do deputado Adriano Diogo. Requer o auxílio da
Polícia Civil e Militar para os trabalhos da Comissão, fornecendo apoio técnico para a
localização de testemunhas e depoentes. Por óbvio que aprovado este requerimento,
apenas esclarecendo, nós faremos uso dele, a CPI fará uso desse requerimento quando
for necessário, nas diligências que se fizerem necessárias. Está em discussão o
requerimento. Não havendo oradores inscritos, está em votação. Os deputados que
forem favoráveis ao requerimento permaneçam como se encontram, aprovado.
Requerimento 46/2015, também do deputado Adriano Diogo. Solicitação no
Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, em caráter transitório, da designação de um
auditor do quadro de seus servidores para contribuir na análise técnica de contas e
documentos fiscais que vierem a ser solicitados pela CPI. Está em discussão o
requerimento. Não havendo oradores inscritos, está em votação. Os deputados que
forem favoráveis ao requerimento permaneçam como se encontram, aprovado.
Outro requerimento do deputado Adriano Diogo. Convocação de Jiviane
Barreto, Matheus Pinheiro, professores da Faculdade de Medicina da PUC-Campinas.
Welson Vieira, Juliana Sampaio, Letícia Oliveira, Lucas Thomaz, Felipe Baldo,
Fernando Delatti, Pedro Swinerd e Rafaela Nunes Fonseca, todos estudantes da PUC de
Campinas. O requerimento pede a convocação sob pena de condução coercitiva, sempre
com a finalidade de esclarecer o objeto desta CPI.

O SR. CARLOS BEZERRA JR. – PSDB – Pela ordem, senhor presidente.

O SR. FERNANDO CAPEZ – PSDB – Pela ordem, deputado Carlos Bezerra.
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O SR. CARLOS BEZERRA JR. – PSDB – Apenas um esclarecimento, Sr.
Presidente, esse requerimento dos alunos da PUC-Campinas, perdão, eu perdi a
justificativa.

O SR. FERNANDO CAPEZ – PSDB – A justificativa, ilustre deputado, é
esclarecer violações de direitos humanos, e a convocação, quando for o caso, uma
merda justificativa que o não cumprimento implicará na condução coercitiva. Essa é
uma consequência legal de todas as convocações. Nesse caso ele esclareceu aqui o
dispositivo legal, mas é um mero consectário para a hipótese de não atendimento.

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Pela ordem.

O SR. FERNANDO CAPEZ – PSDB – Deputado Adriano Diogo.

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – A reitoria da PUC enviou
um documento solicitando que nós encaminhássemos os nomes dos alunos da PUC que
não têm comparecido, embora convocados, e o deputado Marco Aurélio vai ler o
documento em seguida, então, antes de fazer a requisição do uso de força coercitiva
para cumprir o comparecimento, faremos uma última convocação à própria reitoria, se
bem que não haveria a necessidade de comunicar à reitoria, uma vez que a convocação é
individual, não tem nada a ver com a instituição, mas nós o faremos. Mas, só vamos
deixar o documento de uso de força para comparecimento por questão de quórum, de
aprovação, mas nós faremos uma última tentativa amigável desses alunos da PUCCampinas e da USP, também da Atlética, que não compareceram alegando que não
haviam sido devidamente convidados ou convocados.
Então, haverá outras oportunidades para que os alunos compareçam de livre e
espontânea vontade, assim como as contas da Atlética sejam apresentadas sem o uso de
busca e apreensão. Então, todos os mecanismos de convocação amigável estão sendo
utilizados, os prazos estão sendo dados para que a vinda seja da melhor forma possível.
Então, estou fazendo a justificativa. E, nesse sentido, ainda há dois requerimentos, esses
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daqui é para dar consecução, é para dar continuidade se não foram lidos, estão
perfeitamente enquadrados dentro dos limites que temos da legalidade, e ainda solicito a
inclusão na pauta do vice-reitor da PUC-São Paulo, que é praticamente o diretor da
Faculdade de Medicina, médico que aí consta como vice-reitor.

O SR. CARLOS BEZERRA JR. – PSDB – Pela ordem, senhor presidente.

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Pela ordem, deputado
Carlos Bezerra.

O SR. CARLOS BEZERRA JR. – PSDB – Senhor presidente, eu vou fazer
então a solicitação ao deputado Fernando Capez para a exclusão na pauta do
requerimento feito de forma oral por Vossa Excelência, o deputado Adriano Diogo,
solicitada a inclusão na pauta do requerimento de convocação do professor Dr. José
Eduardo Martinez, vice-reitor da PUC-São Paulo, para comparecer nesta CPI com a
mesma justificativa dos requerimentos anteriormente colocados.

O SR. FERNANDO CAPEZ – PSDB – Bom, esse requerimento feito
verbalmente agora, e nós já estamos aprovando vários requerimentos, eu peço vista
desse último requerimento em razão dessa polêmica, até para votarmos junto com a
inclusão na próxima sessão, que provavelmente será terça-feira, relacionado à
convocação também do vice-reitor. Eu peço vista desse último requerimento.

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Do vice-reitor da PUC?

O SR. FERNANDO CAPEZ – PSDB – Do vice-reitor da PUC juntamente com
esse requerimento dos estudantes que se encontram aqui.
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O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – O vice-reitor da PUC já
aceitou o convite espontaneamente. É só para formalizar.

O SR. FERNANDO CAPEZ – PSDB – Eu peço vista desse requerimento dos
estudantes, e com relação ao do vice-reitor que teria aceitado, se transformado em
convite, eu declino do pedido de vista com relação ao vice-reitor.

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Convite, convite, convite.

O SR. FERNANDO CAPEZ – PSDB – Convite. Coloco em votação o
requerimento verbal. Está em discussão o requerimento verbal. Não havendo oradores
inscritos, está em votação o requerimento de convite do vice-reitor da PUC-Campinas.
Está aprovado.

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Qual que foi pedido
vista?

O SR. FERNANDO CAPEZ – PSDB – Foi pedido vista dos estudantes. Eu
vou ver essa questão da condução coercitiva. Requerimento do deputado Adriano
Diogo, que solicita a obtenção das seguintes informações e documentos junto à B2
Agência LTDA., e à Ambev notas fiscais da venda e bonificação emitidas com a
Associação Atlética Acadêmica Oswaldo Cruz e Centro Acadêmico Oswaldo Cruz,
ambas entidades estudantis da Faculdade de Medicina da USP, nos anos de 2011, 2012,
2013 e 2014. Notas fiscais emitidas para a entrega de produtos aos seguintes endereços:
Rua Artur Azevedo, 1, Jardim Paulista, São Paulo, e Avenida Dr. Arnaldo, 455,
Pacaembu, nos anos de 2011, 2012, 2013 e 2014. Contratos de exclusividade, parceria e
comodato, assinados com as supracitadas entidades estudantis em 2011, 2012, 2013 e
2014.

564
DIVISÃO DE TAQUIGRAFIA
O requerimento tem por objetivo a prestação de informações por parte das
referidas empresas que ajude a esclarecer as violações dos direitos humanos e demais
ilegalidades ocorridas no âmbito das universidades de São Paulo, ocorridos os
chamados trotes e festas no seu cotidiano acadêmico no âmbito desta CPI. Está em
discussão o requerimento. Não havendo oradores inscritos, está em votação. Os
deputados que forem favoráveis, permaneçam como se encontram. Aprovado o
requerimento.
Último requerimento submetido à apreciação desta CPI, após cuja votação
devolverei a presidência ao deputado Adriano Diogo. Requerimento do deputado
Adriano Diogo. Convocação de César Giudici Valêncio, Lucas Veríssimo Ranzoni,
estudantes da Faculdade de Medicina da USP, Amanda Guedes dos Santos, Ana
Carolina Arabe Gomes da Silva, Andrey Oliveira da Cruz, Bruna Kariny de Oliveira,
Camila Carvalho Guedes, Carolina Ustsunomiya Muniz, José Guilherme de Oliveira,
Robson Luis Ribeiro Andrade Filho e Tamiris Amaral Castillo, estudantes da Faculdade
de Medicina da PUC-São Paulo. Também com o objetivo de esclarecer casos de
violações de direitos humanos no interior das respectivas universidades.

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Pela ordem, deputado
Fernando Capez.

O SR. FERNANDO CAPEZ – PSDB – Pela ordem, deputado Adriano Diogo.

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – A presidência dos
trabalhos. Deputado Fernando Capez, eu queria reiterar o requerimento de convocação
dos estudantes da PUC-Campinas sem uso de força coercitiva, que é o teor desse
documento porque os alunos já foram convocados, não compareceram, não deram
explicações. Então, essa é a última chance de eles serem convocados sem o uso de força
coercitiva, o requerimento é claro. Ele diz: esclareço que o não cumprimento sem
motivo justificável e razoável poderá implicar... Então, esse requerimento não é o uso
da força , ele é mais uma tentativa, mais uma chance, que nós vamos anexar a um
documento para a reitoria, para dar ciência para a reitoria e para cada um dos alunos.
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Então, esse requerimento, aprovando, não está aprovando uso de força coercitiva, é mais
uma chance amigável para que os alunos compareçam, porque nós estamos sendo
desmoralizados, desautorizados, ao contrário de todos os outros alunos das
universidades, os alunos da PUC-Campinas se negam a comparecer ou justificar a
ausência. Então, eu queria que Vossa Excelência, como um grande estudioso do Direito
que é, estou reapresentando esse documento para que Vossa Excelência possa apreciálo.

O SR. FERNANDO CAPEZ – PSDB – Primeiro está em discussão o
requerimento de convocação dos estudantes da Faculdade de Medicina da PUC-São
Paulo, que continua em discussão. Está em discussão.

Pela ordem.
O SR. FERNANDO CAPEZ – PSDB – Deputada Sarah Munhoz.

A SRA. SARAH MUNHOZ – PCdoB – Considerando que este documento é
uma convocação, mais uma chance de as pessoas virem pelo seu livre-arbítrio, eu
solicitaria encarecidamente a esta mesa que votasse a favor deste requerimento,
considerando que não haverá uso de coerção, não haverá uso de nenhuma manobra,
quer policial, ou seja o que for. Aí sim, se caso eles não vierem para a próxima sessão,
aí abre-se uma nova, solicita-se uma nova mesa para isso, essa é minha sugestão.

O SR. FERNANDO CAPEZ – PSDB – Dando seguimento à sugestão de Vossa
Excelência, eu sugiro que a gente, sendo assim essa colocação tanto do deputado
Adriano Diogo quanto de Vossa Excelência, que a gente converta os dois requerimentos
dos estudantes da PUC-São Paulo e estudantes da PUC-Campinas, os dois em convite,
aprovemos agora em conjunto, e na próxima sessão, caso haja inobservância, se
transforme em convocação.
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O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Deputado Capez, PUCSão Paulo, eles já vão comparecer de livre e espontânea vontade, é só para oficializar.
Não tenho problema nenhum...

O SR. FERNANDO CAPEZ – PSDB – Agora estão acrescentando... Vamos
discutir primeiro...

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Para hierarquizar. PUCSão Paulo já confirmou, campus Sorocaba, porque não tem Faculdade de Medicina da
PUC em São Paulo, ela fica em Sorocaba. Então, a PUC-São Paulo, Faculdade de
Medicina de Sorocaba, comparecerá tanto a representação discente como a diretoria de
livre e espontânea vontade na quinta-feira, já está tudo acertado, os convites estão feitos
e aprovados. Esse requerimento era só para oficializar a vinda desses alunos, PUC-São
Paulo, campus Sorocaba. O problema está em Campinas.

O SR. FERNANDO CAPEZ – PSDB – Continua em discussão.

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Aceito a transformação da
convocação dos alunos da PUC-Campinas em convite, aceito como prova de uma
sincera tentativa de que eles sejam ouvidos.

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – A presidência faz como
proposta a votação dos dois requerimentos em conjunto, transformados em convite.

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Aceito.
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O SR. FERNANDO CAPEZ – PSDB – Está em discussão. Não havendo
oradores inscritos, está em votação. Os deputados que forem favoráveis permaneçam
como se encontram, aprovados os convites. Não havendo mais requerimentos de autoria
do deputado Adriano Diogo a serem discutidos e votados, devolvo a presidência à Sua
Excelência.

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Passo a palavra
imediatamente ao deputado Marco Aurélio de Souza.

O SR. MARCO AURÉLIO

– PT – Leitura do ofício recebido da PUC-

Campinas. Campinas, 21 de janeiro de 2015, referente ao ofício 027/2015, CPI das
Violações dos Direitos Humanos nas Faculdades Paulistas. Ato nº 56/2014. Este ofício é
assinado pela reitora da PUC-Campinas, pelo vice-presidente da Scei e endereçado ao
deputado estadual Adriano Diogo.
“Cumprimentamos Vossa Excelência e respeitosamente acusando o recebimento
do ofício nº 027/2015, de 07 de janeiro de 2015, aqui protocolizado sob o número
2015010827, informamos-lhe à disposição desta Pontifícia Universidade Católica de
Campinas, PUC-Campinas, em contribuir com o escopo desta Comissão Parlamentar de
Inquérito, na forma como pleiteado, observando, para tanto, as atribuições legais que lhe
são conferidas, e as responsabilidades e obrigações dessa instituição de ensino nos
termos do ordenamento jurídico vigente.
A violação de direitos, objeto de investigação conduzida por essa comissão,
constitui matéria que preocupa e indigna esta comunidade universitária. Diante dela,
temos envidado, por meio de diferentes instâncias e instrumentos, todos os esforços
educacionais e também administrativos e disciplinares, no sentido de preveni-la e coibila, construindo um ambiente acadêmico comprometido, conforme finalidades
estatutárias da universidade com a ética e a solidariedade que priorizam o respeito e a
promoção da dignidade humana. Sendo o que nos cabia para o momento, aproveitamos
a oportunidade de renovar nossos protestos de estima e consideração.
Atenciosamente, professora Dra. Angela de Mendonça, reitora da PUCCampinas, e Dr. Sebastião Carlos Biasi, vice-presidente do Scei, ao Exceleníssimo
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senhor deputado estadual Adriano Diogo, presidente da Comissão Parlamentar de
Inquérito das Violações dos Direitos Humanos nas Faculdades Paulistas”.

O SR. FERNANDO CAPEZ – PSDB – Pela ordem, senhor presidente.
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O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Pela ordem, deputado
Capez.

O SR. FERNANDO CAPEZ – PSDB – Entra um novo requerimento com
relação a estudantes e ex-estudantes da Faculdade de Medicina da PUC-Campinas,
agora acrescentando novos nomes àquele anterior que nós havíamos aprovado,
requerimento de autoria de Vossa Excelência.

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Eu só queria, antes de
aprovar esse requerimento, que Vossa Excelência ouvisse a nova comunicação da
reitoria da PUC-Campinas com atenção, Vossa Excelência e os demais deputados, que é
um documento com muito conteúdo. Então, peço que o requerimento seja apreciado
após a leitura do documento que o deputado Marco Aurélio de Souza vai ler. Com a
palavra, o deputado Marco Aurélio de Souza.

O SR. MARCO AURÉLIO – PT – O ofício anterior, que eu fiz a leitura, data
de 21 de janeiro e este ofício que agora farei a leitura data de 23 de janeiro de 2015,
também da PUC-Campinas, assinado pela magnífica reitora, endereçado ao presidente
Adriano Diogo. Referente à veiculação de notícia sobre a participação de membros da
comunidade universitária da PUC-Campinas em reunião da Comissão Parlamentar de
Inquérito.
“Excelentíssimo senhor, dirigimo-nos a Vossa Excelência para cumprimentá-lo e
ante a veiculação nos meios de comunicação de notícia referente à participação de
membros da comunidade universitária desta Pontifícia Universidade Católica de
Campinas, PUC-Campinas, em reunião desta Comissão Parlamentar de Inquérito,
supostamente realizada no dia 7 de janeiro de 2015, informar e solicitar o que segue.
Inicialmente, cumpre nos destacar nossa surpresa em relação ao noticiado, uma
vez que a universidade não foi comunicada da ocorrência da reunião e da convocação de
alunos ou de docentes, tampouco nela se fez representada. Os afirmados depoimentos de
professores vinculados à instituição, cujo conteúdo desconhecemos, não ocorreram em
nome desta universidade. Ofende-nos, nesse sentido, a afirmação temerária de que
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estaríamos tentando blindar alunos ou, de qualquer forma, obstar os trabalhos da CPI.
Isso absolutamente não corresponde à verdade. Desconsidera ainda o compromisso
assumido no ofício GR nº010/15, perante Vossa Excelência, que reiteramos de
contribuir com o escopo da CPI, observadas para tanto as atribuições legais que lhe são
conferidas, mas também as responsabilidades e obrigações desta instituição de ensino
nos termos do ordenamento jurídico vigente.
Pedimos, por isso, que eventuais ilações em relação a procedimentos desta PUCCampinas observem o devido processo legal e os direitos ao contraditório e ampla
defesa, respeitando desse modo também, em relação à instituição de ensino, os direitos
que esta comissão tem por objetivo proteger. Por fim, tendo em vista resguardar
aludidos direitos, adotando as eventuais providências internas cabíveis, solicitamos à
Vossa Excelência que informe o nome dos alunos convocados pela CPI e dos depoentes
vinculados à universidade.
Sendo o que nos cabia para o momento, aproveitamos a oportunidade para
renovar nossos protestos de estima e consideração. Atenciosamente, professora Dra.
Angela de Mendonça, reitora, ao Excelentíssimo deputado estadual Adriano Diogo,
presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito”.

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Com a palavra, deputado
Fernando Capez.

O SR. FERNANDO CAPEZ – PSDB – Primeiro comentar essa leitura, eu acho
que a universidade está no direito dela, o objetivo da CPI não é punir ninguém, a CPI é
instalada para investigar. Obviamente que se tratando de atividade de investigação de
caráter eminentemente inquisitivo, não há que se falar em ampla defesa nem
contraditório, porque aqui não se está acusando ninguém, se não está acusando ninguém
faz a defesa. Está se investigando para que a investigação municie, eventualmente,
alguma acusação contra quem vier a ter responsabilidade.
Estou vindo aqui, Excelência, havia um deputado que faz parte desta CPI e não
pôde vir porque está em Brasília, uma vez que foi eleito deputado federal, deputado
Bruno Covas, e eu compareci aqui justamente para evitar que caísse o quórum.
Portanto, vim aqui dar quórum para emitir a realização dos trabalhos para que não
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houvesse nenhum seccionamento no trabalho que Vossa Excelência, aliás,
brilhantemente desenvolveu na Comissão de Direitos Humanos, e agora também
coroando um excelente mandato. Eu tenho certeza que a sociedade haverá de
reconhecer isso, o trabalho de Vossa Excelência.
O que me preocupa é, particularmente, o seguinte. Eu não sei como esses nomes
de estudantes chegaram, mas começa a fazer um arrastão de nomes e começamos a
mandar esses nomes para a universidade, eventualmente um ou outro que esteja aqui
que não tem nenhuma responsabilidade, e vai iniciar uma carreira agora, formado, e não
teve nenhuma participação, pode chegar à universidade com a de suspeição. E essa é a
razão de primeiro analisar o convite, eu me coloco à disposição. Eu trabalhei muitos
anos em investigação, tenho 27 anos de carreira no Ministério Público, para
eventualmente priorizar aqueles que têm uma participação mais direta, fazer uma
convocação desses sob pena de condução coercitiva e eleger alguns que são os
principais responsáveis ou que tiveram uma participação mais comprovada.
Se a gente começar a chamar muita gente, pode ser que talvez não se torne
produtivo. Estou dando uma sugestão de quem está chegando a esta CPI para evitar
queda de quórum e sabe da preocupação de Vossa Excelência em levar isso até o fim,
de apurar isso. Então, apenas essa preocupação que eu gostaria de colocar. Que sejam
feitos os convites, eu estou à disposição para juntamente com a assessoria analisar os
autos e verificar se há indícios mais robustos com relação a outros estudantes e
convocá-los mesmo, aí sob pena de condução coercitiva direto.

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Eu quero responder à
Vossa Excelência, sempre em juízo da aprovação desse requerimento, que além da
participação direita, citada em alguns depoimentos, tem as chamadas diretorias,
diretorias de centros acadêmicos, diretorias de atléticas e grupos organizadores de
shows, sem dizer das Intermeds, que estavam sendo realizadas em Santa Rita do Passo
Quatro. Então, essas convocações formais, lógico que há algumas pontuais, que são
frutos de depoimentos, são testemunhais, mas, a maioria delas é por constar de
diretorias.
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O SR. FERNANDO CAPEZ – PSDB – São chamadas como testemunhas, não
como suspeitas, para prestar esclarecimento.

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Exatamente.

O SR. FERNANDO CAPEZ – PSDB – Eu temo que chegando na universidade
isso possa ser confundido. Uma simples pessoa que está querendo colaborar com a CPI,
apontar dados importantes e ela... Não sei se requerimento de informar nomes para a
universidade. O aluno pode ser convocado diretamente ou, quando for feito o convite
via universidade, fazer o esclarecimento de que ela está sendo chamada a colaborar e
prestar informações.

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – É que em muitos casos,
deputado, já houve procedimentos internos de averiguação, as chamadas sindicâncias.
Alguns desses nomes, ou a maioria deles, foram objeto de comissões internas de
averiguação. Porque não são fatos simples, do cotidiano acadêmico, são fatos graves.

O SR. FERNANDO CAPEZ – PSDB – Gravíssimos. Mas, como Vossa
Excelência disse, alguns, não todos.

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – E tem coisas, por
exemplo, que ocorreram há muitos anos, de estudando que, inclusive, já não estão mais
na universidade.

O SR. FERNANDO CAPEZ – PSDB – Que podem estar exercendo a profissão
com um passado como esse que pode, inclusive, repercutir no exercício profissional.
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O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Exatamente. Então, as
convocações, os convites... Agora, há determinados grupos que se mantém mais...

O SR. FERNANDO CAPEZ – PSDB – Recalcitrantes.

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Recalcitrantes. E além do
que, não é nenhuma novidade, que são as postagens na internet respondendo,
afrontando, formando grupos. Eu só posso informar para o senhor que nós estávamos
ouvindo um jovem aqui durante a audiência, ainda na Comissão de Direitos Humanos,
não na CPI, e foi formado um grupo de conversa que nós obtivemos o resultado dos
comentários da pessoa que depunha com o grupo, em relação aos trabalhos da
Assembleia, dos deputados, do papel dos deputados, da função. Então, hoje é
publicizado.
Por exemplo, tinha uma pessoa na mesa que não tinha quipá, mas tinha nome
judeu, e no grupo de conversa apareceu o que faz esse judeu na mesa. Eu posso lhe dar
o documento, que é um documento sigiloso, que era um manifesto anti-semita,
entendeu? Quando tem menina na mesa, considerações sobre o papel das meninas, o
que elas fazem, adjetivação. Então, é tudo coberto de farta documentação.

O SR. FERNANDO CAPEZ – PSDB – A minha intervenção, Excelência, é
justamente no sentido de contribuir para a eficácia da investigação. Porque se vira um
arrastão, você não consegue apurar os fatos, isso atrapalha, é contraproducente na
apuração dos fatos. Então, se Vossa Excelência aceitar, eu estou à disposição, não sou
membro da CPI, para contribuir com Vossa Excelência como contribuí ao longo de todo
período em que Vossa Excelência exerceu a presidência da Comissão de Direitos
Humanos, não faltando às sessões, não deixando cair por falta de quórum.

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Caro Capez, seria o maior
presente que, na ausência do deputado Bruno Covas, Vossa Excelência pudesse
contribuir, porque quero fazer de público, assim como o deputado Carlos Alberto, os
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dois deputados do PSDB, assim que os procurei, o deputado Bruno Covas e o deputado
Carlos Aberto, pelo PSDB, disseram que esse assunto jamais poderia ficar embaixo do
tapete. O deputado Bruno Covas teve um posicionamento o mais correto possível e
contribuiu para que as sete CPIs que estavam na fila saíssem para que essa começasse. E
ele mesmo, toda vez que pode, pergunta: “essas pessoas serão convocadas? Faço
questão que elas sejam ouvidas”. Então, se houver essa troca de bastão, se o senhor
puder assumir como titular e não só para dar quórum nessa sessão, seria uma
contribuição muito importante.

O SR. FERNANDO CAPEZ – PSDB – Imagino que o deputado Bruno Covas
vá querer até o final do seu mandato permanecer nisso. Ele está muito preocupado, tanto
que ele me telefonou hoje mesmo para que eu cancelasse a minha agenda e aqui viesse.
Mas, eu estou à disposição.

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Muito obrigado,
deputado. Passemos então à ordem do dia. Antes de dispersar o quórum, da aprovação
dos requerimentos... Mas nós não aprovamos esse último da PUC-Campinas, como
convite. Devolvo a presidência ao deputado Fernando Capez.
O SR. FERNANDO CAPEZ – PSDB – São todos procedimentos que estão
sendo tomados que parecem um pouco cansativo ou formais, mas o único objetivo é
evitar que aja nulidade para que a mesma pessoa que requereu não conduza a sessão de
votação. Por isso que há essa constante troca de presidência. O mesmo requerimento
que foi submetido, da aprovação do convite para os estudantes e ex-estudantes da PUCCampinas, foi reapresentado, porque ele acrescenta um número maior de pessoas.
Então, o requerimento é para que seja desconsiderado o requerimento anterior
com um número menor de pessoas, e que seja aprovado em seu lugar este requerimento,
que tem todas aquelas e mais algumas. Então, está feito o requerimento. Deputado
Adriano Diogo, eu pediria a Vossa Excelência que assinasse o requerimento, que não
está assinado. Há o reconhecimento de que estava certo, então, vamos voltar onde
estávamos, por favor, para não perder mais tempo.
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Fica desconsiderado o requerimento anterior e submetido, como eu havia dito,
um requerimento em seu lugar, no mesmo sentido. Está em discussão. Eu faço já, para
adiantar, a proposta de transformação da convocação em convite, como foi o outro
aprovado. Está em discussão, está em votação, está aprovado. Devolvo a palavra ao
deputado Adriano Diogo.

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – A última questão que eu
queria dizer com o quórum, para que os deputados que não puderem permanecer
possam seguir, há necessidade, na próxima terça-feira, de uma nova reunião com o
quórum. Então, vamos convocar a próxima reunião, da próxima terça-feira, com o
quórum para 14 horas, primeira convocação, 14h15, segunda convocação. Pode fazer
três, no máximo, ou pode... E 14h45 a última convocação. Então, convocada a reunião
com o quórum para a aprovação de requerimentos dos senhores deputados, e que o
PSDB oficialize, porque essa semana Bruno Covas renuncia, oficialize o substituto de
Bruno Covas e o deputado Carlos Alberto, que tem que assumir outros compromissos,
se for substituído, que haja um novo substituto até o fim dos trabalhos.
O SR. CARLOS BEZERRA JR. – PSDB – Pela ordem, senhor presidente. A
minha dificuldade se encontra apenas na próxima semana. Então, permanecerei
normalmente nos trabalhos da Comissão, mas terei esse problema pontual na próxima
semana. Nós encaminharemos à liderança do partido para que possa fazer as eventuais
substituições sem nenhuma dificuldade.

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Como é reunião com
quórum precisa oficializar para não ser questionada a validade.

O SR. CARLOS BEZERRA JR. – PSDB – Perfeito. Aliás, eu faço, neste
momento, a solicitação ao representante da liderança do PSDB que comunique de
imediato o nosso líder para que possa fazer a substituição pontual na sessão da próxima
semana com relação a mim e à consolidação do nome, se assim for o entendimento da
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liderança e do deputado Fernando Capez em substituição definitiva ao deputado Bruno
Covas, que renunciará ao seu mandato para assumir uma cadeira na Câmara Federal.

O SR. FERNANDO CAPEZ – PSDB – Deixando claro, deputado Bezerra, que
essa é uma questão que eu deixo para a nossa bancada definir. Eu tenho a vontade, mas
deixo para a bancada definir.

O SR. CARLOS BEZERRA JR. – PSDB – Perfeito.

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Eu só quero falar ainda de
público e gravando que eu fui procurado pelo advogado que representa os alunos da
Atlética que nós vamos dar mais um prazo para que as contas da Atlética sejam
entregues de uma forma sem a necessidade de votar um requerimento de busca e
apreensão.

A SRA. SARAH MUNHOZ – PCdoB – Pela ordem.

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Pela ordem, deputada
Sarah Munhoz.

A SRA. SARAH MUNHOZ – PCdoB – Não seria interessante nós
negociarmos uma data para que isso não fique eternamente...

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – O prazo é terça-feira da
semana que vem.
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A SRA. SARAH MUNHOZ – PCdoB – Perfeito.

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Para a votação do
requerimento. Bom, vamos lá. São vários os depoentes, mas veio de Brasília hoje para
depor nesta Comissão o psiquiatra Leon Garcia, que eu queria pedir para que viesse
compor a mesa. Queria convidar o psiquiatra Leon Garcia para fazer o seu depoimento,
estudante que foi da Faculdade de Medicina da USP, e neste momento presta uma
homenagem à sua mãe que foi a precursora da teoria feminista no Brasil, que trouxe
para o Brasil a questão de gênero, na volta do exílio, uma das mulheres que mais
contribuiu para a formação dessa cultura da rejeição a essas graves violações de direitos
humanos contra as mulheres. Então, é com muita emoção que eu convido o psiquiatra
Leon Garcia para que faça o seu depoimento sobre a sua participação, a sua vida
acadêmica na Faculdade de Medicina da USP. Com a palavra, o Leon Garcia.

O SR. LEON GARCIA – Em primeiro lugar, eu queria agradecer, deputado, o
convite, agradecer mais ainda a homenagem que o senhor fez à minha mãe, que faleceu
quando eu estava no segundo ano da Faculdade de Medicina da USP, e elogiar, já
entrando no assunto, a iniciativa da Assembleia Legislativa de constituir esta Comissão
Parlamentar de Inquérito, o seu esforço e o esforço de outros deputados para que ela se
tornasse uma prioridade, e queria explicar que esse elogio tem razão na minha
experiência que tive como estudante na faculdade.
Eu queria dizer que eu fiz a minha graduação na Faculdade de Medicina da USP,
eu fiz a minha residência no Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas, eu sou
médico assistente concursado do Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas,
atualmente sediado ao Ministério da Justiça na Secretaria Nacional de Políticas Sobre
Drogas, então tenho uma história nessa instituição, e pude, infelizmente, observar que
ao longo dos anos, sem a interferência externa na Faculdade de Medicina, há situações
que na minha época de estudante tanto me indignaram, na verdade persistiram e, de
fato, se agravaram. Então, a expectativa que a Faculdade de Medicina tinha de resolver
internamente esses graves problemas, eu sou testemunha de que não se confirmou. E
não vai ser sem uma interferência desse tipo que isso vai se modificar. Eu até queria
saber um pouco qual é a dinâmica aqui.
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O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – A dinâmica é livre, Vossa
Excelência faz uma introdução, conta a história, o Show Medicina, o enfrentamento
que os três à época fizeram, os três estudantes, três médicos que depois viraram três
psiquiatras, que são depoimentos importantíssimos porque hoje o assunto é Show
Medicina, e o Show Medicina ao longo do tempo tem sofrido aquela degradação ética e
moral, e toda aquela coisa dos 45 dias, de ficar à disposição dos veteranos todas as
madrugadas. Então, como o depoimento de Vossa Excelência é um documento de alta
responsabilidade e conteúdo, porque Vossa Excelência é um profissional... Quero dizer
que a mãe do Leon Garcia é a companheira Beth Lobo, que morreu na Paraíba junto
com a Margarida Maria Alves. (Palmas.) Eu peço uma homenagem à Beth Lobo, esposa
de Marco Aurélio Garcia. Então, Leon Garcia é filho de Marco Aurélio Garcia e Beth
Lobo, muito obrigado.

O SR. LEON GARCIA – Excelência, obrigado mais uma vez pela homenagem.
Bom, eu entrei na Faculdade de Medicina em 1990 e, pulando para 1993, quando eu
estava no 4º ano da faculdade, havia uma gestão do Centro Acadêmico na época que se
ocupou de denunciar algumas situações ruins que aconteciam na faculdade na época.
Particularmente houve uma denúncia relativa à qualidade dos cursos, à exigência da
frequência, a presença de B10 que cobrava frequência e uma denúncia de corrupção nas
assinaturas das listas de presença da faculdade. Então, o Centro Acadêmico levou essa
denúncia e, pouco depois, como uma consequência evidente, o Centro Acadêmico
passou a ser alvo de depredações realizadas nas madrugadas, coincidindo com as
madrugadas em que havia ensaio do Show Medicina. Numa das ocasiões alguém deixou
fezes humanas no Centro Acadêmico, algumas coisas foram quebradas e, em duas ou
três ocasiões, foram deixadas faixas atacando o Centro Acadêmico.
Numa delas se dizia que o Centro era responsável pela reprovação de alunos que
tinha ocorrido depois da denúncia das fraudes nas listas de presença, onde passou a
haver o maior rigor. Então que, ao impedir o esquema de corrupção, alguns alunos que
faltavam contumazmente não puderam ter presença, acabaram sendo reprovados, o
Centro Acadêmico era responsabilizado pelo Show Medicina, numa faixa, por ter
estragado o esquema de corrupção de frequência. Então, foi criando um clima de ataque
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ao Centro Acadêmico que era bastante negativo porque vinha revestido de violência, de
defesa de ilegalidades, de falta de ética, de todo um conteúdo negativo.
A partir daí, nessa época eu tomei conhecimento por parte dos amigos, dos
colegas que tinham sido membros do Show Medicina, eu mesmo acabei não me
interessando ao longo da faculdade pelo Show Medicina, mas dois amigos próximos, o
Luís Fernando Toffoli, que esteve aqui na semana passada, e o Paulo Germano
Marmorato, tinham sido membros do Show Medicina e me contaram como que tinha
sido a seleção, o que era chamado vestibular do Show Medicina. E contaram que a
seleção que era anunciada como apresentação de um esquete humorístico, na verdade
não era isso, era apenas um pretexto para que houvesse um trote que era realizado no
teatro da faculdade, numa noite de um dia de semana qualquer, não me lembro qual, em
que um número grande de alunos que estavam entrando no Show pela primeira vez
apresentavam seus esquetes e logo em seguida eram submetidos a esse trote que
consistia, entre outras coisas, na parte mais degradante: pedir que todos, pedir é força de
expressão, porque era um pedido que partia de dezenas de alunos que exigiam que
outros alunos mais novos tirassem a roupa, ficassem pelados no palco da faculdade, é
um teatro grande, não sei quem conhece, bem iluminado, e a partir daí, pelados,
dançassem um com o outro, se abraçassem. É ridículo ficar falando essas coisas, mas
enfim, pegassem bananas com as nádegas, objetos, enfim, coisas degradantes desse tipo.
Muitos não gostavam, muitos pediam para parar, mas o clima era de não dá para
simplesmente pegar as suas roupas, até porque as roupas não estavam mais presentes,
eram jogadas para longe, então não dava para sair e ir embora, o clima não era esse.
Tanto é que nunca havia acontecido, não havia relato de alguém que tivesse saído no
momento em que se sentiu incomodado no trote. Então, isso para mim já é definitivo
para dizer que de fato as pessoas estavam sendo agredidas lá, porque se tantas pessoas
saíram incomodadas depois e ninguém saiu na hora é porque, de fato, o clima não era
para sair.
O final do trote era, pelo menos no ano em que participaram esses meus dois
amigos, entra um aluno do grupo dos mais velhos gritando, muito nervoso “deu
problema, chegou gente da faculdade, nos descobriram”. Nesse momento apaga a luz
totalmente, os 10, 20, 30 calouros estão todos nus no palco da faculdade, as luzes são
apagadas e eles com a expectativa que de fato tenha alguém dos funcionários, da
direção da faculdade chegando e vai surpreendê-los naquela condição. As luzes se
acendem, é apenas uma brincadeira, todos entoam uma música do Show Medicina e,
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então, recebem, após esse ritual de iniciação, os alunos como membros do Show
Medicina.
Algumas pessoas, a partir daí, se desligam e não voltam mais para o Show
Medicina. Claro, aquelas que não gostaram do tratamento se desligam, outros
permanecem. Então, nesse ano de 1993, por ocasião desse conflito do Show Medicina
com o Centro Acadêmico, esses amigos me relatam isso e eu fico surpreso porque nós
já éramos amigos desde o início da faculdade, há quase quatro anos, e pela primeira vez
eles me contam isso e eu nunca tinha ouvido falar disso antes. E eles me explicam “é
porque todos são muito bem orientados ao final do trote, do vestibular, de que se
revelarem o conteúdo do trote, eles serão prejudicados em sua carreira acadêmica e
profissional”.
E, de fato, como é de conhecimento de todos de que o Show Medicina tem exadeptos que frequentam ainda o Show Medicina e se dizem ex-membros do Show
Medicina e financiam o Show Medicina, dentre muitos professores da faculdade,
pessoas de destaque no campo da medicina, essa ameaça funciona, e de fato funcionou
por muito tempo, porque eu, durante três anos e meio na faculdade, nunca tinha ouvido
falar nisso, não era uma conversa. Todo mundo sabe sobre o trote que ocorre com os
calouros, você assiste, todo mundo sabe sobre os “pascus” que ocorrem das Intermeds e
nas pizzadas.

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – O que é um “pascu”, Dr.
Leon?

O SR. LEON GARCIA – “Pascu” é quando alunos seguram outro aluno à
força, tiram as calças dele, abaixam calça e cueca e passam pasta de dente, dentifrício,
no ânus. Essa era uma prática que eu já tinha ouvido falar, infelizmente é comum.
Agora, o trote eu nunca tinha ouvido falar, e me foi contato nessa situação, por esses
amigos próximos. E foi então que nós pensamos juntos “olha, nós precisamos denunciar
isso aí, porque se não geração após geração pessoas vão continuar sendo submetidas a
esse tipo de violência. Nós vamos ser cúmplices disso, vamos deixar isso acontecer por
causa de uma ameaça que vamos ser prejudicados por denunciar aquilo que é...”, eu não
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sou advogado, apesar de trabalhar no Ministério da Justiça hoje, mas é uma ilegalidade
evidente.
Bom, então decidimos denunciar e escrevemos no jornal do Centro Acadêmico,
que era um jornal aberto onde vários alunos escreviam, eu mesmo não era do Centro
Acadêmico na época, escrevi um artigo contanto, relatando esse trote, comentando um
pouco sobre isso, houve outros artigos escritos. A minha namorada na época, que era
aluna também, que tinha sido da costura do Show Medicina... Não sei se vocês sabem, o
Show Medicina só admite homens, as mulheres só são admitidas naquilo que é
conhecido como a costura, que é um grupo de meninas, estudantes de medicina, futuras
médicas, que só podem costurar as roupas que os meninos vão usar nas apresentações.
Então, a Luciana Gonzalez, que era a minha namorada, depois com quem eu fui
casado, fez parte desse grupo da costura, depois acabou saindo porque, enfim, se sentiu
incomodada e diminuída na sua condição de pessoa, de mulher, por ter esse papel
secundário. Então, ela escreveu um artigo sobre a costura, sobre o absurdo de persistir
um grupo de costura apenas para os “estrelos” como são conhecidos os meninos que
fazem os espetáculos.

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Estrelos?

O SR. LEON GARCIA – É, porque como não tem mulher no elenco, eles têm
que fazer o papel de homem e mulher, não são estrelas, são estrelos. O colega Paulo
Germano, que tinha participado do Show, chegou a participar da elaboração de pelo
menos um espetáculo, escreveu uma crítica, pode-se dizer que era uma crítica sobre o
Show, falando da má qualidade que ele achava, e particularmente que o humor do show
se baseava quase que exclusivamente no escárnio a populações estigmatizadas.

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Esse era o tema desse
ano?
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O SR. LEON GARCIA – Não era o tema desse ano, era uma constante nos
esquetes.

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Explica um pouquinho
melhor isso, é importante.

O SR. LEON GARCIA – Era uma constante nos esquetes, nos enredos, nas
piadas do Show Medicina, segundo relatado pelo Paulo Germano, tirar sarro dos fracos,
feios, diferentes e estigmatizados, essa é a graça. Que vai desde o histórico desprezo que
parte da classe médica tem pelas profissões da saúde que não são médicos, que são, para
muitos, chamados de paramédicos, que já é uma forma de expressar esse juízo de valor
sobre as pessoas, até falar de pobres e mulheres e, evidentemente, homossexuais
também, era um tema favorito. Então, esse era um artigo de crítica do conteúdo artístico
e da ideologia que esse conteúdo podia expressar.
Essa edição do jornal saiu poucos dias antes da apresentação do Show Medicina
propriamente dito, então isso deve ter sido por volta de outubro, setembro, e partir daí
houve uma forte reação na faculdade, uma forte reação por parte de integrantes do Show
Medicina, mas também de pessoas que não eram integrantes do Show Medicina. Duas
das pessoas que escreveram artigos nesse jornal foram agredidas fisicamente, uma levou
um soco, acho que do presidente do Show Medicina na época...

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – As pessoas que
escreveram os artigos no jornal do Caoc foram agredidas?

O SR. LEON GARCIA – Foram agredidas.

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Pode dizer o nome das
duas pessoas?

583
DIVISÃO DE TAQUIGRAFIA
O SR. LEON GARCIA – Paulo Germano Marmorato foi agredido na Atlética,
expulso da Atlética, e o, eu só vou lembrar do apelido, infelizmente, o Fredão, como era
conhecido, levou um soco na cara do presidente do Show Medicina da época, cujo nome
eu não me recordo.
A SRA. – Esse soco ocasionou alguma lesão corporal mais importante?

O SR. LEON GARCIA – Eu não sei lhe dizer. Foi um fato público e notório,
mas eu não vi a cena, não examinei, não sei se isso resultou em alguma investigação na
época. Então, houveram esses dois episódios. Agora, o que eu posso falar em primeira
pessoa, que apesar de não constituir crime para mim foi extremamente revelador, é que
eu acho que mais da metade das pessoas, dos colegas de faculdade do mesmo ano e
mais velhos com os quais eu conversava, cumprimentava, tinha até relação de amizade
com alguns, mais da metade deles parou de me cumprimentar, simplesmente. Quando
houve o Show Medicina, os conhecidos que foram, eu nunca fui e não iria naquele ano
com certeza, contaram que tinha grito de guerra contra a minha pessoa, contra outros,
enfim.
E eu ouvia ameaças sempre de que aconteceria alguma coisa, alguma represália
contra mim e, de fato, contra mim não houve nenhuma agressão direta nem nada que eu
tenha observado depois. Apenas um episódio que eu conto mais adiante. Mas, me
chamou a atenção isso, mais da metade das pessoas parou de cumprimentar,
simplesmente, sem explicação. Na época, o Centro Acadêmico convidou o Show
Medicina a escrever um ou mais artigos na edição seguinte do Bip, como era conhecido
o jornal dos alunos, o Show Medicina nunca enviou nenhum artigo para ser publicado.
Se pensou em organizar debate, em nenhum momento a diretoria do Show Medicina se
dispôs, quis debater, quis conversar, nada disso. A opção dos membros foi o silêncio, a
cara feia, as ameaças veladas.
Mas, o que me preocupou mais é que um grande contingente de outros alunos
que, eu sabia, não eram do Show Medicina embarcaram nesse clima geral que se
constituiu que foi qual? O problema é de quem denuncia, o problema não é de quem
está fazendo violação de direitos humanos, o problema é de quem denuncia. Essas
pessoas estão erradas porque expuseram alguma coisa que era uma tradição de segredo
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da faculdade. Os argumentos são tão profundos quanto isso, não vai além disso. É uma
tradição de segredo da faculdade, é uma tradição o Show Medicina, o vestibular sempre
existiu, sempre foi assim ou parecido, não é para revelar. É isso, é assim, simples assim,
banal assim, pobre assim, burro assim, por parte daqueles que se acham... Porque o
aluno médio da Faculdade de Medicina, eu posso falar porque como eu sou, se acha a
elite intelectual paulista, para não dizer brasileira, mas na hora de justificar esse tipo de
acontecimento, justifica: “não, é tradição, está entregando, está expondo a faculdade a
olhares estrangeiros, externos, que não vão entender e que, sobretudo, não tem que se
meter no que acontece na faculdade”.
Agora, porque isso é grave? Porque quando a gente vê o artigo que saiu na Folha
de São Paulo, há cerca de um mês e meio atrás, na página 3, no professor Miguel
Srougi, defendendo a Faculdade de Medicina sobre esse tema, dizendo que estão
atacando a Faculdade de Medicina da USP, faculdade que prestou serviços tão
relevantes à nação, etc e tal, estão desconsiderando tudo o que esta faculdade produziu e
contribui para a população, eu acho que o professor está fazendo a mesma coisa. Está se
colocando e colocando a faculdade acima da lei, acima do compromisso com a
sociedade brasileira, entendendo que “olha, aqui nesse pedaço da Dr. Arnaldo, nesse
prédio falso neogótico, nós é que fazemos as regras, é um mundo à parte. Nós fomos tão
selecionados pela sociedade paulista no vestibular”. E a gente sabe muito antes do
vestibular, durante todo o período que eu estive na faculdade eu nunca tive um colega
negro, “nós que fomos tão selecionados, aqui nós fazemos as regras, a gente tem até um
clube próprio, uma área verde maravilhosa, sensacional, no meio de São Paulo, que é
nossa para o resto da vida”. Eu até hoje tenho desconto, eu fui sócio depois, com a
minha família, da Atlética. É ótimo, é um clube no meio de São Paulo que você paga
uma taxa reduzida como ex-aluno.
Então, é uma cultura que vai se construindo lentamente ao longo dos seis anos
de graduação, e para muitos que permanecem são muitos que querem permanecer, como
eu quis, ligados à Faculdade e ao Hospital das Clínicas, é uma cultura que vai se
construindo que nos coloca acima das regras da sociedade, sem a necessidade de prestar
contas, esquecendo, evidentemente que se trata de uma universidade pública, paga com
dinheiro público para um grupo bastante privilegiado que nós fomos, recebemos um
investimento desproporcional em relação à média que os outros brasileiros recebem
como investimento do Estado.
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Então, essa atitude dos meus colegas da época, dos meus contemporâneos, de
culpar os denunciantes e de se colocar acima das regras é atitude que eu vejo hoje, que
eu li pelos jornais que se repetiu quando as primeiras alunas começaram a denunciar as
violências sexuais que sofreram nas festas da faculdade. Ou seja, uma atitude que se
tivesse sido, se tivéssemos feito alguma coisa a mais, a comunidade da faculdade em
1993, em 1994, quem sabe algumas dessas coisas teriam sido evitadas, algumas pessoas
teriam sofrido a menos. Então, essas meninas. E, eu lembro que cinco ou seis anos
depois dessa denúncia, no final dos anos 1990, houve a morte do calouro durante o trote
dos calouros. Eu era na época preceptor da residência de psiquiatria, eu lembro que eu
fui chamado muito cedo pelos professores titulares, “olha, aconteceu isso, vamos ficar
de prontidão porque certamente vai abalar toda a comunidade”. A Justiça brasileira
determinou que não há um indivíduo culpado por essa morte, esse caso chegou até o
Supremo Tribunal Federal.
Agora, é evidente que qualquer pessoa que passe, eu passei exatamente por
aquele mesmo trote, que veja aquela situação que se produz no trote e imagine que
aquilo vai se repetindo ano após ano, em algum momento algum problema vai
acontecer. Você não joga 180 pessoas numa piscina pequena, barrenta, sem conhecer
quem são as pessoas, sem saber quem sabe nadar, quem não sabe, quem foi obrigado a
tomar cachaça...

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – No mergulho coletivo
onde morreu o Edson Tsung Chi Hsueh foram jogados 180 calouros dentro da piscina,
não foi?

O SR. LEON GARCIA – Isso, no meu ano foi assim, imagino que deve ter sido
a mesma coisa, todo ano era a mesma coisa. Então, você começa a correr riscos sempre
nessa ideia de que “não, tudo bem, nós sabemos o que fazemos. Não venha nos dizer o
que é para fazer porque nós sabemos muito bem, nós somos alunos da Faculdade de
Medicina”. Esse acho que é o mais danoso de tudo isso. Evidentemente que tem os atos
individuais mais violentos que precisam ser apurados e responsabilizados, claro.
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O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Leon, me deixa te fazer
uma pergunta, interrompendo, que eu não queria interromper, embora nós tenhamos
muitas pessoas para depor hoje. Teve algum professor, além dos seus colegas, que
rejeitou o fato de vocês terem escrito artigos, teve uma ação mais dura de gente
importante lá dentro da faculdade que você pudesse nos revelar qual foi a reação dos
professores à época?

O SR. LEON GARCIA – Eu não soube diretamente nem presenciei nenhuma
reação de professor contra o que eu tinha escrito ou contra o jornal, eu não soube, não
estou dizendo que não houve, eu não soube. O que houve, que eu soube alguns anos
depois... na época, isso foi no quarto ano, depois quando eu fui prestar o exame de
residência para psiquiatria na faculdade eu recebi de dois amigos, amigas e amigos,
relacionados à gente do Show Medicina a informação de que ia ser muito difícil eu
passar na residência, que eu e minha namorada teríamos dificuldade de passar por conta
do episódio da denúncia do Show Medicina. Para lembrar, na época a denúncia resultou
numa sindicância interna em que eu fui ouvido junto com outros alunos e o Show
acabou perdendo o direito de usar o teatro da faculdade durante alguns anos, eu não sei
quantos anos, mas depois retornou.

A SRA. – Dois anos.

O SR. LEON GARCIA – Dois anos só. Na época da residência eu recebi essas
ameaças, acabei passando na residência, não houve nenhum problema, tinha um critério
objetivo de provas, acho que seria difícil. Mas, depois eu ouvi de quem era o meu
preceptor na residência, que tinha participado da minha banca de seleção, tinha feito a
entrevista para a minha seleção, portanto, me atribuiu uma nota, ele era um antigo
membro do Show Medicina e ele me disse, na frente de outras pessoas inclusive, que
tinha recebido pressões explícitas de colegas do Show Medicina, que ele não nomeou,
para que não me aprovasse no exame. Que ele precisava fazer alguma coisa para me
prejudicar no exame, porque era inadmissível que alguém que tinha prejudicado o Show
Medicina não sofresse represália.
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O SR. MARCO AURÉLIO – PT – Será que você pode só refazer essa fala?
Quem pediu, como é que foi? Só refazer.

O SR. LEON GARCIA – O que eu posso contar é o seguinte. O preceptor da
residência de psiquiatria no ano de 1997, que é o Marco Aurélio Peluso, que foi um
amigo à época, me revelou que ele, que tinha sido membro do Show Medicina, foi
procurado por membros do Show Medicina na época do meu exame de residência para
que ele me prejudicasse nesse exame. Ele participava da banca julgadora e ele foi
pressionado por membros do Show Medicina que ele não me disse quem era, não faço a
menor ideia de quem seja, para que me reprovasse, me desse uma nota ruim que
pudesse me reprovar.
Na época, quando eu ouvi isso já estava no segundo ou terceiro ano de
residência, fiquei surpreso, sinceramente, não imaginei que chegaria a esse ponto de
ameaça, mas, eu disse, bom, isso passou e a vida segue adiante.

O SR. MARCO AURÉLIO – PT – Está dentro do que foi dito aqui que se
revelar o trote será prejudicado nos estudos e na carreira. Quer dizer, aí é um prejuízo
nos estudos. E como se dá o prejuízo na carreira dos que revelam trote ou dos que
fazem, como você fez, um artigo? Como isso prejudica na carreira, o que acontece?

O SR. LEON GARCIA – Veja, tem determinadas carreiras em que a presença
de membros da Atlética e do Show Medicina é mais forte: nas carreiras cirúrgicas, de
maneira geral, e na ortopedia, particularmente. Então, de fato, para quem quer fazer
carreira com cirurgia e na ortopedia, ao longo da graduação ajuda muito você já
participar de determinados grupos de pesquisa, grupos que auxiliam professores
cirurgiões. E sempre havia uma conversa, antes desse episódio de denúncia do Show
Medicina, de que ser membro do Show Medicina de alguma forma ajudava a entrar em
determinados grupos ligados a professores da área de cirurgia e na ortopedia, que são
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lugares onde você faz relações sociais, onde se faz relações de confiança, e que isso
ajuda a entrar nesses grupos. Entrar nesses grupos ajuda a entrar na residência, entrando
na residência, sendo parte desses grupos, isso pode redundar num convite para ser o
auxiliar de um cirurgião na sua equipe de cirurgiões, na indicação de pacientes. Então, a
gente sabe que nas profissões liberais, essa indicação dos pares e a formação desses
grupos de afinidade que trabalham juntos é muito importante.

O SR. MARCO AURÉLIO – PT – É isso o que eu queria saber, como é que
se faz parte do grupo, por indicação, então?

O SR. LEON GARCIA – Desses grupos de auxiliares?

O SR. MARCO AURÉLIO – PT – É.

O SR. LEON GARCIA – É, era indicação, era uma seleção. Em geral, aqueles
que, por exemplo, na época o professor Gama tinha um grupo e os auxiliares do
professor Gama eram conhecidos como os gametas. Então, os gametas de um ano
indicavam os gametas do ano seguinte. Da mesma forma como a diretoria de um ano do
Show Medicina indica a diretoria do ano seguinte do Show Medicina e da Atlética.
Diferente do caso do Centro Acadêmico onde tem eleição, pelo menos tinha, isso na
minha época.

O SR. MARCO AURÉLIO – PT – Esse prejuízo que o senhor descreve se dá
dentro da vida acadêmica e logo no início da carreira, né? Você sabe me dizer se depois,
para frente, em médio prazo, lá para frente acontece algum tipo de ação ou perseguição
que prejudique na carreira?

O SR. LEON GARCIA – Não tenho notícia disso.
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O SR. MARCO AURÉLIO – PT – Um convênio médico que é negado de
participar, algum contrato que ele é excluído, se tem algum tipo de coisa já lá fora,
extra-faculdade, que prejudique quem na faculdade não pactuou?

O SR. LEON GARCIA – Não, não tenho notícia, não sei dizer.

A SRA. SARAH MUNHOZ – PCdoB – Boa tarde professor Leon, muito
obrigada pela sua presença. Eu fiquei muito feliz de conhecer o filho de uma das
grandes amigas minhas, das quais não era amiga pessoal, mas era uma pessoa com a
qual a gente mantinha relacionamento escrito, etc, até pelas coisas que fazia e por tudo
que fez de importante, principalmente na questão da defesa da mulher. Você tem parte
de um gene nobre.
Professor Leon, o senhor entende que pelo fato do trote ou do Show Medicina e
de tudo que acontece lá dentro ser uma coisa que é tida como impune, que o silêncio é
um fato comum, que pode existir uma fraternidade e essa fraternidade é feita pela
direção da universidade, pelo Show Medicina e pela Atlética. Que toda a situação em
que se colocam esses seres humanos acima do bem e do mal eles estão empoderados por
uma própria situação que ocorre dentro da universidade, que eles são tão acima do bem
e do mal, que eles conseguem fazer a apropriação indébita de patrimônio público. O
senhor não acha que essas pessoas podem ser tidas, até por suas práticas e suas
comunidades e fraternidades, como torturadores? Por uma avaliação psiquiátrica.

O SR. LEON GARCIA – Olha, o que eu acho é o seguinte, esse relato que eu
tive do trote e os relatos frequentes de “pascu” acho que são atos de tortura.

A SRA. SARAH MUNHOZ – PCdoB – Obrigada, estou satisfeita.
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O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Vou fazer a última
pergunta, Dr. Leon. Eu faço uma linha do tempo no primeiro ano da faculdade: primeiro
é o trote, que depois da morte do Edson está proibido, mas ele tem outras formas, aí
começa o treinamento, vai para a Intermed e quando volta da Intermed tem o Show
Medicina. O Show Medicina foi se degradando ao longo dos anos ao ponto do show que
foi o ano passado. Eu estou tentando obter os CDs, os vídeos do Show Medicina, só
tenho cópias de celular, cópias tecnicamente muito mal elaboradas, nós não
conseguimos ouvir bem.
No ano passado foi a Ópera da Geni. Era Ópera do Malandro, eles fizeram uma
deturpação com a obra do Chico Buarque, eles inverteram exatamente uma obra tão
importante da época da ditadura que era a Geni, que era o símbolo da resistência à
ditadura. E eles fizeram aquele escárnio, transformando mais ou menos naquele estilo
do filme “Cabaret”, aquela coisa bem decadente do nazismo da Segunda Guerra
Mundial, aí eles inverteram a Ópera do Malandro. E a Geni era um grupo de um
coletivo feminista, de defesa, tal, e o tema bastante cultural era “joga bosta na Geni”,
que eles se orgulham fantasticamente. E aí, eles pegaram um aluno como símbolo, o
Felipe Scalisa para destruir o aluno no palco.
Quer dizer, além desse negócio do “Cabaret” tem uma coisa que eu fico muito
impressionado que é esse negócio de só entrar homem, as mulheres tem que ficar na
costura, aquela coisa do teatro chinês, que os atores masculinos fazem os papéis
femininos devidamente travestidos, é uma coisa que a gente teria que estudar. Agora,
em resumo, o Show Medicina é uma apologia ao crime, apologia a tudo de ruim que a
sociedade imagina. Só que eles ainda estão no século passado, achando que esse tipo de
apologia ao crime está no capítulo da vida privada, que a vida privada não está
enquadrada na vida pública, como se um homem chegasse, esbofeteasse uma mulher,
chamasse um cara de bicha, de gay, e tem uma regra: homossexual não pode se formar
médico a não ser que se esconda o tempo todo porque é como se fosse um alistamento
militar. Homossexual tem que ser perseguido até desistir, e as meninas a maioria delas.
Então, uma das coisas que nós estamos fazendo campanha nessa CPI é equiparar
o trote no nível da prática da tortura e o Show Medicina no capítulo da apologia ao
crime. O senhor vê a quantidade de brilhantes advogados que os alunos estão
acompanhados aqui hoje, porque você conhece a identidade do Caoc, conhece a
identidade da Atlética, mas o Show Medicina continua como uma sociedade secreta.
Então, Dr. Leon, o senhor, com toda a tradição da sua família, o histórico, eu queria que
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o senhor fizesse uma consideração. Eu vi que o senhor está muito contido, muito
respeitoso por tudo, porque, imagina, um aluno da Faculdade de Medicina da USP,
formado, hoje um psiquiatra, vem falar diante desses jovens todos aqui, bem nascidos,
sobre o Show Medicina. Então, eu queria que o senhor fizesse uma fala, que o senhor
nos traduzisse porque as histórias que nós temos do Show Medicina...
Imagina o senhor o que eles fizeram esse ano. Eles, não contentes, foram lá
naquela passagem subterrânea, apagaram todos os grafites recém-feitos de um
movimento de grafitagem, apagaram e puseram a caveira da morte, a caveira do show, o
símbolo da morte. E as histórias são terríveis, cada dia uma história pior que a outra.
Bom, então eu queria que o senhor fizesse uma fala, porque eu considero a fala desses
psiquiatras do seu grupo que está vindo aqui enfrentar tão importantes que eu queria que
o senhor fizesse uma fala final para nós três deputados, para que nós possamos ouvir
esses jovens, por favor.

O SR. LEON GARCIA – Eu quero só reiterar a importância da realização desta
CPI. Eu tive essa experiência amarga, não foi uma experiência sozinha, quer dizer, um
grupo de alunos, alguns amigos, outros simplesmente unidos por uma visão da
faculdade e da sociedade brasileira, resolvemos correr alguns riscos para denunciar uma
situação. Denunciamos essa situação e fomos culpabilizados por denunciar essa situação
e assistimos ao longo do tempo a situação permanecer não só igual, mas piorando até
chegar nesse ponto atual. Eu estou convencido que isso é responsabilidade, em primeiro
lugar, da comunidade da Faculdade de Medicina, da USP, da própria universidade que
não se preocupa em fazer a formação cidadã dos seus alunos, é evidente. Porque se se
preocupasse pelo menos tomaria medidas para impedir essas violências, mas se se
preocupasse para valer, teria um programa para pensar como é que se fazer a formação
de cidadãos. Esse programa não significa fazer, como está se discutindo agora “ah,
vamos criar uma matéria de direitos humanos para os alunos”. Ótimo, bacana, legal, na
minha época acharam que precisava criar uma matéria chamada Bases Humanísticas da
Medicina, eu fui professor dessa matéria. Era um pouco respondendo a essa necessidade
de fazer alguma coisa.
O importante é que você tenha transversalmente ao longo da formação do
médico, principalmente na sua formação com os pacientes e no hospital, o tema do
respeito aos direitos humanos como um tema forte, e esse claramente não era um tema
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forte. Os professores é que precisam ser formados em ética médica quando vão, por
exemplo, lidar com pacientes na frente de um grupo de estudantes. Então, tem um
esforço que a faculdade não fez, deixou de fazer e que eu estou convencido de que ela
nunca faria sozinha se não fosse intervenção da imprensa, dos parlamentares e aqui
dessa Assembleia.
Quando começaram as denúncias na imprensa recentemente, eu me manifestei
com um e-mail que um colega reproduziu no Facebook, e qual não foi a minha surpresa
quando eu contei essa história da pressão para que eu não entrasse no exame da
residência, e a minha surpresa foi que um comentário que veio de um ex-colega meu,
que eu não via, não tinha contato há 20 anos, foi justamente “puxa, mas por que ele vem
denunciar agora isso de novo, qual é o interesse”? Ou seja, de novo a mesma lógica que
o problema está com quem denuncia. A primeira reação desse colega, que não é uma
pessoa violenta, nunca foi violento comigo, foi essa: deve ter algum problema, alguma
coisa errada com o sujeito que volta a esse tema recorrentemente de denunciar abusos
de direitos humanos e dizer que isso não pode ser visto como ato de uma, duas, três ou
quatro pessoas e que a solução, portanto, é punir essas pessoas.
As pessoas precisam ser punidas, claro, mas fundamental é impedir que se crie
uma cultura que torna isso possível. E, nesse sentido, o que me surpreende até hoje e
continua me surpreendendo agora em que isso virou como a gente queria na época, a
gente queria que isso virasse um tema da imprensa. Saiu no Jornal da USP, no jornal do
campus, mas nunca chegou na grande imprensa na época a nossa denúncia. Hoje que
chegou, que sai na televisão, na internet, aqui na CPI, eu continuo ouvindo o que para
mim é um silêncio ensurdecedor, que são todos os ex-membros do Show Medicina que
hoje têm a minha idade, 43 anos, 50 anos, 60 anos, que são professores da faculdade,
assistentes do hospital como eu, professores titulares, escrevem em revistas científicas
importantes, escrevem na Folha de São Paulo, nenhum desses ex-membros ilustres do
Show Medicina vem a público dizer: olha, eu fui membro dessa organização aqui e
descordo radicalmente do que ela vem fazendo, na minha época não era assim, ou era e
eu não sabia que era assim, ou era e eu sou contra agora. Não interessa os motivos, mas
que essas pessoas venham a público porque eu acho que são essas pessoas, e acho que
vocês são atuais membros do Show Medicina, talvez alguns de vocês que estão aí. Acho
que são essas as pessoas mais habilitadas a conversar com vocês e dizer: oh, velho, está
errado, isso aqui não está certo, nós não aprovamos mais esse tipo de conduta, não é
bacana fazer isso, não é mais legal fazer isso. Eu se fiz isso acho que estava
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redondamente equivocado. Não dou mais dinheiro, não assino mais o livro de ouro do
Show Medicina para financiar esse tipo de atividade.
Isso depende da iniciativa desses professores e dessas pessoas que têm não só
acesso à mídia, mas dentro da faculdade uma posição de destaque, uma capacidade de
serem ouvidos porque são admirados, porque são aqueles que vão depois trazer esses
alunos de agora para fazerem parte das suas equipes de cirurgia, dos seus laboratórios
de pesquisa, quem sabe para ser o seu assistente no consultório, então, esse é o jeito que
nós vamos virar. Se fosse partir de dentro, mas eu vou perdendo a esperança de que vá
partir de dentro e por isso aposto muito na ação dessa CPI e da imprensa para que, de
fato, se crie um clima e que não seja mais tolerado esse tipo de situação.
Então, o meu maior temor, e conversando com alguns colegas com quem eu vivi
essa situação, é que nós não podemos perder essa oportunidade de ir até o fim as
consequências que tiveram esses atos. Que as pessoas individualmente responsáveis
sejam responsabilizadas nas instâncias corretas, que se pense qual é a melhor forma de
aplicação da legislação, acho que precisa repensar realmente. Acho que não está
servindo como uma forma de dissuadir as pessoas de cometerem esses atos, mas que
também a faculdade assuma a sua responsabilidade como instituição e pense o que vai
fazer para além das iniciativas do tipo “ah, uma matéria assim, vamos criar um centro”,
tá bom, mas e aí? O que isso vai redundar, como é que a gente mantém um
compromisso com a sociedade paulista, pelo menos, de que vai se acompanhar que
resultado tem a criação desse centro, o que vai ser essa matéria de Direitos Humanos ou
as outras reformas do currículo que vão ser feitas?
Para ser justo, o gesto do Paulo Saldiva, que rompeu com o cargo em que ele
estava por achar que ele estava sendo parte de mais um processo de empurrar com a
barriga uma situação dessa gravidade, esse foi um gesto de coragem, essa foi uma
pessoa que disse: “olha, no meu nome não”. E é uma pessoa importantíssima, não sei
como que é hoje, mas na minha época era alguém ao mesmo tempo muito de poder
dentro da hierarquia da faculdade, era um professor titular na minha época, mas era
alguém de enorme influência junto a todos os alunos, do Centro Acadêmico à Atlética,
porque era um esportista, porque era um excelente cientista, porque era uma pessoa que
estava próxima dos alunos, diferente de boa parte dos professores. Então, essas são
pessoas que têm capacidade de influenciar os alunos que estão se formando aqui.
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Tem uma boa notícia que uma das pessoas que mais contribuíam com o livro de
ouro fez um depoimento para nós aqui. É um depoimento que é uma tortura para
determinadas pessoas, mas ele pôs a cara para bater. Danilo, pode pôr por favor, para
que os jovens vejam de cara própria o depoimento que ele fez para a abertura desses
trabalhos aqui. Alguns já conhecem.

(Exibição de vídeo)

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Dr. Leon, muito obrigado,
vir de Brasília dar essa contribuição, o senhor emprestar seu nome, importantíssimo
para a gente, muito obrigado por tudo que vocês fizeram por essa terra. Obrigado.
(Palmas.) Vamos suspender por dois minutos?

(Sessão é suspensa)

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Antes de retomar os
trabalhos dos sete convocados, só está presentes três, né? O Artur Danila, o Renan
Maloni e o Vinicius Diniz, é isso? Os outros quatro alegaram que não sabiam... Os
outros três porque um é o Leão Lobo. Os outros três que alegaram que não sabiam, o
advogado que estava aqui representa os outros três? Flávio Augusto, Silvio Tacla e
Leonardo Bicarata, eles estão justificando que não souberam, que não chegaram a
receber. Então, vamos começar com os três presentes. Pode vir para a mesa o Artur
Danila, o Renan Maloni e o Vinicius Diniz. Um senta lá ao lado do deputado Marco
Aurélio e dois sentam ao lado da deputada Sarah.
A mesa é Renan, Artur, deputada Sarah, Adriano, Marco Aurélio e Vinicius. O
primeiro lá da ponta é o Renan Maloni Augusto, o segundo é o Artur, e o terceiro, aqui
da ponta é o Vinicius Diniz. O Leonardo Turra não veio, né? Alegou que não sabia.
Vinicius, você está muito tenso, começa você aí vai drenando. Vinicius Diniz, estudante
da Faculdade de Medicina da USP.
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O SR. VINICIUS DINIZ – Boa tarde a todos. Meu nome é Vinicius Diniz, eu
sou aluno do sexto ano da Faculdade de Medicina da USP, eu sou integrante do Show
Medicina, estudei em escola particular, fiz curso preparatório para o vestibular e
ingressei na Faculdade de Medicina da USP no ano de 2010, pertencendo à turma 98 da
Faculdade de Medicina da USP. Pensei em começar, depois de ouvir o comentário do
Dr. Leon, realmente é um pouco assustador o panorama que ele apresenta para todos
aqui e acho que é importante ressaltar que existem diferenças que aconteceram na
Faculdade de Medicina da USP, principalmente após o trágico evento ocorrido na
piscina da Atlética, com a morte de um calouro, na época, Edson. A faculdade foi muito
mais ativa, coibiu muitas situações. E, assim, em relação ao Show Medicina, o Show
Medicina é uma associação cultural que tem por objetivo fazer uma apresentação
teatral. O objetivo básico do Show Medicina é fazer uma apresentação teatral. A
apresentação do Show tem um caráter satírico, os assuntos são principalmente baseados
nas experiências dos alunos vividas dentro do hospital e estimula até a veia artística dos
próprios alunos. O Show é constituído por alguns grupos, existe o grupo do balé, do
coral, do grupo lírico, do quadro, e existem os esquetes dos calouros, eles fazem
esquetes entre os quadros. Eu, como função no Show, eu sou diretor de iluminação e
também sou membro do balé, Balé Universitário da Medicina.
O Show Medicina me possibilitou um importante aprendizado na faculdade
porque sem dúvida nenhuma o Show Medicina é a instituição de maior variedade. São
diferentes vertentes de pensamento político, ideológico que existem no Show, todos
convivendo e produzindo essa apresentação, uma convivência bastante intensa, na
verdade. Inclusive, acredito que o Show Medicina é a instituição com o maior número
de homossexuais assumidos dentro da faculdade, sem dúvida alguma. O Show Medicina
é a instituição que maior recebe número de homossexuais. Então, é muito estranho eu
ouvir que o Show Medicina é homofóbico, é muito, muito, muito estranho.
Historicamente, o Show agrega homossexuais e continua, sem dúvida nenhuma,
agregando eles sem tipo de repúdio nenhum.
Falando um pouquinho do que eu ouvi agora, algumas diferenças importantes
que eu ouvi. Primeiro, o Dr. Leon até chegou a citar, existia um embate entre Centro
Acadêmico e Show Medicina. Hoje, eu posso também falar que não existe embate. O
diálogo entre o Show, o Centro Acadêmico ou qualquer outro coletivo, pessoa que
quiser ir lá conversar, dialogar, o Show Medicina sempre está aberto, sendo que ele
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chegou a conversar com a maioria dos coletivos, com qualquer um que se sentia de
alguma maneira prejudicado, ofendido, enfim.
Falando um pouquinho já das minhas experiências, o vestibular do Show para
mim foi um pouco diferente do que ele foi citado. Realmente, existe o chamado
vestibular, que na verdade não seleciona ninguém. O vestibular do Show Medicina
consiste num teste de aptidão mínima teatral, consiste numa prova teórica, entre aspas,
que tem conhecimentos culturais gerais e na prova prática, que constitui numa
apresentação. A minha apresentação eu realizei sozinho e durante a minha prova prática
eu, na época, fazia esporte, fiz algumas acrobacias no palco e foi essa a minha
participação e consegui uma nota adequada. Em nenhum momento foi necessário eu
ficar nu no palco, em nenhum momento fui obrigado a alguma coisa, se eu quisesse sair
do vestibular em qualquer situação eu poderia ter saído. Eu acredito que, não posso
afirmar nada de como era antes, mas eu não presenciei nada disso.

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Eu queria pedir para o
senhor, respeitosamente, que o senhor não debochasse da nossa inteligência e do nosso
conhecimento, falasse de uma forma mais natural, porque se não eu vou passar a
palavra, o senhor está numa CPI, eu vou passar a palavra para os outros. Por favor, seja
um pouco mais transparente, estou me sentindo mal com o seu depoimento, por favor.

O SR. VINICIUS DINIZ – Perdão se Vossa Excelência... Eu não estou aqui
para brincadeira.

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Não precisa me chamar
de Vossa Excelência, pode me chamar de senhor que está muito bem, que eu vou
chamá-lo de senhor o tempo todo.

O SR. VINICIUS DINIZ – Senhor deputado, eu não estou aqui para
brincadeira, eu estou falando aqui o que...
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O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Por favor, seja um
pouquinho... Eu não quero fazer perguntas que o constranjam na frente dos seus
colegas, quero me acalmar. Por favor, fale de uma forma mais pessoal, da sua trajetória.
Não venha nos ensinar o que é o Show Medicina, seus conceitos, seus comentários.
Quero saber dos fatos, dos fatos, por favor.

(Fala inaudível)
O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Na hora que eu precisar
da sua opinião, eu ouço. Por favor, por favor, o senhor nem é o advogado dele, por
favor.

O SR. VINICIUS DINIZ – Em relação às afirmações de qualquer tipo de
benefício em relação ao Show Medicina, na verdade, eu não tive nenhum benefício.
Para participar do Show Medicina a gente fica acordado de madrugada, a gente por ficar
acordado de madrugada acaba tendo que se organizar muito mais para conseguir
estudar, a gente se organiza muito mais para conseguir desempenhar as funções dentro
da faculdade. E também eu considero isso aí algo interessante para o meu próprio
desenvolvimento pessoal.
Não existe nenhum grupo que privilegia alunos do Show Medicina, em nenhum
momento existiu. Existe uma questão de afinidade sim, afinidade por essa proximidade
que vocês tem com as pessoas do Show ou mesmo na Atlética, no Centro Acadêmico ou
em qualquer grupo, você acaba tendo relações de afinidade. E as relações de afinidade
são consequentemente, no seu trabalho posterior, você acaba tendo certa afinidade com
essas pessoas. Então, eu vejo que só isso daí é o único benefício possível que eu posso
ter, as relações de afinidade que a própria atividade me dá.
Em relação à questão feminista, de fato existe uma separação, existe o grupo da
apresentação e o grupo da costura, no grupo da apresentação só é permitido homens e
no grupo da costura só é permitido mulheres. A questão é que a costura e a apresentação
foram criadas, historicamente, há muitos anos, eu não sei até dizer exatamente há
quantos anos aconteceu isso, só que depois de serem criadas, elas acabaram criando
rumos e identidades diferentes dentro da instituição. A costura tem a sua identidade, a
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apresentação tem a sua identidade. Nós, em concordância, já discutimos mais de uma
vez com o pessoal da costura, a possibilidade de elas fazerem parte da apresentação,
mas em nenhum momento elas quiseram fazer parte. Isso daí foi uma discussão e a
conclusão disso foi totalmente em concordância em relação a isso, pelo menos a grande
maioria da parte da costura.
Aliás, eu acho que a parte feminina da apresentação é bem interessante para o
Show Medicina, acho que a parte feminina só teria a acrescentar ao Show, porque as
meninas são ótimas dançarinas, muito melhor do que os homens do balé, eu acredito, as
meninas têm grande capacidade de interpretar e isso vai acontecer. Essa discussão só
precisa ser um pouco melhor amadurecida para que a instituição consiga se adaptar a
esses novos moldes, e as mudanças ocorrerão naturalmente, assim como foi conversado
com os demais grupos.

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Deixa eu perguntar uma
coisa para o senhor. O senhor entrou em que ano?

O SR. VINICIUS DINIZ – 2010.

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – O senhor fez vestibular
para o Show em que ano?

O SR. VINICIUS DINIZ – 2011.

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Da organização de
quantos Shows o senhor participou?

O SR. VINICIUS DINIZ – De nenhum.
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O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – O senhor não participou
de nenhum show?

O SR. VINICIUS DINIZ – Organização eu não participei, eu não faço parte da
organização.

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Só na condição de
primeiro ano participou do Show?

O SR. VINICIUS DINIZ – Eu participo do Show desde o segundo ano, eu
participei de quatro Shows Medicina...

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Essa é a pergunta.

O SR. VINICIUS DINIZ – Mas da organização em si eu não participei de
nenhuma.

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Não, tudo bem. Participou
de quatro Shows Medicina?

O SR. VINICIUS DINIZ – É, como “estrelo”.

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Como “estrelo”. Faça na
cronologia do primeiro, segundo, terceiro e quarto ano que o senhor participou do
Show, de qual era o tema do Show. O senhor é do Show, né? O senhor pode me trazer o
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disquete do Show, aquele produzido pelo Show, o programa do Show, de cada um que o
senhor participou, a sua função. O senhor podia fazer um histórico de quantos Shows o
senhor participou, de quais Shows, qual era o tema de cada Show. O senhor participou
desse último da Geni, não participou?

O SR. VINICIUS DINIZ – Participei.

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Tinha os três anteriores.
O senhor podia fazer uma cronologia, uma linha do tempo dos shows que o senhor
participou?

O SR. VINICIUS DINIZ – Em relação a esse ano, o CD ainda não foi
disponibilizado porque a empresa que fez a gravação ainda não foi paga, por isso ainda
não foi disponibilizado, essa é a questão. Eu participei do espetáculo do balé, do grupo
do balé esse ano, o tema do balé desse ano foi Ópera do Malandro, envolveu músicas do
Chico Buarque, principalmente, e músicas brasileiras. O tema, bem amplo, mais
específico em relação à Geni, eu participei da cena como bailarino apenas, mas não tive
nenhuma participação na produção da cena ou na questão de pensar ideologicamente.
Aliás, o tema e as músicas foram escolhidas em outubro de 2013, no final do Show de
2013, então, tudo estava escolhido, tudo já estava sendo preparado antes de qualquer
situação apresentada pelos coletivos, principalmente pelo coletivo Geni, que é a
principal afetada em relação a essa música, tudo já tinha sido muito preparado e, no
final das contas, foi uma música do Chico Buarque. O Show é uma apresentação que
visa, através da sua apresentação, uma análise da situação, uma crítica, e só foi uma
dança, não teve fala nenhuma nem nada demais.

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – E os anos anteriores?
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O SR. VINICIUS DINIZ – Teve um ano que o tema do balé foi Pequeno
Príncipe, foram músicas escolhidas, mais ou menos baseadas nos capítulos do livro. Eu
também não participei da organização, eu apenas dançava no espetáculo, não participei
da produção nem nada disso. Além do Pequeno Príncipe, no ano anterior, no ano que eu
era calouro do Show, em 2011, foi Corrida Maluca, o tema do balé foi Corrida Maluca,
as fantasias eram muito grandes e também era uma questão de dança. E eu não me
recordo de um deles.

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Então, deixa eu fazer a
pergunta mais clara, vai. Quer dizer que Ópera do Malandro é uma obra do Chico
Buarque de Holanda, aquele cantor de Música Popular Brasileira? É isso que os
senhores interpretaram? E a Geni estava lá por acaso, não tinha nenhuma conotação
com outra coisa que ocorresse na faculdade. A Corrida Maluca, O Pequeno Príncipe
também era uma coisa isolada, foi o Saint Exupery que foi homenageado no Show
Medicina. Que mais o senhor tem para falar da cultura acadêmica da Faculdade de
Medicina. Eu queria que o senhor dissesse na sequência quais eram as comparações,
quais eram as ilações que estavam contidas nos espetáculos, para o senhor não vir me
dizer que Chico Buarque de Holanda compôs a Ópera do Malandro. Qual era a ilação,
qual era a comparação, qual era o objetivo de encenar a Ópera do Malandro e centrar na
questão da Geni? Qual que era?

O SR. VINICIUS DINIZ – A questão é que eu não fui o coreógrafo desse ano.
Então, se existia algo por trás disso, eu não sei. Não fui o coreógrafo desse ano, ele
escolheu o tema e ele fez. A questão da Geni é uma parte da Ópera do Malandro e
apareceu com destaque no Show Medicina, assim como outras cenas da Ópera do
Malandro. É porque a Geni tem mais destaque, mas a Geni é a questão do... Também
existe o viés crítico no sentido de que na Ópera do Malandro a Geni é um travesti que
depois de não ser usada mais pela sociedade tem a cena da Geni, que é a música dela.
Enfim, o coreógrafo falou que poderia explicar isso para você, mas eu, de fato, não
participei da produção disso.
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O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Não tinha nada de
homofóbico, né? Não era contra nenhum agrupamento, não era contra nenhuma pessoa,
nenhuma pessoa foi hostilizada no palco, o nome da pessoa não foi falado, a pessoa não
foi imitada...

O SR. VINICIUS DINIZ – Se a pessoa foi imitada, isso não foi um quadro que
eu produzi, foi um outro quadro. Eu estou falando do balé. No balé eu não sei se teve
uma crítica velada ao grupo Geni ou não porque eu não produzi, eu apenas era o
bailarino.

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – O senhor conhece o
coletivo Geni da Faculdade de Medicina da USP?

O SR. VINICIUS DINIZ – Eu conheço.

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – O senhor conhece o
Felipe Scalisa?

O SR. VINICIUS DINIZ – Conheço também.

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – O senhor é capaz de
localizá-lo nessa sala?

O SR. VINICIUS DINIZ – Ali.
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O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – O que os senhores
fizeram com o personagem dele, com a pessoa dele no palco, o senhor pode reproduzir?

O SR. VINICIUS DINIZ – Então, eu não interpretei nenhuma cena que se
referisse a ele, nenhuma cena. Você sabe disso. Eu não interpretei nenhuma cena que se
referisse a ele. Eu fiz parte do balé Medicina.

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Tá bom. Sarah Munhoz.

A SRA. SARAH MUNHOZ – PCdoB – O fato de você dizer assim que
pertenceu ao balé, você está dizendo o seguinte: eu só sou responsável pelo que eu fiz, o
resto são responsáveis os outros, e a sua conivência?

O SR. VINICIUS DINIZ – Eu não tinha acesso à questão da construção do
espetáculo. A minha conivência era: eu era um bailarino.

A SRA. SARAH MUNHOZ – PCdoB – Eu queria perguntar algumas
coisinhas, você fica à vontade para responder ou não. Qual é a profissão do seu pai?

O SR. VINICIUS DINIZ – Meu pai é médico.

A SRA. SARAH MUNHOZ – PCdoB – Médico formado pela?

O SR. VINICIUS DINIZ – Universidade de Santo Amaro.
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A SRA. SARAH MUNHOZ – PCdoB – Sua mãe?

O SR. VINICIUS DINIZ – Minha mãe é enfermeira.

A SRA. SARAH MUNHOZ – PCdoB – Enfermeira formada por onde?

O SR. VINICIUS DINIZ – Pela Universidade de Mogi das Cruzes.

A SRA. SARAH MUNHOZ – PCdoB – Você se sente bem amado pelos seus
pais, pela sua mãe, pela sua família?

O SR. VINICIUS DINIZ – Eu me sinto.

A SRA. SARAH MUNHOZ – PCdoB – Você nunca teve problemas
psiquiátricos?

O SR. VINICIUS DINIZ – Nunca tive problemas psiquiátricos.

A SRA. SARAH MUNHOZ – PCdoB – Fez algum tratamento de
fonoaudiologia?

O SR. VINICIUS DINIZ – Também não fiz nenhum tratamento de
fonoaudiologia.
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A SRA. SARAH MUNHOZ – PCdoB – Por que você está gaguejando tanto?

O SR. VINICIUS DINIZ – Porque eu estou nervoso por estar numa situação
como essa com cinco câmeras na minha frente a qual eu nunca participei.

A SRA. SARAH MUNHOZ – PCdoB – Então, para mim, eu imagino o
seguinte. Quem não deve, não teme. Então, partindo desse princípio, eu acho que pelo
que você está demonstrando aqui, que você é uma pessoa medrosa, e essa sua
intranquilidade me faz entender que, para não ser marginalizado, isolado, separado
socialmente da universidade, você se fez submisso ao trote. Esse trote fez um processo
de lavagem cerebral e hoje você está aqui como um elemento que, simplesmente, não
responde a nada com nada, não fala nada com nada, e quer que nós acreditemos que
você seja um santo.
Dos relatos que foram passados aqui, um deles é o que você participou de uma
brincadeirinha livre, leve e solta em relação a universidade onde você pegou extintores,
junto com outros grupos, foi uma coisa premeditada, a gravação sumiu mas, graças a
deus, a gente conseguiu alguns relatos, e tem gente que assinou esse documento, por
isso eu estou repetindo, vocês simplesmente jogaram o pó químico em toda a
universidade. E que você, além de pertencer esses quatro anos, você não participou só
desses quatro Shows, você é fator integrante dessa Atlética e atuante dessa Atlética.
Então, me faz pensar que você está achando que todos nós somos idiotas. Eu quero
registrar a minha indignação em relação a você e quero te dizer o seguinte: a sua
carinha, bem preparada pelo seu advogado, não nos traz tranquilidade nenhuma, muito
pelo contrário. Você está mentindo.

O SR. VINICIUS DINIZ – Bom, em relação...

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Eu também não quero
falar nada mais e eu não preciso que o senhor responda mais nada, muito obrigado.
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O SR. MARCO AURÉLIO – PT – Vinicius, o Show Medicina, do qual você
foi calouro em 2011, né?

O SR. VINICIUS DINIZ – Sim, senhor.

O SR. MARCO AURÉLIO – PT – Foi o show pelo qual você foi admitido
pelo Show Medicina, né? Esse Show que você participou em 2011, você considera que
foi um show violento, foi tranquilo, foi só de artes cênicas, ou você se sentiu violentado,
você se sentiu desrespeitado, em algum momento você se sentiu mal durante esse
momento em que você era provado no Show Medicina, em 2011.

O SR. VINICIUS DINIZ – Então, senhor, em qualquer momento que eu tivesse
me sentido dessa maneira, eu poderia ter saído do show. As pessoas não participam do
show todos os anos da faculdade, é muito comum as pessoas desistirem mesmo e não
participarem de todos os anos do show.

O SR. MARCO AURÉLIO – PT – É que esse foi o seu primeiro, né, que foi o
seu vestibular, não é isso?

O SR. VINICIUS DINIZ – Sim, sim, por isso que eu não desisti, eu não me
senti violentado de nenhuma maneira.

O SR. MARCO AURÉLIO – PT – Em algum show, seja de 2011, 2012, 2013,
2014 teve algum membro, algum participante que saiu no meio?
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O SR. VINICIUS DINIZ – Teve, teve mais de um sim.

O SR. MARCO AURÉLIO – PT – Em 2011 você lembra se saiu alguém ou
todos foram até o fim?

O SR. VINICIUS DINIZ – Em 2011 teve um aluno que saiu no meio, o Gabriel
Igori, e pessoas que após uma semana também desistiram, não participaram mais. Entre
eles até o Igor, se eu não me engano.

A SRA. SARAH MUNHOZ – PCdoB – Esse alto nível de desistência era por
conta do que?

O SR. VINICIUS DINIZ – O show tem uma alta carga de... Principalmente por
ser todos os dias à noite atrapalha muito a faculdade. Pessoas que têm outras atividades,
por exemplo, treinos, iniciações científicas ou congressos não conseguem levar os dois
ao mesmo tempo, né?

A SRA. SARAH MUNHOZ – PCdoB – Então, você é uma pessoa muito
especial, porque você joga rugby, quase que depreda o patrimônio público com... Até
gostaria que você explicasse direitinho porque isso foi uma história que foi colocada
aqui em relação ao seu nome, a questão do extintor foi premeditada, não foi
premeditada. Segundo consta, vocês usaram o extintor para uma brincadeira à toa ou foi
para sacanear mesmo?

O SR. VINICIUS DINIZ – A questão do extintor, eu não estava presente no
momento.
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A SRA. SARAH MUNHOZ – PCdoB – Querido...

O SR. VINICIUS DINIZ – O que foi...

A SRA. SARAH MUNHOZ – PCdoB – Por favor, por favor.

O SR. VINICIUS DINIZ – Eu não estava presente no momento.

A SRA. SARAH MUNHOZ – PCdoB – Seja honesto com a gente, seja
honesto.

O SR. VINICIUS DINIZ – Eu estou sendo honesto, desculpa, mas eu estou
sendo honesto. A questão do extintor, o que foi me passado foi que existia uma cena do
quadro ou do (ininteligível) eu não lembro, em que eles precisaram simular uma
neblina, uma fumaça, não sei. Eles encheram um saco de lixo com extintor do pó
químico, e pela pressão do extintor o saco estourou. Foi isso que foi passado para mim.
Ou estourou ou escapou, não sei, e acabou causando um transtorno que depois foi limpo
e não teve mais repercussões sobre isso.

(Fala inaudível)

O SR. VINICIUS DINIZ – O extintor estava vencido.

O SR. MARCO AURÉLIO – PT – O Show, você fala que as pessoas ficam
durante a madrugada. Que horas começa e que horas terminam as atividades?
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O SR. VINICIUS DINIZ – A hora para começar é fixa, é às 20 horas, mas a
hora de terminar é um pouco variável. Depende um pouco da proximidade da
apresentação, principalmente no começo dos ensaios costuma terminar 1h, 2h da manhã.

A SRA. SARAH MUNHOZ – PCdoB – Os ensaios são onde?

O SR. VINICIUS DINIZ – Existem ensaios que acontecem no Centro
Acadêmico, ensaios que acontecem no teatro da faculdade e ensaios que acontecem em
anfiteatros da faculdade.

A SRA. SARAH MUNHOZ – PCdoB – Vocês precisam pedir permissão para
usar o anfiteatro e teatro da universidade?

O SR. VINICIUS DINIZ – Sim, a faculdade nos permite usar o teatro e os
anfiteatros.

A SRA. SARAH MUNHOZ – PCdoB – Então, o que você está afirmando é
que a universidade tem conhecimento de que vocês usam o patrimônio público em
horário e em uso de coisas que não são pertinentes para aquilo que ele foi construído.

O SR. VINICIUS DINIZ – É, a faculdade disponibiliza o anfiteatro e o teatro
para nós.

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Senhor Vinicius, o senhor
participou de quatro Shows Medicina, não é isso? Quatro séries, não foi?
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O SR. VINICIUS DINIZ – Sim, senhor.

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Primeira pergunta, por
quantos dias os calouros ficam à disposição dos veteranos depois do expediente por
ocasião dos ensaios do Show Medicina em que horas? O senhor confirma que durante
45 dias, no mês de setembro a outubro, até a realização do show, os calouros,
principalmente os do sexo masculino, ficam à disposição das 22h às 4h da manhã
privados de sono, ensaiando, cantando, simulando, retirando a roupa, bebendo. O senhor
não é organizador, o senhor não é coreógrafo, o senhor não é responsável, mas nós
queremos saber se durante os quatro anos que o senhor participou do trote ou como
calouro, os outros três como veterano, se existe a prática de que durante 45 dias os
calouros ficam à disposição do Show nessa circunstância.
Segundo, a Ópera da Geni, que tem programa com a direção, etc, quem foi o
diretor da Ópera da Geni, quem foi o coreógrafo, quem foi a pessoa que elaborou o
texto, quem são essas pessoas dessa sociedade secreta? Os convites foram impressos,
eles são públicos. Cada esquete está escrita lá a direção, porque como são... Os senhores
têm todo aquele hinário, né, aquela coisa magnífica dos hinos que os senhores cantam,
se o senhor precisar eu reproduzo os hinários aqui, aquele da morte do Edson, que é o
chamado Pacto 87, aquele pacto de silêncio que os senhores transformaram naquela bela
música. Eu sei que o senhor não é do tempo do Edson. Já falaram que quando o Edson
morreu o senhor devia... Um aluno disse que ele era muito pequenininho na época. Mas,
não vamos falar do Edson aqui porque nós vamos trazer a família do Edson. Mas, nós
queremos saber na primeira pessoa, não o que o show é, nós queremos saber...
Porque o nosso maior objetivo... Vou ser sincero par o senhor. Nós trabalhamos
com duas perspectivas, daqui para trás e daqui para frente. Daqui para trás nós vamos
tentar apurar algumas coisas, mas quem apura mesmo, quem leva às últimas
consequências é o Ministério Público. Porque qual é o problema da Faculdade de
Medicina? A Faculdade de Medicina não apura, abafa. Então, o maior compromisso que
nós queremos, além de que o senhor possa responder com sinceridade as perguntas para
não nos fazer mais de bobo, é o senhor dizer o seguinte: olha, eu reconheço que o Show
Medicina é um atraso, é uma barbárie, e tudo que eu puder fazer para combater, para
criticar toda essa prática, eu vou usar porque eu estou no sexto ano da faculdade e eu
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acho que teve coisas horríveis que lá aconteceram e que eu gostaria de contribuir, só
isso.
Era a maior contribuição que o senhor poderia dizer aqui hoje, era dizer isso:
realmente teve coisas. Por exemplo, invadir aquela madrugada, não foi o senhor, invadir
o serviço de verificação de óbito e mexer nos cadáveres. Não foi o senhor, o senhor não
está citado, o senhor não tem nada a ver com isso, mas aconteceu. Aconteceu numa
noite do Show Medicina, a invasão do SVO. O negócio do extintor já vi que o senhor
está tentando construir uma versão, nem vou perguntar mais para não constrangê-lo
diante dos seus amigos aqui.
Mas, então, que o senhor fale alguma coisa que nós falemos assim “pô, serviu
para alguma coisa esse trabalho”, uma luz, e não o senhor vir dizer que a Ópera do
Malandro foi uma obra escrita por Chico Buarque de Holanda, para que todos nós,
perplexos, falemos “nossa, que cultura, que fantástico”. Aí, eu podia lhe perguntar e
quais foram as outras obras que Chico Buarque de Holanda fez no auge da ditadura que
os senhores gostariam de encenar? E os senhores diriam “não, no próximo ano faremos
O Irmão Alemão”, por exemplo. Que o senhor mostrasse essa erudição, essa coisa
fantástica do resgate da memória. Mas, até agora nós só ouvimos bobagem aqui,
estamos aqui desmoralizados diante de todo mundo para o senhor vir dizer “não, olha, a
Geni era um homossexual”, mas nem a Geni original o senhor leu, que vergonha, né?
Que vergonha, fizeram uma deformação contra uma pessoa, contra um grupo de pessoas
e vem aqui falar “não, a Geni era um homossexual que vivia naquela vila quando o
Zepelim chegou”. Por isso que o senhor cantava com tanto orgulho “joga bosta na Geni,
joga bosta na Geni”, estava achando que estava dando uma grande contribuição para a
cultura brasileira.
Então, fala alguma coisa com sinceridade aqui para que nós possamos falar: não,
está valendo a pena esse sacrifício todo, está valendo a pena, a humanidade está
evoluindo, não está involuindo, não está indo para a barbárie, não está fazendo apologia
da loucura. É isso o que nós queremos ouvir, só isso.

O SR. VINICIUS DINIZ – Em primeiro lugar, eu gostaria de falar que,
sinceramente, a minha intenção não é desmoralizar nada aqui, eu acho a CPI de extrema
importância e acho que está ajudando a sociedade a discutir assuntos de relevância na
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sociedade. O senhor comentou vários assuntos, eu tentei anotar, se eu esqueci de alguma
coisa, por favor, só repetir que eu tento explicar.
Em relação aos calouros, as (ininteligível) dos calouros são iguais a de qualquer
membro do Show Medicina. Eles ficam sim, ficam até tarde. Atualmente, eles não saem
mais tarde, geralmente estão saindo no mesmo horário que nós. Em relação ao diretor
geral e o coreógrafo, o diretor geral foi o Sílvio Barbosa e o coreógrafo da Ópera do
Malandro foi o Pedro Paiva. Em relação às músicas que o senhor diz, acho que existem
músicas cantadas por turmas, músicas cantadas pela Atlética, músicas cantadas por
Show, e que são totalmente diferentes umas das outras, e é importante que essa
diferença seja dita porque o Show Medicina em nenhum momento faz alusão à morte de
calouro, em nenhum momento faz alusão à briga. As nossas músicas são geralmente
focadas em situações do ambiente médico mesmo.
Em relação às críticas ao Show Medicina, concordo com o senhor, deputado.
Como eu falei, eu acredito, de fato, que o Show precisa discutir novas tendências que
estão sendo incutidas na sociedade. A questão da figura do homossexual, a questão da
mulher, a sociedade está se adaptando a essa nova realidade e o Show Medicina, assim
como qualquer outra parte da sociedade também se adapta a isso. Tanto que eu sou
favorável a entrada das mulheres na parte da apresentação, desde que seja junto e
consensualmente com a parte da costura.

A SRA. SARAH MUNHOZ – PCdoB – Por que tem que ser “desde que”?

O SR. VINICIUS DINIZ – Porque a costura representa as mulheres.

A SRA. SARAH MUNHOZ – PCdoB – Olha só, quando você coloca “desde
que” você já põe uma condição.

O SR. VINICIUS DINIZ – Perdão.
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A SRA. SARAH MUNHOZ – PCdoB – Por que homem não pode costurar?

O SR. VINICIUS DINIZ – Pode costurar também. Eu só acho que assim, a
gente como grupo.

A SRA. SARAH MUNHOZ – PCdoB – Olha, agora você foi falso, “desde
que”.

(Fala fora do microfone: Desde que alguém costure, ou homens ou mulheres)

A SRA. SARAH MUNHOZ – PCdoB – Não senhor, não foi isso. Ele não disse
isso, eu não sou surda e o senhor não transforme as palavras dele. Você disse o seguinte
que a costura é das mulheres e que as mulheres poderiam participar do show “desde
que”.

O SR. VINICIUS DINIZ – Desde que aja um consenso entre as integrantes, as
mulheres e o Show como um todo, parte do grupo masculino e o grupo feminino.

A SRA. SARAH MUNHOZ – PCdoB – Querido, “desde que haja consenso” é
porque existe divergência.

O SR. VINICIUS DINIZ – Sim, doutora. Desculpa, doutora não, senhora.

A SRA. SARAH MUNHOZ – PCdoB – Sou doutora, sou professora livredocente da Universidade Federal de São Paulo, por favor, eu aceito essa deferência.
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O SR. VINICIUS DINIZ – Desculpe, não a conhecia.

A SRA. SARAH MUNHOZ – PCdoB – Não, você não é obrigado a me
conhecer, mas você não precisa me pedir desculpas por me chamar de doutora porque
academicamente eu tenho o título e não estou aqui à toa.

O SR. VINICIUS DINIZ – Concordo. Então, assim, essas questões das
mudanças, elas estão sendo discutidas e estão sendo introduzidas no Show Medicina,
assim como vão continuar a ser discutidas. As coisas, sim, irão mudar. Eu, como
qualquer outro aluno, a CPI está ensinando a gente, está ensinando também. As coisas
precisam de adequações, mas não quer dizer que tudo esteja errado, não quer dizer que
tudo que a gente faz seja danoso ou a nossa apresentação, que é uma apresentação
teatral no fundo, seja o maior absurdo como tentam pintar aqui, é simples.

O SR. MARCO AURÉLIO – PT – Vinicius, o que, na sua opinião, hoje é
danoso no Show Medicina que deve mudar? O que você detecta como negativo ou
danoso no Show Medicina hoje na sua concepção, na sua visão?

O SR. VINICIUS DINIZ – Eu acho que a questão das mulheres na parte da
apresentação, a ausência delas. Eu acho que sim, é danoso, eu acho que poderia
abrilhantar mais o espetáculo, seria interessante para a gente com isso. Além disso, eu
acho que a questão de horário porque, de fato, principalmente quando você é interno,
depois do quinto e sexto ano e você precisa ir para o hospital todo dia, fica um pouco
difícil você ficar acordado às vezes até as 2h, 3h, 4h da manhã produzindo, mas também
tendo as suas atividades no hospital. Então, até que a nossa sugestão tem sido
intensificar o ensaio no fim de semana, coisas do tipo.
Eu acho que a questão dos temas de escolha precisam ser melhor debatidas na
faculdade, de fato porque o Show Medicina precisa representar melhor os grupos da
faculdade, os diversos grupos e as diversas vertentes ideológicas de pensamento que

615
DIVISÃO DE TAQUIGRAFIA
existem, até mesmo políticas. Nós somos, infelizmente, poucas pessoas, mas a gente
teria que buscar mais isso...

O SR. MARCO AURÉLIO – PT – E bebida alcoólica, não tem a existência da
bebida alcoólica no Show Medicina?

O SR. VINICIUS DINIZ – A bebida alcoólica é disponível para qualquer um
do Show Medicina sim, ficam geralmente no Centro Acadêmico, essas coisas, e fica a
seu critério o uso ou não da bebida alcoólica. Eu, por exemplo, treino e eu, até a
Intermed, não faço uso de bebida alcoólica, então, eu fico ¾ do Show Medicina sem
tomar nenhuma lata de cerveja.

O SR. MARCO AURÉLIO – PT – Mas não existe nenhuma obrigatoriedade
de calouros tomarem bebida alcoólica?

O SR. VINICIUS DINIZ – Não senhor. Eu, inclusive, como calouro, o
vestibular do Show era antes da nossa competição e eu não tomava bebida alcoólica,
assim como existe mais de um exemplo.

O SR. MARCO AURÉLIO – PT – E não tem algum tipo de encenação no
Show Medicina, você já participou de quatro, encenações degradantes, como uma delas
foi descrita aqui, mas a gente escutou também outros tantos depoimentos aqui de
algumas obrigatoriedades que têm que ser feitas no palco, que acabam sendo
degradantes e humilhantes. Não existe isso no Show Medicina?

O SR. VINICIUS DINIZ – Degradantes em que aspecto?
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O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Cenas de sexo.

O SR. MARCO AURÉLIO – PT – Se ficam nus, tem que pegar a banana ou
laranja com as nádegas, transportar...

O SR. VINICIUS DINIZ – Eu posso falar, eu desconheço qualquer coisa que
tenha acontecido. Desconheço veementemente que qualquer coisa tenha acontecido
enquanto eu estava no show. Eu acho um absurdo você fazer o que ele descreveu aqui,
pegar uma banana com as nádegas, eu acho, sinceramente, um absurdo.

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – O senhor sabe o que é o
“pascu”?

O SR. VINICIUS DINIZ – Eu conheço o que é o “pascu” por ouvir falar.

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – O senhor já sofreu o
“pascu”?

O SR. VINICIUS DINIZ – Não, nunca sofri do “pascu”.

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Olha no meu olho. O
senhor já aplicou o pascu?

O SR. VINICIUS DINIZ – Nunca apliquei o “pascu”.
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O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Obrigado. Sabe o que é o
“pascu”?

O SR. VINICIUS DINIZ – Assim, a descrição...

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Não, espera um
pouquinho, vamos fazer diferente. Danilo, põe lá para ele lembrar, vê se coincide com
esse aqui, por favor.

(Vídeo é exibido)

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – O senhor conhece isso aí,
já viu isso aí?

O SR. VINICIUS DINIZ – Não, eu nunca presenciei um “pascu”. Assim, de
fato, a descrição que eu tenho do “pascu” é totalmente diferente disso, totalmente
diferente. A questão do “pascu” realmente é de... Principalmente porque tem um pedaço
de pizza aí.

A SRA. SARAH MUNHOZ – PCdoB – Qual é a sua descrição? Como você
sabe o que é pizza?

O SR. VINICIUS DINIZ – Porque parece um pedaço de pizza.

A SRA. SARAH MUNHOZ – PCdoB – Ah, parece é uma coisa. Ele está
dizendo que ali o que tem é um pedaço de pizza, como ele sabe que é pizza ali?
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(Fala inaudível)

A SRA. SARAH MUNHOZ – PCdoB – Ah, bom, aí é outro papo. Mas, por
favor, você ia descrever qual é a sua versão do “pascu”, que você sabe o que é?

O SR. VINICIUS DINIZ – A versão que eu tenho conhecimento é parecida
com a que o Dr. Leon descreveu. De fato, é uma brincadeira de mau gosto que eu acho
que assemelha-se a levar ovada de aniversário, quando você fazia aniversário tinha essa
brincadeira no colégio, ou então um cuecão no colégio. Essas coisas, brincadeiras
idiotas e ocorria de passar pasta de dente, não sei se eu posso falar...

A SRA. SARAH MUNHOZ – PCdoB – Pode.

O SR. VINICIUS DINIZ – Na bunda do indivíduo. E depois aplicava-se e
fechava...

A SRA. SARAH MUNHOZ – PCdoB – Eu posso te fazer uma pergunta como
médico?

O SR. VINICIUS DINIZ – Eu não sou médico.

A SRA. SARAH MUNHOZ – PCdoB – Em que ano você está?

O SR. VINICIUS DINIZ – Eu estou no sexto ano.
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A SRA. SARAH MUNHOZ – PCdoB – Sexto ano, então, você já passou por
farmacologia e as básicas. O que ocasiona a pasta, o creme dental, nessa região? O que
faz isso, para ser tão prazeroso as pessoas fazerem?

O SR. VINICIUS DINIZ – Doutora, não sei, não sei se existe algum prazer.

A SRA. SARAH MUNHOZ – PCdoB – Prazer não sei se tem pelo tanto que o
cara gritou ali. Você, como médico não sabe o que...

O SR. VINICIUS DINIZ – Efeitos danosos...

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Você viu o “pascu” mais
na Intermed ou mais lá na faculdade?

O SR. VINICIUS DINIZ – Senhor, eu nunca vi um “pascu”.

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Tá bom. Podemos
prosseguir? Próximo. Victor, você gostaria de depor hoje ou não? Você não está
chamado para depor. Um cidadão de tantas respostas, que depor hoje? Não, né?

A SRA. SARAH MUNHOZ – PCdoB – Você não foi convocado.

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Não, é que o senhor está
respondendo perguntas, o senhor não está na lista de hoje para depor, entendeu? Vamos
lá. Renan.
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A SRA. SARAH MUNHOZ – PCdoB – Posso pedir uma coisa? Vinicius, você
tem alguma outra coisa que você gostaria de colocar e não colocou? Porque o seu
depoimento encerra.

O SR. VINICIUS DINIZ – Eu não gostaria de colocar mais nada.

A SRA. SARAH MUNHOZ – PCdoB – Obrigada.

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Renan.

O SR. RENAN MALONI – É para eu fazer um depoimento inicial, igual a ele?
Bom, vou fazer como o Vinicius fez, o senhor perguntou das nossas origens. Meu nome
é Renan Maloni, eu tenho 34 anos, não entrei tão jovenzinho na faculdade. Eu não fiz
escola particular, igual o pessoal faz, e também não fiz cursinho preparatório. Eu
trabalhava e estudava ao mesmo tempo para conseguir entrar na faculdade, não sou um
elitista. Quando eu entrei na Faculdade de Medicina, no meu primeiro ano ainda fazia
alguns bicos, por isso não participei do Show Medicina, entrei só no segundo ano.
Gostaria de agradecer aqui ao depoimento do Dr. Leon porque acho que, devido
à divulgação dele na época e toda essa exposição que ele fez, o meu vestibular não tem
nada a ver com o dele. O meu vestibular do Show Medicina foi igual ao do Vinicius,
nós fizemos uma prova teórica, com conteúdos gerais do mundo, perguntas de caráter
artístico, tinha uma pergunta que era para fazer um desenho para ver se você possua
habilidade de desenhar para a cenografia. Na prova prática eu fiz um esquete que eu
imitava o Ronaldinho Gaúcho porque eu sou careca igual a ele, então, achei que seria
engraçado. Fui diretor do Centro Acadêmico Oswaldo Cruz no ano de 2011, no meu
segundo ano. A minha trajetória na faculdade, faço iniciação científica, já apresentei
alguns trabalhos, inclusive internacionais. A minha dedicação é exclusiva, estou no
sexto ano da Faculdade de Medicina, a carga horária é de aproximadamente de 70, 80
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horas semanais, então não deixa muito mais tempo para fazer outras coisas. O Show
Medicina foi um lugar que me acolheu muito bem, o grupo de amigos que participei e
tenho orgulho de ser parte dele.

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Você nasceu onde,
Renan?

O SR. RENAN MALONI – Nasci em São Paulo.

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Entrou em que ano na
faculdade?

O SR. RENAN MALONI – Em 2010.

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Que turma é?

O SR. RENAN MALONI – Eu sou da 98.

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Você é do Show
Medicina ou da Atlética?

O SR. RENAN MALONI – Sou membro do Show Medicina.

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Quantos anos?
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O SR. RENAN MALONI – Desde o segundo ano, no segundo, terceiro, quarto
e quinto ano eu participei, quatro anos.

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Como o Vinicius.

O SR. RENAN MALONI – Como o Vinicius, ele é da mesma turma que eu.

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Pode continuar, fica à
vontade.

O SR. RENAN MALONI – Uma coisa que eu gostaria de falar que eu vi, eu
concordo plenamente com o depoimento do Dráuzio Varella. Eu o conheço
pessoalmente. Ele é um dos motivos para eu escolher a pneumologia, a minha área. Em
conversas com ele, ele me orientou sobre isso. Acho sim que o estupro é crime, tem que
ser julgado, condenado. Gostaria de dizer, apesar de que ninguém chegou a comentar
isso, todos os casos de estupro que estão sendo investigados, espero que os culpados
sejam condenados, nenhum deles tem nenhuma ligação com nenhum membro do Show
Medicina ou com o Show Medicina.

A SRA. SARAH MUNHOZ – PCdoB – Não é verdade.

O SR. RENAN MALONI – É verdade.

A SRA. SARAH MUNHOZ – PCdoB – O próprio reitor da universidade...
Então, você está dizendo que o Dr. Zago é mentiroso.
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O SR. RENAN MALONI – Eu estou dizendo que nenhum membro do Show
Medicina foi acusado de nenhum ato dessa natureza.

A SRA. SARAH MUNHOZ – PCdoB – Ficam aqui duas versões.

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Renan, você está bem
tranquilo? Explica uma coisa para nós. Você está no sexto ano, está saindo. Eu vou ser
bem cuidadoso em fazer as perguntas. Eu queria dizer o seguinte, como é que você
avalia essa evolução, essa linha do tempo, começa no primeiro ano, vai lá para a
Intermed, você participou de Intermed?

O SR. RENAN MALONI – Não, infelizmente eu não participei, gostaria de ter
participado, mas não participei.

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Tá. Vai para a Intermed,
volta, tem o Show, aí no primeiro ano é uma condição, aí depois nos outros três... Como
é que você avalia essa evolução dessa violência, dessa linha agressiva. Porque você sabe
que entre o Show, as festas, está entremeado de muitas histórias, muitas histórias, que
nem aquele negócio que ocorre no sítio, lá no interior, a invasão, aquilo que ocorre de
madrugada.

O SR. RENAN MALONI – Como eu nunca fui para uma competição, eu não
sei dizer.

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Não, não é competição,
aquela invasão, quando os calouros entram na piscina, aí a piscina é cheia de éter, de
loló, e aí... Sabe aquilo que ocorre...

624
DIVISÃO DE TAQUIGRAFIA

O SR. RENAN MALONI – Desconheço.

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Depois do Show
Medicina, nunca ouviu falar na invasão?

O SR. RENAN MALONI – Desconheço.

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Não, tudo bem, eu não
estou duvidando. Isso aí é uma atividade de recepção dos calouros que ocorre numa
madrugada nos sítios do interior.

O SR. RENAN MALONI – Na minha semana de recepção não houve o tal
churrasco.

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Eu só queria te perguntar
uma coisa. Por exemplo, são muitos casos em que as pessoas, principalmente as
meninas da Medicina e de outras faculdades, foram induzidas, para não falar obrigadas,
a beber e aí não sabiam os conteúdos químicos das bebidas e aí começava a acontecer
aquela série de coisas que a gente sabe que ocorre tanto na casa do estudante como
naquelas outras coisas que a gente sabe. Como é que você avalia, com essa
característica descritiva que você está aqui hoje, e evidentemente que não é uma coisa
generalizada, como é que você avalia essas ocorrências que vão acontecendo, esses
fatos e por que você fala com tanta segurança, tanta certeza que o Show não apregoa a
violência, porque você fez quatro anos de Show.
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O SR. RENAN MALONI – Eu estou me referindo ao Show no período que eu
participei, os quatro anos. Eu quero deixar bem claro que na época do Dr. Leon, que ele
deu depoimento, foi 1993. Desde que eu entrei na faculdade, em 2010, eu não sofri
nenhum tipo de trote e não presenciei nenhum tipo de trote.

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Olha, vamos passar para o
próximo? Artur, tem alguma coisa a dizer?

O SR. ARTUR DANILA – Devo me apresentar antes? Sou Artur, sou residente
do terceiro ano de psiquiatria da Faculdade de Medicina da USP, onde fiz também
minha formação. Meu histórico familiar: meu avô nasceu na Alemanha, saiu fugido do
nazismo, antes dos anos difíceis da guerra.

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Como é seu nome
completo?

O SR. ARTUR DANILA – Artur Danila. Arthur Hirschfeld Danila. Então,
carrego essa marca na minha vida e no meu DNA familiar. Meu pai saiu da Romênia na
década de 1950 com 300 dólares, meu pai com a família dele, no caso o meu avô, saiu
com 300 dólares.

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Em que ano?

O SR. ARTUR DANILA – 1958, se não me engano.

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – 1958, depois da guerra.
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O SR. ARTUR DANILA – É. Com apenas 300 dólares para o Brasil para tentar
uma vida melhor, onde a liberdade pudesse acontecer, onde eles pudessem se
desenvolver em todas as suas potencialidades. Conseguiu, apesar das grandes
dificuldades, se formar médico, fez residência na Faculdade de Medicina da
Universidade Federal de São Paulo, Unifesp, e eu posso lhe garantir que na minha vida
tudo que eu passei sempre foi marcado pela minha conquista, pela minha meritocracia,
pelas lutas que eu sempre acreditei, pelas bandeiras que eu acredito até hoje.
Então, fui presidente do Centro Acadêmico em 2008, ganhei a eleição, foi uma
eleição disputada, havia muitos anos que não havia disputa de chapas. Ganhei de forma
limpa, lisa e honesta. Depois me graduei na faculdade, reergui a Associação dos
Médicos Residentes da Universidade de São Paulo, que se encontrava inativada desde
2010. Com o meu objetivo pela honestidade, pela gestão pública, pela seriedade com a
universidade, com o uso do dinheiro público, refundei a entidade, formalizei o estatuto,
registramos em cartório, enfim, a entidade renasceu. E em 2013 nós tivemos uma
atuação bastante... Em 2013 e 2014 eu fui presidente da Amerusp por eleição também e
durante 2013 e 2014 nós tivemos uma atuação muito importante em prol da valorização
da residência médica que vem sendo hoje gravememente aviltada, usada como forma de
trabalho barato, sem condições, sem infraestrutura, em que os médicos são colocados a
trabalhar sem as mínimas condições.
Eu nunca defendi a permanência dessa modalidade de residência da forma como
o governo tem trabalhado essa questão. Então, todas as participações que eu tive na
faculdade e na residência sempre foram marcadas pela ética, pela responsabilidade
pública e pelo compromisso com a ética.
Fui parte do Show Medicina sim durante os meus seis anos da faculdade.
Quando residente, ajudei a recriar o grupo teatro da Medicina, em 2013, que tinha sido
inativado na década de 1980 por conta da ditadura militar, porque lutava pela liberdade
de expressão, assim como o Show Medicina. Eu gosto até de citar isso porque é uma
coisa importante. O Show Medicina teve dois de seus membros Gelsol Reicher e
Antônio Carlos Nogueira Cabral, participantes do Show Medicina, foram perseguidos
politicamente por serem contra a ditadura e morreram por defenderem os seus ideais de
liberdade, ideais esses que são cultivados até hoje pelo Show Medicina enquanto
manifestação artística e cultural. Eu gosto de reforçar isso porque esse é o tom e essa é a
ênfase do Show Medicina, criticar pela arte as dificuldades, os entraves que a sociedade
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passa. Acho que esse é o nosso maior legado e a nossa maior busca. Temos
dificuldades, temos defeitos, acho que há muita coisa para melhorar. Aliás, agradeço
pela oportunidade de falar neste tão nobre espaço porque eu acredito que, realmente, há
muita coisa para ser melhorado, mas acredito que o Show Medicina, sim, contribui
muito com a sociedade pela forma como ele se propõe a fazer crítica, da forma artística,
pela liberdade de expressão, esse eu acredito que é o grande mote do Show Medicina.

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Artur, eu queria só dizer
uma coisa. Eu sou contemporâneo do Gelson e do Cabral. Eu morava na Vila Prudente,
o Gelson morava no Ipiranga. Eu queria que você não misturasse a biografia e a obra do
Gelsol Reicher e do Cabral com o Show Medicina, isso eu te peço. Eu vi que você leu
esse texto, não tem nada a ver uma coisa com outra. Só quero que você preserve a
memória deles, não misturando o nome deles, só isso eu te peço. Respeita, pelo menos,
como eles estão ausentes, como eles foram mortos, por favor, não cite o nome deles
misturado com o Show Medicina, isso eu te peço.

O SR. ARTUR DANILA – Sim.

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Agora, se você conhecer
alguém do grupo de teatro da Medicina, peça para ele trazer os textos do Gelson que
estão lá guardados, que a família está pedindo, tá? A Felícia Madeira é irmã do Gelson,
é Felícia Reicher, a irmã do Arnaldo Madeira. Ela gostaria de ver os textos do irmão,
que até hoje não foram devolvidos. Mas, não mistura ele com o Show Medicina, por
favor.

O SR. ARTUR DANILA – Posso só fazer um adendo em relação ao grupo
teatral Medicina?
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O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – O senhor pode falar o que
o senhor quiser, eu só peço para o senhor não misturar o nome do Gelson e do Cabral
com o Show Medicina, por favor, só peço isso. Pode continuar com o seu depoimento, o
senhor não está sendo acusado.

O SR. ARTUR DANILA – O grupo teatral Medicina foi reativado com a peça
Lembrar é Resistir, que (ininteligível) justamente. É um texto da Analy Pinto e do Izaias
Almada, e tem como mote a lição da cadeia fica e muito mais fica a mancha que a
cadeia deixa na vida do homem. Ela retratou de uma forma realista, inclusive com teatro
de livre trânsito pelos participantes, alguma representação dos anos de chumbo da
ditadura brasileira, baseados em indivíduos reais. Discutindo questões da liberdade de
expressão, motivações ideológicas de militantes e militares, tortura, cárcere, medo e
silêncio. É uma peça que eu tive muita alegria de participar e me honra muito.

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – O senhor participou desse
último espetáculo da Geni, nesse último Show Medicina que houve?

O SR. ARTUR DANILA – Esse desse ano eu não estava aqui, eu estava em
Toronto fazendo um estágio eletivo da residência médica.

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Quais foram os anos que
o senhor participou do Show Medicina?

O SR. ARTUR DANILA – De 2006 a 2011.

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – O senhor lembra dos
temas que foram principais desses.
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O SR. ARTUR DANILA – Eu não consigo me lembrar exatamente quais foram
os temas porque já faz algum tempo, mas às vezes o tema em si não necessariamente
precisa ter uma conotação política para fazer a crítica. A crítica pode até surgir de algo
que é inesperado. Por exemplo, eu lembro que uma vez o tema foi brinquedos de
criança e cada um tinha o seu brinquedo e fazia uso dessa questão do quanto o
brinquedo era favorável ou não favorável à construção de uma crítica, de um alijamento
das crianças, enfim, acho que eu posso falar para o senhor alguns temas: Star Wars foi
um dos temas, Alice no País das Maravilhas foi tema de um balé, X-Man. Os temas
acredito que pouco importem, pelo menos na minha concepção, enquanto integrante do
Show Medicina. Acho que muito mais importante do que o tema era a crítica que era
trazida junto e que às vezes era surpreendente mesmo, pelo caráter do Show Medicina.

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – O senhor está fazendo
residência em psiquiatria.

O SR. ARTUR DANILA – Sim.

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – O senhor conhece aquele
grupo de apoio de violência sexual da Faculdade de Medicina?

O SR. ARTUR DANILA – Conheço.

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – O senhor conhece a
professora Maria Ivete Castro Boulos?

O SR. ARTUR DANILA – Conheço, ela é uma pessoa muito, muito bacana.
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O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Isso.

O SR. ARTUR DANILA – É bom que o senhor mencionou porque a minha
participação durante a faculdade e agora na residência sempre foi pautada até pela
minha proximidade com a psiquiatria pela luta do acolhimento às possíveis vítimas de
qualquer tipo de agressão e de assédio. Desde a década de 1980, se não me engano,
existe um grupo de acolhimento, de apoio psicológico ao aluno, Grapal, que inclusive
foi pelo professor Paulo Vaz de Arruda que faleceu recentemente, uma pessoa, inclusive
de notoriedade nacional, um poeta, um literário, professor também da casa, psiquiatra,
que foi quem fundou esse grupo.
Mas, é um grupo que vinha com algumas limitações, até a questão física, e a
gente até motivado... Eu, não sei se o senhor sabe, mas em novembro de 2013 houve um
falecimento de um colega meu, André Yoshida, que foi membro do Show Medicina,
uma pessoa brilhante, uma pessoa muito feliz. Ele contagiava a todos com a felicidade,
onde ele passava. E até hoje eu não entendo o que possa ter acontecido, mas ele acabou
sendo vítima de um suicídio. E aí logo depois disso, isso foi em novembro de 2013, em
dezembro de 2013 houve uma tentativa de suicídio de um residente, colega da minha
turma, que foi uma coisa muito grave, ele tentou por várias metodologias e por sorte
acabou sobrevivendo e aí, muito incomodado com isso me reuni com a diretoria da
faculdade, na época já era presidente da Amerusp para a criação de um núcleo de
acolhimento, uma forma de priorizar um canal aberto com qualquer vítima de qualquer
tipo de coação, de abusos ou mesmo num momento de dificuldades financeira, social,
acadêmica ou psiquiátrica.

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – O senhor já ouviu, por
exemplo, que os angolanos são tratados por macacos lá na Faculdade de Medicina, já
ouviu essa expressão?

O SR. ARTUR DANILA – Desconheço essa expressão. Pelo contrário, acho
que é um projeto muito bacana que a Universidade de São Paulo tem e eu não sei qual
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que é exatamente o vínculo, talvez seja pela Escola de Educação Permanente, eu não me
lembro muito bem, mas é um trabalho muito bonito em que angolanos vêm à
universidade para aprender medicina porque lá eles carecem de um serviço mais amplo
e com mais recursos. Eles ficam um tempo aqui depois voltam para a Angola para
praticar a medicina de forma melhor.

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Artur, você já conversou
com a professor Maria Ivete Castro Boulos para saber o número de estupros que ela tem
registrado no núcleo de proteção à mulher lá da Faculdade de Medicina?

O SR. ARTUR DANILA – Não tive conversa com ela sobre esse assunto,
deputado.

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Deixa eu fazer uma
pergunta. Renan, você está se formando agora, você passou para o sexto ano?

O SR. RENAN MALONI – Eu estou no último ano da faculdade.

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Você foi para o sexto
agora?

O SR. RENAN MALONI – Estou no sexto ano em 2015.

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Você conhece a turma do
sexto ano em 2014, que se formou?
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O SR. RENAN MALONI – Conheço, a turma 97. Conheço algumas pessoas,
não dá para conhecer todo mundo, é uma turma bem grande.

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Você já morou na Casa
do Estudante?

O SR. RENAN MALONI – Moro na Casa do Estudante.

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Você mora na casa.

O SR. RENAN MALONI – Uma excelente casa. Eu só consigo fazer a
universidade devido à oportunidade que eu consegui de morar na casa do estudante.

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Renan, me diz uma coisa,
você nunca soube de notícia que as meninas que foram alcoolizadas foram levadas lá
para a Casa do Estudante?

O SR. RENAN MALONI – Não, nunca.

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Nunca soube de nenhum
caso?

O SR. RENAN MALONI – Não. Os últimos dois anos, praticamente, eu volto
para dormir da Casa do Estudante, quando não durmo no hospital. São 70 a 90 horas
semanais no hospital, mas nunca tive nenhum relato, num ninguém me avisou sobre isso
ou fez algum tipo de comentário.
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O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Entendi. Deputada.

A SRA. SARAH MUNHOZ – PCdoB – Artur, por favor, você conhece Yuri
Régis?

O SR. ARTUR DANILA – Conheço.

A SRA. SARAH MUNHOZ – PCdoB – Quem é ele?

O SR. ARTUR DANILA – Conheci o Iuri, inclusive, no grupo teatro da
Medicina em 2013, quando eu participei com ele da recriação da peça Lembrar é
Resistir na refundação do grupo teatral. Ele foi responsável pela direção musical, pela
criação das músicas do grupo. A peça, inclusive, foi muito aclamada.

A SRA. SARAH MUNHOZ – PCdoB – Qual foi o desentendimento que houve
entre você e ele?

O SR. ARTUR DANILA – Desconheço qualquer desentendimento. Pelo
contrário, acho que temos uma boa relação.

A SRA. SARAH MUNHOZ – PCdoB – Artur, você é uma pessoa privilegiada
aqui. Você é um psiquiatra, sabe lidar com as questões da mente, da fala, é uma pessoa
que tem uma expressão oral excelente, coloca muito bem as palavras, está tutelado
juridicamente bem, então, sabe o que colocar e onde colocar. Não, e eu não estou indo
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contra isso. Todos nós temos os nossos direitos e todos os direitos nesta Casa são
preservados.

(Fala inaudível)

A SRA. SARAH MUNHOZ – PCdoB – Sim, que necessariamente não precisa
ser a que nós ouvimos de outras pessoas, correto?

(Fala inaudível)

A SRA. SARAH MUNHOZ – PCdoB – Verdade dele, a verdade é dele.

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – A palavra está
assegurada, por favor. Se o advogado quiser a palavra, ele solicita a palavra, fala. Aqui
nós estamos ouvindo os depoentes. Eu não entendo porque o advogado está
interferindo. Se o senhor quiser, o senhor se inscreve. Deputada, a senhora está com a
palavra, por favor.

A SRA. SARAH MUNHOZ – PCdoB – Então, para mim, Artur, você
querendo ou não, hoje você é um residente de nível 3, está certo?

O SR. ARTUR DANILA – Isso.

A SRA. SARAH MUNHOZ – PCdoB – No final do ano, você já é um
psiquiatra formado para viver e conviver com todas as situações que aqui foram postas.
Com a facilidade que você colocou todas as questões aqui e pelas dificuldades que
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outros depoentes aqui colocaram, você é um carreirista de primeira linha. Então,
provavelmente, você deve ter obedecido a todos os interesses para chegar onde chegou
tão novo e com tanta categoria. Não tiro o mérito da sua inteligência, porque você é uma
pessoa, além de sagaz, inteligente, envolvente e sedutora.
Você coloca o Yuri numa situação de tranquilidade quando, na verdade, ele te
aqui um relato onde você o humilhou absurdamente. Então, eu sou uma enfermeira com
35 anos de formada e o seu rostinho de médico psiquiatra não me convence.

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Os senhores nunca
ouviram falar de nenhum caso de violência sexual, não tem nenhuma observação a fazer
ao Show Medicina, esse último, a Ópera do Malandro, a Geni, não tem nenhum reparo a
fazer, está tudo dentro das regras, os outros espetáculos dos anos anteriores também não
teve nenhum problema. Quem financia o Show Medicina?

O SR. ARTUR DANILA – O Show Medicina é financiado exclusivamente por
doações particulares, aí não sei exatamente quem que doa, alguns ex-membros, outras
pessoas que têm vontade.

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – O chamado livre de ouro.

O SR. ARTUR DANILA – É feito um livro, não sei se é essa a denominação do
livro, mas são feitas doações.

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – A faculdade ajuda no
financiamento do show?

O SR. ARTUR DANILA – Não posso afirmar isso porque não tenho acesso a
esse livro.
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A SRA. SARAH MUNHOZ – PCdoB – Você nunca pertenceu ao Show
Medicina?

O SR. ARTUR DANILA – Eu fui do Show.

A SRA. SARAH MUNHOZ – PCdoB – Você foi do Show, mas não da
coordenação.

O SR. ARTUR DANILA – Não fui da coordenação.

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – A Fundação Faculdade de
Medicina patrocina o show?

O SR. ARTUR DANILA – Acredito que não. Pelo que eu sei, o Show
Medicina é financiado exclusivamente por doações privadas, pessoais das pessoas que
têm vontade e voluntariamente doam.

A SRA. SARAH MUNHOZ – PCdoB – Você imagina mais ou menos o valor
envolvido num Show Medicina?

O SR. ARTUR DANILA – Não posso afirmar isso com clareza.

A SRA. SARAH MUNHOZ – PCdoB – Não tem nem ideia?
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O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Sabe se laboratórios?

O SR. ARTUR DANILA – Desconheço pessoalmente o envolvimento de
laboratórios.

A SRA. SARAH MUNHOZ – PCdoB – A Ambev, por exemplo.

O SR. ARTUR DANILA – Desconheço também.

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Entendi. E como você
observa, por exemplo, você acompanhou no seu tempo, embora o primeiro depoente, o
Vinicius, tenha dito que ele é contra a alcoolização forçada, ele não falou forçada, que
os alunos bebam durante aquele período. Você podia, por exemplo, você não tinha
nenhuma predisposição, acho que não vislumbrava ser um psiquiatra, aqueles 45 dias de
horror que o calouro vive, ele fica à disposição do show pelas madrugadas, aí tem que
dormir lá nos sofás, nos mocós, os sapos, tem os sapos. Porque as denominações são: os
estrelos, as costureiras e tem os sapos. Da onde você acha que vem essa cultura
espartana que as mulheres não podem adentrar ao show, que elas parecem mulheres de
Atenas, né, que elas ficam lá costurando, no papel mais rebaixado, mais submisso, e é
uma cultura antiquíssima, né? O Show já está no número 82, se não me engano.

O SR. ARTUR DANILA – 72.

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Da onde vem essa
cultura? Porque você sabe que a Faculdade de Medicina é a casa de Arnaldo, né? Você
que tem uma cultura europeia, você sabe qual foi a grande obra do Dr. Arnaldo, do
ponto de vista da filosofia, sabe qual foi a contribuição do Dr. Arnaldo?
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O SR. ARTUR DANILA – Eu sei que o Dr. Arnaldo é uma pessoa bastante
controversa. Sei que ele teve algumas práticas...

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Eu vou te facilitar. Você
sabe o que o Dr. Arnaldo trouxe para o Brasil na 2ª Guerra Mundial?

O SR. ARTUR DANILA – Não sei.

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Ele trouxe a teoria da
eugenia. Ele formou um grupo nazista dentro da universidade e ele criou a teoria da raça
pura.

O SR. ARTUR DANILA – Eu sei, tive acesso a alguns escritos.

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Então, ele disse o
seguinte, aqui na casa de Arnaldo só vai entrar a raça pura, só os Arianos.

O SR. ARTUR DANILA – Nesse ponto eu não poderia ter entrado porque eu
sou judeu.

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Eu sei que você é judeu.
Eu gostaria de te mostrar as teses, da onde nasceu a teoria da casa de Arnaldo, a teoria
da eugenia. Ele formou um grupo de médicos e cientistas e criou um partido nazista
dentro da Faculdade de Medicina, eram os eugênicos, os arianos, os puros. Lá que foi
criada “essa é a Casa de Arnaldo”, que as pessoas não revelam, mas que vai aparecer.
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Então, dentro dessa teoria, o Show foi desenvolvido. Ele não é uma coisa assim, um
acidente, que hoje “não, vamos fazer um esquete”, como se fosse um bloco
carnavalesco, uma imitação do Grand Otelo, do Oscarito, uma chanchada, não, não. Foi
uma coisa muito mais fecunda. Esse ventre é muito mais antigo, é muito mais fecundo.
Você sabe que aquele dia que o ex-presidente do Sindicato (ininteligível) veio
depor aqui, aquele moreninho que veio primeiro depor, não esse que foi eleito agora, o
que era da gestão anterior, na hora que ele estava depondo, tinha um professor judeu
aqui na mesa. E o grupo que estava vendo pela web interpretou que o professor estava
de quipá. Então, no grupo de bate-papo eles começam a perguntar entre eles: “que faz
esse judeu filho da puta na mesa? Parece que o cara está de quipá”. Nós aqui, Marco
Aurélio, eu, a Sarah, falando com o presidente do Centro Acadêmico, depois eu te dou a
cópia, e tinha um professor aqui judeu na mesa. Então, eu estou fazendo melhor
fundamentação para não parecer que nós somos pessoas delirantes, persecutórias, nós
não temos nenhum (ininteligível) persecutório.
Nós queremos saber onde está o núcleo duro, filosófico, do Show, da Atlética,
dessa coisa bárbara, do pensamento da direita, homofóbico, é isso o que nós queremos
saber, xenofóbico. Até, se vocês puderem, veio o professor Antônio, de Piracicaba, que
é a pessoa que há 14 anos faz o mapeamento de todas as atividades acadêmicas nazi no
Estado de São Paulo e no Brasil.
Então, eu queria você, que é um psiquiatra, que hoje nós tivemos a honra, o
Leon Garcia está lá, sentado até agora ouvindo vocês, que vocês dissessem porque se
são, assim, discípulos, que vocês pegam coisas da literatura, do cânticos antigos,
desenvolvem. Cinderela e Sete Anões, como se fosse uma coisa lúdica, pura, do
sentimento mais... Mas, não é nada disso, é tudo comparativo, é tudo coisa com discurso
forte, pesado. Então, eu queria que vocês abrissem um pouco o coração porque se não
nós nos sentimos ridículos, desmoralizados de ouvir explicações de pessoas que
estudam tanto, que tem tanta cultura e informações tão pueris, tão vazias. Vocês não
estão sendo acusados de nada. Nós estamos querendo construir a estrutura do ovo da
serpente, como é que nasce o pensamento nazi, como é que nasce o pensamento
xenófobo, isso é o núcleo duro do Show Medicina. Eu estou assumindo o que eu estou
falando.
Por isso eu fico assim quando você fala que o Gelson Reicher era um grande
contribuidor do Show Medicina, não era, não era. Eu escrevi textos junto com o Gelson.
O Gelson foi para a França representar a faculdade com o grupo Medicina, era uma
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pessoa de raríssima inteligência e cultura, tinha textos maravilhosos. Então, o Gelson é
uma pessoa para ser guardada num lugar muito especial lá na faculdade. Não vamos
misturar Gelson com a barbárie, por favor, ainda mais ele que o atestado de óbito foi
assinado por Isaac Abramovitch, e Isaac liga para o pai dele e fala “matamos o seu filho
sim, acabamos de matar o seu filho”, liga para a sinagoga lá no pai do Gelson. Mas, não
vou falar disso, não vou falar, vou falar de coisa séria. Então, eu queria que vocês
explicassem por que se faz no Show Medicina esse tipo de apologia da barbárie.
O rapaz aqui, na simplicidade dele, ele falou “não, estamos até admitindo as
mulheres desde que elas”, sei lá. Você sabe que consenso aqui nesta CPI é uma palavra
ruim, né? Sabe por quê? Porque consenso é a palavra chave usada quando existe estupro
que dizem que as meninas deram porque quiseram, porque é consenso. Consenso é a
palavra para matar os processos e aquelas investigações ridículas que não dão em nada
na Faculdade de Medicina, entendeu? Isso é o consenso, essa é a palavra que eles usam.
Então, eu queria que você, nós temos que ouvir o professor Antônio, e nós
queríamos que você falasse um pouco, gente, não é possível que aqui nós estamos
tentando construir um processo civilizatório e a gente não tenha nenhuma crítica,
nenhuma observação das coisas que acontecem naquelas madrugadas. E o outro vem
falar “não, nunca ouvi falar que fosse obrigada a apanhar banana com as nádegas, isso
pode ser lá no tempo do Leon, que ele é uma pessoa traumatizada, perseguida, isso não
existe na Faculdade de Medicina”. E nós aqui falamos “ah, não existe, não existe, ah,
não tem loló, não existe loló”.
Imagina, eu entrei na USP em 1969 e já se roubava litros e litros de queleni para
fazer loló, litros e litros de queleni, para que os calouros cheirasse, bombas de queleni,
para fazer loló. Nesses sítios da invasão, a piscina é qualhada de loló, todo mundo sabe.
Agora estão adicionando até cola de sapateiro no éter. E o professor Saldiva fala: “eles
têm a chave do armário, eles não precisam comprar”. Então, eu queria te ouvir um
pouquinho, por favor. Se identifica e fala, por favor.

O SR. JOÃO DANIEL RASSI – Boa tarde, meu nome é João Daniel Rassi, sou
advogado constituído pela Atlética da Faculdade de Medicina e pelo Show Medicina.
Em homenagem ao regimento desta Casa, a Comissão de Direitos Humanos que trata
sobre a colheita de depoimentos, eu só não entendi qual foi a pergunta de Vossa
Excelência a ele, objetivamente o que Vossa Excelência quer saber dele.
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O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Eu quero saber como ele
interpreta o Show Medicina, qual a ideologia, qual é a filosofia, qual é o nome de cada
Show Medicina. Será que eles não conseguem responder na cronologia? Um eu conheço
inteirinho.

(Fala inaudível)

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Eu faço qualquer tipo de
digressão. Eu estou fazendo essa visão antropológica para colocar os elementos onde
está situado o Show Medicina. Onde está? Comecei lá no Dr. Arnaldo, na teoria da
eugenia, o rapaz falou com muita emoção que ele é romeno e eu estou me dirigindo a
ele. Por favor, responda.

O SR. ARTUR DANILA – Senhor deputado, a minha visão do Show Medicina,
eu vou repetir, é que é uma associação cultural onde se promove em tom jocoso, por
meio da arte, a crítica aos costumes, à tudo, nada é poupado. Não existe um
direcionamento político, partidário, de ordem sexual ou religiosa. Tudo é em nome na
arte, isso eu posso lhe garantir pelo menos da minha experiência no Show Medicina.
Durante todos os anos que eu participei, o Show Medicina sempre foi orientado,
inclusive, pela arte. Eu realmente gosto muito da cultura, gosto muito da expressão
artística, isso sempre foi o que me chamou a atenção no Show Medicina. No Show
Medicina eu era da cenografia, eu ficava lá vários dias pintando telas bem grandes, de
seis metros quadrados, com bastante riqueza de detalhes, como uma forma de expressão
artística. Cada um fazia a sua contribuição. O Show Medicina é uma coisa muito
eclética, muito ampla, cada pessoa dá a sua contribuição.
Inclusive, a prova teórica do vestibular do Show Medicina, por exemplo, é muito
utilizada como uma forma diagnóstica para você avaliar as potencialidades de cada
candidato. Então, por exemplo, eu na condição de cenógrafo Show Medicina avaliava, a
gente pedia para eles fazerem um desenho. E aí cada candidato fazia o seu desenho e
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mediante à qualidade artística do desenho, as pessoas eram chamadas a desenvolver
essa potencialidade depois como cenógrafo.

A SRA. SARAH MUNHOZ – PCdoB – Por favor. Existe uma prova escrita
para entrar no Show Medicina, foi isso o que eu ouvi, está correto?

O SR. ARTUR DANILA – A prova é composta por uma parte teórica e uma
parte prática.

A SRA. SARAH MUNHOZ – PCdoB – Muito obrigada.

O SR. MARCO AURÉLIO – PT – Artur, você se referiu ao Show Medicina
como uma forma de expressão artística e eclética. Na sua opinião, sendo uma forma
artística e eclética, como é que você vê a exclusão das mulheres no Show Medicina?

O SR. ARTUR DANILA – Acho que tem que colocar duas questões aqui. Uma
que é o resgate histórico, eu gosto muito de história, acabo sendo um pouco repetitivo.
É importante contextualizar que o Show Medicina foi fundado, se eu não me engano,
em 1942 ou 1944, numa época em que a faculdade era predominantemente composta
por homens. Ainda que, é um detalhe importante, a Faculdade de Medicina e Cirurgia
de São Paulo, que era assim denominada nos primeiros anos, foi a primeira instituição
do Estado de São Paulo a permitir o ingresso de mulheres. Então, ela foi nesse ponto, na
época, óbvio, em 1912, bastante inovadora. Mas, ainda assim, na década de 1940, a
composição ainda era majoritariamente masculina. Talvez por isso que a natureza
original do Show Medicina acabou sendo de uma composição essencialmente
masculina, ainda que hoje em dia a gente tenha desdobrado a participação para ambos
os sexos e, ao longo dos anos, cada grupo foi, grupo feminino, grupo masculino, que
tem na minha concepção igual valor, igual respeito, foi criando a sua identidade, o seu
valor próprio, as suas características que eu entendo como complementares, inclusive.
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Esse é o primeiro ponto, o resgate histórico, que talvez possa ajudar a justificar essa
questão.
E a segunda questão acho que é pelo próprio tom jocoso de você ver homens
vestidos de mulher, desengonçados. Por exemplo, não querendo menosprezar aqui o
nosso colega, mas ele é meio desengonçado e faz parte do balé. Então, às vezes é uma
coisa engraçada de se ver no palco. Então, acho que um pouco dessa natureza jocosa do
homem interpretando o papel da mulher, interpretando outros papéis, às vezes até de
animais, árvores, já teve de tudo no Show Medicina. Não há uma crítica específica a um
grupo político, a uma orientação sexual, a qualquer natureza, o show não tem essa
prerrogativa, isso que eu posso garantir. É uma forma de liberdade artística.

O SR. MARCO AURÉLIO – PT – Não tem nenhuma crítica de orientação
sexual então no Show Medicina?

O SR. ARTUR DANILA – Pelo contrário, eu posso lhe garantir que há muitos
homossexuais, bissexuais, pessoas que ainda não quiseram expor a sua sexualidade. O
Show Medicina congrega pessoas de todas as naturezas, isso eu posso lhe garantir com
total segurança. É umas das instituições que mais acolhe. É importante até
numericamente falar, o Show Medicina corresponde por ano a cem pessoas da
faculdade, num total da Faculdade de Medicina de 1.080 alunos. Então, representaria
menos do que 10% do público geral da faculdade. Seria muito dizer que o Show
Medicina, enquanto composição de cem pessoas por ano, no máximo, nunca vi um
Show Medicina que pudesse de forma tamanha influenciar a toda a cultura da
instituição, ou mesmo garantir que os privilégios fossem externalizados a todos, acho
que seria muito arriscado dizer alguma coisa nesse sentido.

O SR. MARCO AURÉLIO – PT – Nesta CPI a gente ouviu muitos relatos de
introdução de bebida alcoólica no Show Medicina. Como você participou de vários, o
que você poderia falar a esse respeito?
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O SR. ARTUR DANILA – Na minha época de Show Medicina não havia
proibição de consumo de bebidas alcoólicas no campus universitário, essa é uma prática
mais recente. Então, não nego que houvesse a presença de álcool durante as atividades
do Show, mas isso nunca foi uma questão obrigada, de coerção, de coação de qualquer
grupo por um outro grupo, nunca houve uma ingestão forçada de álcool.

O SR. MARCO AURÉLIO – PT – Então, dentro do que você pode nos relatar
aqui não há ingestão de álcool coercitiva.

O SR. ARTUR DANILA – Não na minha experiência nos anos de show que
pratiquei.

O SR. MARCO AURÉLIO – PT – E os relatos de que os participantes do
Show Medicina vão ao palco e tem que se despir totalmente e, depois de despidos,
passam por algumas brincadeiras, provações, que os deixam ridicularizados
(ininteligível) relatos que foram trazidos aqui à CPI. Você presenciou isso, você
confirma isso, você desconhece isso?

O SR. ARTUR DANILA – Eu desconheço isso. Na realidade, a única coisa que
eu já vi é a troca de roupas porque o teatro não tem um vestiário anexo. Então, há
realmente momentos em que as pessoas ficam nuas, mas nunca de uma maneira
coercitiva também, não enxergo dessa maneira. Foi sempre num contexto de troca de
roupas ou qualquer coisa do gênero.

O SR. MARCO AURÉLIO – PT – E a presença de prostitutas contratadas
para estar no Show Medicina...
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O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Tem uma homenagem
feita a um funcionário, através de uma placa, lá no hall da entrada do prédio principal a
esse funcionário que era encarregado de trazer as prostitutas.

O SR. ARTUR DANILA – Eu desconhecia essa história.

O SR. MARCO AURÉLIO – PT – Com relação a esse episódio narrado aqui
na CPI, o que você teria a colaborar conosco?

O SR. ARTUR DANILA – Eu desconheço esse histórico, essa relação... Eu sei
que há uma estátua do lado de fora da faculdade de um porteiro do teatro ou da
faculdade, mas isso quando eu entrei na faculdade ele já tinha falecido.

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Você não tinha ideia qual
era a função dele?

O SR. ARTUR DANILA – Não sei. Eu sei que eu achava que ele era o porteiro,
mas do que isso eu não saberia dizer.

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Entendi.

O SR. MARCO AURÉLIO – PT – Vou fazer a mesma pergunta que eu fiz ao
Vinicius. Do que você já presenciou no Show Medicina quais são as suas críticas com
relação ao que ocorre?
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O SR. ARTUR DANILA – Eu acho que o curso de Medicina é um curso muito
difícil, pela natureza da profissão médica que impõe muita responsabilidade, muito
compromisso. São seis anos de muitos estudos, muita responsabilidade com os
pacientes e isso vai ser a tônica da prática médica futura. Os ensaios acontecem à noite
porque é o único horário que a gente consegue ter algum respiro, vamos dizer assim,
desse curso que é um curso intenso. Talvez, um pouco essa questão dos horários, isso
talvez fosse uma questão que pudesse ser melhorada. Acho que a participação das
mulheres é uma questão que tem que ser discutida. Eu não estou agora no Show
Medicina, mas acredito que isso deva ser discutido com certeza.

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Você desconhece que
durante a realização do Show, tem pessoas que levam prostitutas lá para a faculdade,
que tem uma espécie de um “open” lá.

O SR. ARTUR DANILA – Como eu falei anteriormente, o meu interesse no
Show Medicina sempre foi uma questão mais artística e cultural. Eu passava muito
tempo pintando as telas de cenografia, são telas que exigem realmente bastante trabalho.
Eu desconheço, nunca participei.

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Vamos pegar os trechos
então? Você tem aí a questão da eugenia? Eu só queria ler enquanto a gente prepara os
depoimentos, uns trechos. Pietra, Diwan, Raça Pura, Uma história da Eugenia no Brasil
e no Mundo, São Paulo, Editora Contexto. Natureza do livro: O livro teve a tese de
mestrado da autora intitulado “O espetáculo feio: práticas discursivas e redes de poder
do eugenismo de Renato Kehl (1917-1937). Tese central: As ideias eugenistas que
surgiram e se afirmaram, no Brasil, estão intimamente ligadas ao movimento eugênico,
que se constituiu e se expandiu internacionalmente no início do século, mas elas trazem
a marca da nossa sociedade. A luta pela consolidação dessas idéias, na sociedade
brasileira, foi liderada pelo médico Renato Kehl, teve a participação de um significativo
grupo de intelectuais.e revelou as relações de poder no interior desse grupo, assim como
deixou claro o poder da ciência em si. Para respaldo teórico, a autor, recorre aos
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conceitos de biopoder, de medicalização da sociedade e de segmentaridade arborificada
construídos, respectivamente, por Michel Foucault, Roberto Machado e Gilles Deleuze.
Quando retrata o eugenismo internacional, conversa com Raquel Palaez, André Pichot e
Nancy Stepan. Com relação a esse movimento, na sociedade brasileira, seu principal
interlocutor é Rento Kehl, e em grau menos significativo, Monteiro Lobato.”
Então, essa tese mostra o papel da eugenia, principalmente na Faculdade de
Medicina, que para lá foi levada por Dr. Arnaldo. Então, eu queria te colocar esses
princípios filosóficos da questão da eugenia e da faculdade de medicina, principalmente
com Renato Kehl. Vamos lá.

(Vídeos são exibidos)

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Vamos lá, Marco Aurélio.
Deputado Marco Aurélio.

O SR. MARCO AURÉLIO – PT – Pela ordem, presidente. Está caminhando
para o final dessa audiência, dessa CPI. Vim colocar uma pergunta final, como aos três,
ao Vinícius, ao Renan e ao Artur, se pudessem responder eu agradeceria. Vocês fizeram
os relatos de vocês e agora foram passados vídeos dos relatos anteriores, de outras
sessões de CPI. Então a pergunta que eu faço é: após esses relatos que foram passados
aqui, vocês querem retificar alguma coisa que vocês disseram ou vocês ratificam tudo
que vocês disseram? Vinicius.

O SR. VINÍCIUS DINIZ – Eu ratifico tudo que eu disse. No Show Medicina
você bebe se você quiser, deixar bem claro isso. O Show Medicina não é homofóbico,
não

é homofóbico... Desde sua estrutura, seus participantes, não é homofóbico. E

assim... Existem diversas câmeras espalhadas pela faculdade, espalhadas pelo próprio
teatro... Então a questão de prostituição é uma denúncia absurda. É uma denúncia
absurda.
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O SR. MARCO AURÉLIO – PT – Renan.

O SR. RENAN MALONI – Eu corroboro com meu colega Vinícius.

O SR. MARCO AURÉLIO – PT – Você ratifica, então?

O SR. RENAN MALONI – Isso. Nunca presenciei nenhum tipo de trote como
esse que eles descreveram.

O SR. MARCO AURÉLIO – PT – Artur.

O SR. ARTUR DANILA – Eu também ratifico meu depoimento. Não posso
afirmar que isso não possa ter acontecido, mas de forma alguma isso é uma prática
institucionalizada do Show Medicina. Acho que se isso aconteceu, esses trabalhos dessa
comissão devem servir pra gente mudar qualquer desvio que haja dentro

da

universidade pra gente promover uma sociedade mais justa.

A SRA. SARAH MUNHOZ – PCdoB – Senhor presidente? Por gentileza,
considerando que os relatos expostos aqui pelos nossos três participantes, aos quais nós
agradecemos, e considerando o que foi colocado aqui, em termos de mídia, eu entendo
que nós não estamos falando com as pessoas corretas, porque são duas universidades.
Uma, a que se quer colocar, que é representada pelo poder, pelo silêncio e pela
(ininteligível). E a outra, que é a maior degradação existente. Isso posto, eu imagino que
não temos mais nada a perguntar pra ninguém, porque senão vai ficar: “ratifico, ratifico,
não ratifico” e não vai levar ninguém a lugar nenhum. Então eu acho que nós
poderíamos aproveitar o tempo e, se o senhor permitisse, o professor Antônio teria
algumas palavras pra colocar que eu acho que seriam bem interessantes.
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O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Obrigado, deputada.
Obrigado a todos, obrigado aos depoentes, aos nossos convidados da Faculdade de
Medicina. Agradeço a presença dos advogados, tão respeitosa, e vamos ouvir o
professor Antônio, que é a pessoa que fez o maior trabalho, 14 anos, sobre a pesquisa no
trote nas faculdades no estado de São Paulo. Muito obrigado. Os depoentes estão
dispensados. Agradeço a cortesia. Eu dispenso as homenagens mas agradeço. Vamos lá,
professor Antônio, vamos começar com a parte da verdade, agora. Vamos falar de trote.
14 anos de pesquisa.

A SRA. SARAH MUNHOZ – PCdoB – Essa universidade que sai não é a
universidade que a CPI está pesquisando, portanto, não faz muita diferença ficar ou não.

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT –

Muito obrigado.

Professor Antônio, com a palavra.

O SR. ANTÔNIO RIBEIRO ALMEIDA JÚNIOR – Deputado Adriano
Diogo, Deputada Sarah, Deputado Marco Aurélio... Eu queria agradecer a oportunidade.
Eu considero que essa CPI está colocando não só a discussão sobre o trote na
universidade em outro patamar, mas está colocando a discussão sobre a Universidade
Paulista e brasileira em outro patamar. Essa é a realidade. Eu não tenho dúvida, como
pesquisador, de que os relatos que a gente assistiu no vídeo são absolutamente
verdadeiros. Eu tenho 14 anos ouvindo a mesma coisa. Um lado diz que não acontece
nada, que é tudo brincadeira, que é tudo espontâneo, que a pessoa faz o que quer, e o
outro lado denuncia.
Antes de falar da apresentação, eu trouxe aqui uma lista de vítimas de trote na
Esalq. Eu vou ler e acredito que algumas dessas pessoas possam ser convidadas. Talvez
elas queiram falar, talvez não, mas os casos são tão graves que eu acho que vale à pena
eu mencionar. Felipe Lima Fernandes Ribeiro.
Em Piracicaba há uma coisa chamada “Bishow”, ou havia. Não sei se
desapareceu mesmo ou se está mais secreto. É uma coisa talvez mais precária, não tão
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ensaiada como o Show Medicina, mas o Bishow acontece ou acontecia até alguns anos
atrás. Esse Felipe Lima Fernandes Ribeiro foi para um Bishow. Era um aluno de
primeiro ano e nesse Bishow os alunos mais velhos, se não gostam do quadro
apresentado, eles muitas vezes arremessavam objetos, tomates, ovos, cebolas, etc., nos
alunos de primeiro ano. E nesse dia esse aluno e o Jorge Yamashita Filho, e outros
alunos de primeiro ano, revidaram e jogaram de volta os objetos que estavam...

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT –

Professor, só pra

retomar: o senhor vai fazer uma retrospectiva dos casos graves que ocorreram na Esalq,
é isso?

O SR. ANTÔNIO RIBEIRO ALMEIDA JÚNIOR – É, alguns casos.

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Alguns casos. Então é
muito importante. É a primeira vez que o professor Antônio vai fazer o registro de casos
que não foram apurados na Esalq. Ele vai fazer uma retrospectiva de vários anos da
Esalq. Como o professor faz 14 anos, ele é o maior arquivo, tem os melhores trabalhos.
Tudo documentado e praticamente vai ser a base do relatório da CPI. Com a palavra,
Deputado Carlos Alberto.

O SR. CARLOS ALBERTO BEZERRA JÚNIOR – PSDB – Só pra efeito de
Ata e registro, só dizer o que é Esalq...

O SR. ANTÔNIO RIBEIRO ALMEIDA JÚNIOR – Escola Superior de
Agricultura Luiz de Queiroz.

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Então, vamos lá. Para
quem tiver interesse, nós estamos diante da pessoa, várias contribuições, a forma mais
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organizada, sistemática e documental no estado de São Paulo. Com a palavra, professor
Antônio.

O SR. ANTÔNIO RIBEIRO ALMEIDA JÚNIOR – Então, esse Felipe Lima,
em função desse conflito que se estabeleceu quando houve esse revide desses objetos
jogados, e o Jorge Yamashita, e outros alunos, fugiram; e esses dois alunos subiram no
muro que tem no fundo de um antigo centro acadêmico e pularam para um telhado
vizinho. Ao fazer isso, eles tiveram uma queda. Caíram desse telhado e o Felipe Lima
Fernandes Ribeiro teve uma fratura exposta no braço e perdeu parte dos movimentos do
braço. Esse caso eu acredito que nunca houve nenhuma sindicância sobre ele, até onde
há meu conhecimento. O Jorge Yamashita Filho...

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Isso foi em que ano?

O SR. ANTÔNIO RIBEIRO ALMEIDA JÚNIOR – Eu não tenho certeza,
deve ser 2001, 2002. O Jorge Yamashita Filho teve uma fratura do cóccix e abandonou
a universidade. Também o caso dele nunca foi, até onde eu sei, objeto de sindicância ou
qualquer outro procedimento.

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Esse Jorge abandonou a
faculdade?

O SR. ANTÔNIO RIBEIRO ALMEIDA JÚNIOR – Abandonou a faculdade.
O João Pedro Fesel foi ameaçado de agressão, coagido, saiu, inclusive, no Jornal de
Piracicaba, por se posicionar contra o trote. Também até onde eu sei não houve nenhum
tipo de sindicância.
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A SRA. SARAH MUNHOZ – PCdoB – Mas ele recebeu alguma proteção ou
não, professor?

O SR. ANTÔNIO RIBEIRO ALMEIDA JÚNIOR – Não creio que tenha
recebido.

A SRA. SARAH MUNHOZ – PCdoB – Retaliação?

O SR. ANTÔNIO RIBEIRO ALMEIDA JÚNIOR – Não sei os detalhes. O
que eu sei é aquilo que saiu no jornal. Eu conversei com ele, na época, ele me relatou
essas ameaças que ele sofria e a proteção, até onde eu entendi, era uma proteção feita
por amigos dele. Ele procurava não andar mais sozinho.
O José Hamilton Aguirre Junior sofreu um “pascu”. E ele fez um boletim de
ocorrência e foi aberta uma sindicância. Esse é um caso mais velho, 1997. Mas o
interessante desse caso do José Hamilton, a sindicância consta lá nos arquivos da Esalq
mas a página onde está a conclusão da sindicância, quer dizer, quais foram as punições
ou quais foram as resoluções tomadas pela direção não constam do arquivo.

A SRA. SARAH MUNHOZ – PCdoB – Elas sumiram?

O SR. ANTÔNIO RIBEIRO ALMEIDA JÚNIOR – Não sei, não vi. Elas não
se encontram no arquivo. Aliás, nesse arquivo, na numeração das páginas falta algumas.
Esse aqui é interessante porque um dos agressores, que era um menino chamado
Gustavo Chiari Nery Barreira, dois anos depois, ele organiza... Ele é o presidente do
centro acadêmico, ele organiza uma semana de recepção e recebe da Universidade de
São Paulo uma menção honrosa por melhor semana de recepção. Essa menção honrosa
é entregue, tem a foto, vou mostrar a foto... Se eu puder mostrar a foto já, está bem no
final da apresentação... Aqui está a foto. Então está o vice-reitor da USP entregando
uma menção honrosa pra esse menino, que dois anos antes constou de uma sindicância e

653
DIVISÃO DE TAQUIGRAFIA
tinha um boletim de ocorrência contra ele. Então está aqui o vice-reitor da USP à época,
não me recordo o nome, acredito que seja a pró-reitora de graduação, e o diretor da
escola.

O SR. MARCO AURÉLIO – PT – É esse que a sindicância está faltando
folha?

O SR. ANTÔNIO RIBEIRO ALMEIDA JÚNIOR – É.

A SRA. SARAH MUNHOZ – PCdoB – Parece que a amnésia é
institucionalizada, né?

O SR. ANTÔNIO RIBEIRO ALMEIDA JÚNIOR – Então eu fico pensando
na vítima, quer dizer, a vítima vendo essa cena aí... Depois tem o caso do Francisco José
Guimarães Malheiros Neto. Esse menino entrou em coma alcoólico e foi conduzido à
unidade básica de saúde do campus, onde aplicaram glicose nele, pelo relato que eu
tive, não sei até onde é verdadeiro, e esse aluno, pelo que consta, ele era diabético. Um
outro caso é o caso do Gabriel de Paula Paciência, um menino de Orlândia. Esse menino
abandonou a Esalq depois que colocaram álcool no corpo dele e ameaçaram colocar
fogo. Tortura. Todos esses casos acho que são casos muito graves.

A SRA. SARAH MUNHOZ – PCdoB – É de que ano?

O SR. ANTÔNIO RIBEIRO ALMEIDA JÚNIOR – Acredito que seja 2003,
por aí. Realmente não tenho a data exata em que isso ocorreu.
Alexandre de Marcos Barbieri. Esse menino teve um surto psicótico. Eu
conversei com a mãe dele. A mãe dele disse que tem fotos do filho amarrado e sendo
mordido pelos colegas. Eu pedi a ela cópia dessas fotos e ela nunca me enviou. Estou
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entregando isso aqui ao Deputado Adriano Diogo. Nesse papel consta alguns telefones.
Acredito que alguns ainda sejam válidos, outros talvez sejam antigos, já, mas acho que
tudo isso dá substância ao tipo de agressão e ao tipo de consequência que o trote tem.
Desses casos todos, até onde eu sei, o único que foi objeto de sindicância foi o do José
Hamilton. Os outros não foram objeto de sindicância da faculdade.

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Isso aí foi numa gestão,
né? Foi um período que tinha uma gestão?

O SR. ANTÔNIO RIBEIRO ALMEIDA JÚNIOR – Sim, acredito que seja na
gestão do diretor, desse diretor. Eu queria mostrar um outro documento. Esse livro
aqui, quando a Esalq fez 100 anos, a Esalq, não sei a fonte do recurso que patrocinou
isso, como isso foi feito, mas a Esalq distribuiu para as pessoas que participaram dos
100 anos, este livro, chamado: “Pequeno dicionário amoroso da Escola Superior de
Agricultura Luiz de Queiroz”. Esse livro tem um capítulo chamado “trote”. Eu vou ler
um trechinho aqui. Esse capítulo é uma coisa impressionante, mas eu vou ler um trecho
aqui: “ (...) mas dois trotes marcaram época, a Castração sem Dor e o Bundobol. A
Castração sem Dor era um trote assustador, que terminava em grande alívio.
Amarravam um tijolo...” eu peço desculpas às pessoas pelos termos, “amarravam um
tijolo com um barbante longo no saco do bicho e ele ficava segurando o tijolo com as
duas mãos enquanto era vedado. Por alguns minutos os veteranos ficavam fingindo
querer arrancar o tijolo do bicho. Apavorado com a dor que sofreria quando isso
acontecesse, o saco seria puxado pelo barbante. Só que sem que o bicho soubesse, o
barbante era cortado silenciosamente, e ao fim da tortura, finalmente alguém arrancava
com força o tijolo. Sem dor. Sempre terminava em alegria geral”. É interessante ler
aqui: “e, ao fim da tortura”...

A SRA. SARAH MUNHOZ – PCdoB – Os próprios autores reconhecem que
existe tortura na universidade.
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O SR. ANTÔNIO RIBEIRO ALMEIDA JÚNIOR – O Bundobol era um jogo
de dois contra dois. Os bichos jogavam nus e deviam pegar uma bolinha com a bunda,
passar de um parceiro para o outro e marcar um gol em uma cadeira furada e os outros
dois deviam impedir a jogada, sempre com a bunda. Em geral, as partidas eram muito
curtas, terminavam em zero a zero e todo mundo ria muito. Eram trotes violentos? Não,
embora pudessem assustar os bichos. Então essas declarações estão no livro de
comemoração dos 100 anos da Esalq.

A SRA. SARAH MUNHOZ – PCdoB – Muito provavelmente não foi usado o
ânus de nenhum dos dois autores.

O SR. ANTÔNIO RIBEIRO ALMEIDA JÚNIOR – Não posso... Saber... Não
sei de nada. Então eu queria ler um outro trechinho aqui que foi publicado no meu livro,
nesse livro aqui: “Universidades, preconceitos e trotes”, que é um trechinho que eu acho
que é característico dos abusos. Ele é de uma república da Unesp de Guaratinguetá, se
não me engano. Depois posso verificar isso com mais cuidado. Tem aqui: “Direitos do
bicho: 1.O bicho não tem direito” e o item nove, que eu acho que é o mais explícito, o
item nove diz assim: “os direitos do bicho à vida, à liberdade e à igualdade garantidos
na nossa Constituição, não são válidos na Unesp”.
Eu tenho denunciado essas coisas há muito tempo, eu nunca tive uma reação.
Sempre tive uma reação da mídia, alguma reação de alguma autoridade, de apoio, etc.,
eu tenho comunicado isso à todas as pessoas que eu posso, tenho feito o máximo de
esforço pra revelar tudo isso e acho que essa CPI realmente é uma coisa de extrema
importância pra universidade brasileira. Eu espero realmente que isso tudo possa
modificar esse espírito que sequestra a universidade.

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Professor, só uma coisa:
na última apresentação, no dia em que estava o reitor aqui, o senhor iria fazer uma
retrospectiva de todo o material que estava salvo, de reportagens estaduais e brasileiras,
sobre a questão de uma retrospectiva, de uma colagem. Tem ele à disposição? Porque a
gente interrompeu a sua fala e o seu depoimento, os seus documentos, você é a base do
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relatório da CPI. O senhor podia reapresentar? Nós interrompemos de uma forma
indevida, é que nós estamos com pouco tempo, mas é importante que o senhor pelo
menos reproduza essa colagem que o senhor fez aquele dia, por favor.

O SR. ANTÔNIO RIBEIRO ALMEIDA JÚNIOR – Não vou fazer a
reapresentação de tudo senão demorará muito. Só vou fazer a parte que eu não falei.
Aqui é o caso do Edson, a universidade não chegou a nenhuma conclusão à respeito do
caso Edson. Os organizadores puderam ir à mídia e dizer que não tinham visto nenhuma
violência. A universidade não puniu ninguém.

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – E ainda contratou o
melhor advogado criminalista do Brasil pra defender os alunos.

O SR. ANTÔNIO RIBEIRO ALMEIDA JÚNIOR – Então, o caso do Edson,
aqui. Esses trotes machistas estão colocados aí, acho que no caso de São Carlos, que
houve toda uma agressão, porque as moças foram questionar a questão das “bixetes”.
Eu trouxe também alguns links que depois eu vou passar. Tem um link que é
interessante de ver. Se a gente colocar “mastiguinha”, “bixete”, vai cair num site que
tem um grupo de meninas fazendo mastiguinha, que é passar da boca de uma para a
outra alimentos... Enfim, está na internet, isso. Então, os meninos tiraram a roupa para
afrontar as pessoas que estavam questionando o tratamento machista das meninas
chamadas de bixetes.
Todo ano tem casos...
(Deputado Adriano Diogo passa orientações inaudíveis ao fundo)
Estou exibindo o caso de São Carlos, da USP de São Carlos, dos meninos que
ficaram pelados para hostilizar as feministas. Dentro do campus, eu creio. Eu não tenho
certeza se foi dentro do campus mas acredito que tenha sido dentro do campus. Todos
os anos são publicados diversos casos de coma alcoólico, então é uma coisa frequente.
Dizer que não há pressão pra ingestão de álcool, que não há coerção, etc., não é
verdade. Essa coerção é recorrente, veja aí a situação, as fotos, as matérias de jornal são
abundantes nisso. Aqui é um caso do Mato Grosso do Sul, a OAB pressionando para
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que haja uma sindicância. Isso aqui acho que é muito grave: trote violento. Não tem que
ter trote, nenhum trote, é zero. Chega. Chega de aceitar essa desculpa: “estamos só
fazendo uma brincadeirinha”, porque a brincadeira é isso que a gente ouviu aqui, a
brincadeira é a obstrução da CPI, obstrução da polícia e obstrução da justiça.
Outro caso: polícia identifica veteranos suspeitos de aplicar trote violento em
Barretos. Então há alguns casos em que há envolvimento policial, há alguns casos em
que há punições, não é sempre que não há, mas a quantidade de punições é mínima,
mínima. E quando ocorrem as punições elas ocorrem rápido. Se não foi punido em um
mês, dificilmente será punido. Eu tenho, na verdade, centenas de casos desse tipo, eu
estou passando isso tudo para o Deputado Adriano Diogo, esse material está sendo
transformado em um material escaneado. Esse aqui é um caso emblemático: um menino
de 16 anos levou três golpes de tesoura e morreu. Ele nem era ingressante. Ele só
passou no lugar errado, na hora errada e foi confundido com um ingressante, numa
escola de ensino médio.
Aqui são meninos de Curitiba, da PUC de Curitiba. Então, no caso das escolas
privadas, a gente tem que atentar à associação entre trote e cobrança de mensalidade. Há
uma estrutura, em algumas escolas, em que os alunos mais velhos pagam menos. Isso
reforça a ideia de hierarquia. Todos os anos também tem pessoas machucadas com
queimaduras e coisas assim, ou com reações alérgicas em função de pinturas e outras
coisas. Esse aqui é o caso de uma grávida que foi queimada em trote e fez um ultrassom
pra checar o estado do bebê.
A questão do racismo: aqui a caloura Chica da Silva, da UFMG. Pessoas
fazendo uma saudação de tipo nazista; morte em Mogi. Esse é um caso que foi punido.
O agressor foi condenado à prisão, mas mesmo tendo a morte, os alunos de Medicina de
Mogi novamente acusados de trote, muito depois. Quer dizer, isso revela que a
ocorrência de uma morte é depois negada, a vítima é culpabilizada, como se ela fosse a
responsável pelo incidente e as coisas continuam. Peixes mortos, melancias...

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Isso é da onde e a data,
professor.
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O SR. ANTÔNIO RIBEIRO ALMEIDA JÚNIOR – Isso é da Federal do Rio
de Janeiro, da Medicina. A data... Aí é o aluno de 14 anos com queimaduras por trote. E
sempre essa história, sempre o trote violento. É como se fosse fácil separar a brincadeira
do trote violento. E não tem isso, não dá pra fazer isso. Aquilo que é violência pra um é
brincadeira pra outro. Porque essas coisas são subjetivas. E não há nenhum motivo
razoável que a universidade possa argumentar, que algum intelectual possa argumentar
pra justificar você levar alguém ao limite. Se você leva alguém ao limite, acho que você
está correndo risco, do ponto de vista culposo, que alguma coisa dê errado e a pessoa
acabe tendo um problema. Então aqui, ingestão de álcool, novamente.

E vejam que

continua: é 2011, são coisas recentes. Essas práticas continuam plenamente.

(Deputado Adriano Diogo passa orientações inaudíveis ao fundo)

Eu precisaria das matérias inteiras, aqui estão fotos de parte das matérias. Nas
pastas que eu entreguei pra você tem as matérias completas, aí vai ter a informação
completa. Essas pastas estão sendo copiadas aí pela assessoria, acho que o Cícero está
fazendo isso.
Aqui é o caso de Franca, calouro tem o cabelo e o pescoço queimados durante o
trote. A foto não está muito boa, não tem a data. Tiago Rosa... Aqui são outros casos,
Gazeta do Povo, do Paraná. Então eu coloquei o material não só do estado de São Paulo
para evidenciar que não é um problema paulista, é um problema nacional, é um
problema nacional. Eles estão deitados no chão, atitude de submissão. Tem uma pessoa
pisando nas costas de um aluno, aqui. Evidenciando mesmo que se trata de um processo
de submissão.
Aqui um dos poucos casos: “Universidade expulsa aluno por envolvimento em
trote”, da Federal de Uberlândia. Esse aqui é um caso em que os alunos foram
colocados... Colocaram um aluno em um formigueiro. E o aluno foi picado, teve
algumas dezenas ou centenas de picadas por formiga. É típico de tortura. É tortura no
grau mais evidente.
Aqui é um caso na Faculdade de Veterinária e Administração da Universidade
de Brasília. Não tenho. Desculpa, deputado.

Aqui a questão da nudez, uma

garota dizendo que teve que ficar nua em trote. Esse em 2007, Folha Online. Gabriel
Batista. “UnB proíbe trote sujo e prevê punição a alunos que desrespeitarem as regras”.
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Então é sempre assim: a universidade não expulsa, a universidade não suspende,
a universidade não passa esses documentos à promotoria pública nem à polícia e quando
o escândalo acontece vem e diz “alunos podem ser expulsos, vamos abrir uma
sindicância e tal” e as coisas continuam. Isso não só em São Paulo mas no Brasil todo.
Aqui são da Universidade Federal de Goiás, “Trote Universitário: depois da
UnB, calouros da UFG são humilhados e agredidos por veteranos”. Aqui, o MPF de
Mato Grosso do Sul recomenda o fim dos trotes universitários. “O Ministério Público
Federal ajuizará ação contra instituição de ensino superior que não proibir o trote.
Vítimas podem denunciar”. Acho que a instituição precisa ser responsabilizada pelo que
faz ou não faz.
Isso, Geologia da USP, Geociências da USP, que é um caso problemático da
USP. Todo ano tem problemas. Banho de lama e não só banho de lama. Banho de lama
pra mim caracteriza preconceito de classe, mesmo, porque você coloca o aluno de
primeiro ano da geologia na condição do garimpeiro. Que é a mesma coisa dos alunos
da Esalq, que usam um chapéu. O aluno de primeiro ano, aquele que não vale nada, é
colocado na condição do trabalhador braçal daquela área.
Esse aqui é o caso da Esalq, dizendo a um jornal de 1997, se não me engano. Os
problemas são antigos e não são resolvidos. Aqui um aluno dizendo que chegou a
pensar que ia perder a visão. Ele teve os olhos atingidos por tinta. Suspeita pode ser
expulsa. Então é sempre assim: “a suspeita pode ser expulsa”. Agora, se a gente
perguntar à universidade quantos suspeitos efetivamente foram expulsos...

O SR. MARCO AURÉLIO – PT – É sempre naquela condição, né: “Poderá
haver punição, poderá ser expulso, sindicância vai apurar”, quer dizer, sempre numa
frase que num primeiro momento dá até a impressão de que está moralizando. Se for
analisar o que está escrito, vai nada.

O SR. ANTÔNIO RIBEIRO ALMEIDA JÚNIOR – Se a gente acompanha os
casos como eu tenho acompanhado, os casos de expulsões, existem alguns, mas eles são
raros.

660
DIVISÃO DE TAQUIGRAFIA
O SR. MARCO AURÉLIO – PT – Tanto que são poucas as matérias que
dizem: “fulano foi expulso”, fulano foi punido. Isso você não vê aí.

O SR. ANTÔNIO RIBEIRO ALMEIDA JÚNIOR – É claro. São poucas. Eu
diria, mais do que expulsar, embora expulsar eu ache que seja importante em alguns
casos, a universidade precisa fazer uma campanha forte, corajosa, contra os
preconceitos, contra os desrespeitos aos direitos humanos, contra essa cultura que o
Deputado Adriano Diogo chamou de neonazista, que eu acho que cabe mesmo.
“Aluna diz ter sido obrigada a lamber pênis de boi em trote na Bahia”, saiu no
Globo. “Comissão começa identificar autores dos trotes violentos”. São José: “calouros
do ITA sofrem com trotes violentos”. O ITA é o caso que não apareceu aqui na CPI mas
é uma instituição que também tem uma recorrência de trotes. “Unicamp apura trote
violento no campus”. Então tem casos de alunos forçados a comer grama e outras
coisas. Comer grama era uma prática do Streicher. Os alunos são levados a comer
grama. O Streicher era um dos principais do nazismo e uma das práticas que ele fazia
com os judeus era obrigá-los a comer grama. A mesma prática. Só corroborando a ideia
de que são práticas semelhantes.
“Polícia e Unesp prometem apurar casos de trote violento”. No caso de
Botucatu, que é a Unesp de Botucatu... A Unesp de Botucatu também acredito que não
tenha aparecido na CPI mas também é uma escola que tem práticas muito violentas de
trote. Frequente os problemas, as denúncias. A cidade de Botucatu, inclusive, chegou a
proibir práticas como o pedágio em trotes nas ruas. A Câmara dos Vereadores. Aqui é a
Unesp montando comissões para ajudar a polícia no combate aos trotes violentos.
Mesma época, mesma pessoa. Carlos Gamieiro. É, o diretor de lá.
Então, na lama. Guarapuava. Trote violento na UEPG manda estudantes para
hospital. Paraná. “Calouro é ferido com tesoura em trote proibido na UniSantos”. Então
aquilo que as pessoas dizem: “olha, cortar o cabelo não tem problema nenhum”. A
minha experiência como pesquisador é que o corte do cabelo é um dos momentos mais
perigosos. Então é recorrente incidentes na hora do corte do cabelo. Espancamentos,
ameaças, tesouradas e coisas assim. Não tenho o ano. Não sei, não sei se isso é possível,
se seria besteira, mas talvez o corte de cabelo obrigatório devesse ser considerado lesão
corporal”. Não sei, estou... Bobagem, esqueçam.
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Aqui é o Mario Cesar Caliman, acredito que ele seja da “PUCamp”. Esse
menino, por algum motivo da profissão dele, não podia cortar o cabelo, e ele se recusou
a cortar o cabelo e o atacaram. Ele fugiu e ao fugir ele passou no meio de um matagal e
foi picado por várias aranhas. Calouro da “PUCCamp”. Aí, de novo: “Universidade
pode expulsar”. É sempre isso. “Polícia apura arma de brinquedo em trote”, “morte
colocou o trote em cheque”; “primeiro trote do Brasil acabou em morte”. O primeiro
trote que se tem registro, até onde eu sei, ocorreu em 1831, no Nordeste. 1831, está no
livro do Glauco Mattoso, Calvário dos Carecas, que eu acho que é um livro fundamental
pra quem quer conhecer o que é o trote. Talvez seja a maior pesquisa histórica de tudo
que eu conheço, do mundo, da literatura toda que eu vi, Glauco Mattoso.
Aqui são calouros da Geologia da USP, que foram induzidos pelos veteranos a
beber aguardente no primeiro dia de aula. Cinco deles foram alcoolizados. A Folha de
São Paulo fez a cobertura bastante correta. O reitor se recusou a falar sobre o caso e
disse que eles eram maiores de idade. Na verdade, acho que dois ou três deles eram
menores de idade. Aqui uma aluna da Unimep, que é outra universidade de Piracicaba,
sofrendo trote também em ônibus. “Faculdade de Jundiaí nomeia comissão para apurar
trote”. “Unicamp flagra veteranos com tesouras”. Muitas vezes esse tipo de foto, com as
pessoas completamente pintadas e tal, visivelmente acuadas, são mostradas como um
trote que é só alegria, que não tem problema nenhum. “Trote leva alunos à prisão em
São João”, acho que é São João da Boa Vista, isso. “Polícia Civil investiga trotes
violentos contra universitários”, Diário da Serra, acredito que seja Botucatu. “Trote
criminoso”. “Universidade suspende aula após trotes”, Espírito Santo do Pinhal.
Aqui é o caso do Felipe, de Piracicaba: “aluno diz que foi atacado mais de 50
vezes”. Do agrotóxico... Jogam agrotóxico nele. Aqui é uma matéria, acho que uma
entrevista comigo: “trote universitário não é tradição, é relação de poder”. ‘Polícia
registra caso de trote violento com aluno da Esalq”. Aqui é o aluno que denunciou,
aquele caso lá da foto, que eu mostrei aqui, da menção honrosa, que é o do José
Hamilton. “Trote violento submete calouros à humilhação em São José dos Campos”.

O SR. MARCO AURÉLIO – PT – Onde que é esse aí, em São José? Na
Univap?
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O SR. ANTÔNIO RIBEIRO ALMEIDA JÚNIOR – ITA. Instituto
Tecnológico da Aeronáutica. As escolas militares são um caso à parte, né. Os trotes ser
bastante violentos nas escolas militares. Eu não me dediquei muito a pesquisar os trotes
militares porque acho que aí também já extrapola até... Enfim, acho que não é minha
tarefa. Aqui é o mesmo caso lá da Geociências. “Polícia instaura inquérito por causa de
trote violento”, Espírito Santo do Pinhal. “Vagabundagem universitária começa no
trote”, da Marilene Felinto, é um artigo muito bom. “Trote violento”. “Trote fere
estudante na PUCCamp”. “Fim de uma brincadeira de péssimo gosto”, morte do Edison.
“Pai acusa universidade de acobertar alunos assassinos”, do Edison Hsuet. “Edison não
soube reconhecer tigres selvagens”, “Pai de estudante diz que educação tradicional
impediu filho de perceber perigo em festa de calouros”. “Trote violento queima aluno
de 15 anos”, “Seis calouros ficam feridos em trote no Rio de Janeiro”. “Eu tive os
pulsos amarrados, conta calouro”...
Não, aqui acho que é outra matéria, que a hora que eu fotografei veio outra coisa
junto, acho que não tem... Desculpa”. “Promotora pode indiciar 200 por morte de
calouro”, que é o caso da USP, do Edison. “Trote violento na USP marca as
matrículas”, “Poli destaca 15 seguranças para vigiar”, “Trote leva aluno da Unimep ao
hospital”, “Trote continua mesmo com proibição”.
Então, deputados, isto aqui é uma amostra. Eu entreguei um conjunto muito
maior do que essas fotos aqui para o Deputado Adriano Diogo, elas estão sendo
escaneadas para a CPI, eu não sei quantas matérias tem, mas são centenas, o que mostra
que é recorrente, que é uma coisa frequente , é sistemático, não tem uma coisa... Não é
um incidente isolado. E acho que essa CPI serve pra isso, pra revelar tudo isso.
“Depoimentos reforçam trote violento na USP”, “Calouro viu veteranos bebendo
pinga”, “Ministério Público Federal pede providências contra trote violento em 10
instituições do Mato Grosso do Sul”, “Nova fase é motivo de apreensão”. Então, ao
invés de ser realmente uma comemoração... “Alunos de Leme são expulsos por trote
violento”, todos tiveram que rolar em uma lona com fezes, esterco e restos de animais
em decomposição”.

O SR. MARCO AURÉLIO – PT – Custou pra ter uma matéria: “foram
expulsos”.
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O SR. ANTÔNIO RIBEIRO ALMEIDA JÚNIOR – Foram expulsos. Tem
algumas, tem alguns casos. Mas, de novo: quando expulsam, expulsam logo, é rápido.
Quando começa assim: “vamos abrir uma comissão de sindicância, e tal”, e passa um
mês e dois, não sei o quê, quase sempre...

A SRA. SARAH MUNHOZ – PCdoB – Colocou no pretérito perfeito, não tem
futuro...

O SR. ANTÔNIO RIBEIRO ALMEIDA JÚNIOR – “Trote com fezes e urina
é investigado em Pernambuco”. Isso, aqueles que são repórteres, que querem ver isso aí,
basta colocar, a internet está cheia desses vídeos, as pessoas têm coragem... Às vezes,
no site das instituições públicas, as fotos de trote.
“Após trote, universitário fica em coma alcoólico no Rio Grande do Sul”,
“Universidade investiga trote com fezes e animais em Pernambuco”, “Prática é
sinônimo de violência”, “Morte de calouro fica sem resposta”... Essa é São Paulo,
Fuvest, da Folha de São Paulo. “Universidade apura denúncia de abuso sexual em
trote”, “Reitor da Universidade Federal Fluminense, Roberto Sales, determinou abertura
de sindicância para apurar denúncia de uma aluna que teria sofrido assédio sexual
durante o trote”, “Trote em universidade de Diamantina deixa 11 alunos com
queimaduras graves”, aqui é o mesmo símbolo que vocês usam na CPI. “UnB vai
promover campanha contra trotes violentos. Iniciativa foi tomada após divulgação de
fotos com calouras aparecendo ajoelhadas e lambendo lingüiça”.

A SRA. SARAH MUNHOZ - PCdoB – Mas aí ninguém classificou: o que é
violento pra um pode não ser para o outro e o inverso. Então, assim, trote violento: pra
mim, o fato de me darem um beliscão já é violência. Pra mim, Sarah, se me derem um
beliscão já é violência.
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O SR. ANTÔNIO RIBEIRO ALMEIDA JÚNIOR – Claro. Então eu acho que
qualquer tipo de intervenção no corpo do outro, na liberdade do outro, na capacidade do
outro de fazer as coisas por livre e espontânea vontade, acho que é o Artigo Quinto lá da
Constituição. Não vou explicar isso pra vocês, que são da Comissão de Direitos
Humanos da Assembleia.
Daqui, “UFRJ vai investigar alunos na Faculdade de Medicina”. Então é isso,
deputados. Eu quero mais uma vez agradecer, dar os parabéns a vocês (Aplausos) e
dizer que pra mim não há trote aceitável, é zero de tolerância com essa prática. Uma
prática desumana que distorce a formação das pessoas. Eu fico muito constrangido de
ver que a Universidade de São Paulo pode dar títulos de médico a certas pessoas e
outros títulos também. Então é isso. Isso foram coisas que eu consegui coletar. Eu,
como pesquisador, não tenho condições de coletar o universo, é um trabalho pra...
“Calouro vai para HPS”, deve ser hospital, “após beber em trote. Estudante de
17 anos, com corpo pintado e roupas rasgadas foi encontrado caído na rua e precisou ser
socorrido pelo resgate de Juiz de Fora”, calouro da arquitetura e urbanismo da
Universidade Federal...

A SRA. SARAH MUNHOZ - PCdoB – É, esse era menor, 17 anos.

O SR. ANTÔNIO RIBEIRO ALMEIDA JÚNIOR – Vejam as fotos das
pessoas deitadas... Não creio que essa situação seja uma situação que as pessoas
escolham, sem nenhuma pressão. Então eu agradeço novamente, muito obrigado e estou
à disposição dessa CPI para aquilo que a CPI precisar. (Palmas.)

O SR. MARCO AURÉLIO – PT – Senhor presidente, eu quero registrar que
eu acho que essa sessão de hoje foi de muita valia, porque desde o começo a gente vem
vendo relatos e sendo negados. Agora hoje ficou de uma maneira muito clara a negação.
Então eu queria fazer aqui um alerta. Eu lembro quando eu era vereador, de oposição,
eu era um só na Câmara, professor. Quando eu fazia projeto, ia contra o interesse
econômico, tinha gente que falava assim: “olha, Marco, cada vez que você faz esse
projeto aí você ajuda a engordar o bolso do outro lado”, porque daí aumenta o preço do
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outro lado pra manter a posição antagônica. E a gente tinha que tomar cuidado para que
essa CPI também não inflacione a proteção daqueles que negam, porque foram muitos
corajosos os depoentes hoje aqui, eles criaram uma imagem e defenderam essa imagem,
mesmo ao final, com depoimentos contrários ao que eles relataram. Eu perguntei:
“vocês retificam ou ratificam?”. Perguntei para que constasse em ata. Eles ratificaram.
Então precisamos tomar cuidado porque ao tomar como verdade outros relatos, de que
quem nega e participa tem uma certa proteção na universidade e na carreira,
evidentemente que quem vem numa CPI e sustenta, o prêmio tem que ser maior. Então
só tomar cuidado para que a gente não esteja inflacionando, entre aspas, o que eles vão
ganhar pelo que fizeram. Pois não, Deputada.

A SRA. SARAH MUNHOZ – PCdoB – O senhor está coberto de razão, mas é
que hoje foi um dia muito especial porque nós conseguimos ver as duas fotografias que
são contadas. Nós tínhamos aqui um psiquiatra, R3, carreirista, frio, calculista e bem
orientado. O senhor ali sentado, cronometrando um sexto anista que sequer pode se
mexer da cadeira, e aqui nós tínhamos o Vinícius que, muito provavelmente, veio sob
pressão, porque o estado emocional dele chegou a ponto de eu perguntar para o
advogado dele se ele precisava ir para a enfermaria, porque ele estava passando mal e
era um típico... É só olhar o filme, nós vamos verificar que era uma pessoa que estava
sob coação para fazer um relato que fosse conivente e desse a cortina de fumaça
necessária para que um que mora na casinha, que nunca vai na casinha, porque ele fica
60 horas... E ele colocou aqui que existe trabalho escravo dentro da USP, porque são
entre 60 e 78 horas em trabalho escravo. Um aqui que já... Impressionante a frieza dele.
Esse vai ser um assassino profissional. E o outro que estava ali morrendo de medo de
tudo e um que veio pra intimidá-los. Portanto, eu entendo que o que o senhor está
falando é absolutamente pertinente, só também gostaria de colocar que hoje nós
conseguimos juntar numa mesma CPI duas fotografias do mesmo fato e, reproduzidas
em veracidade, em real time.

O SR. MARCO AURÉLIO

– PT – E agora, e aí eu entendo, senhor

presidente, que, se por um lado nós temos... Um conjunto de pessoas negam e que até
me parece que se beneficiam disso, também existe um outro grupo de pessoas
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indignadas desejosos que essa CPI dê resultado, veja agora a última apresentação do
professor, com um trabalho tão bonito que ele fez. Isso aumenta nossa responsabilidade.
Aumenta, porque acho que a esperança que está sendo colocada nessa CPI, por parte
desses, é muito grande. Então eu queria falar aqui, talvez eu esteja chovendo no
molhado, porque pode ser que V. Exa. já tenha providenciado isto, mas eu acho que nós
temos que ter o melhor corpo jurídico possível pra acompanhar o relatório final, para os
encaminhamentos, porque nesse caso, eu vejo, inclusive, que o próprio Ministério de
Educação e Cultura, que homologa os cursos, eles têm que também, não sei se existe
esse termo, “desomologar”, porque se é um Governo Federal que permite a existência
de uma faculdade, ele tem que permitir a existência de uma faculdade pra formar
médicos e não pra acontecer o que está acontecendo. Então eu acho que a gente pode
estudar com o corpo jurídico que essa casa tem para ver quais são todas as
possibilidades que a gente tem e não ficar apenas um relatório que fique (ininteligível)
da casa. Não, acho que isso é pouco. Nós queremos que daqui pra frente haja uma nova
realidade. E eu desejo que com isso, senhor presidente, como prazo pra encerrar, vai
coincidir com o final do mandato e esse trabalho, mediante tantos trabalhos que V. Exa.
já conduziu, vai coroar a sua história, porque o senhor merece.
A tua história de defesa dos direitos humanos e da vida merece ter um relatório,
merece ter uma conclusão desse trabalho que tenha exatamente o seu carimbo, do
Deputado Adriano Diogo, que sempre lutou pela vida e pelos direitos humanos, e nós
vamos, se Deus quiser, fazer isso. Até pra fazer justiça com a tua historia. (Aplausos)

A SRA. SARAH MUNHOZ – PCdoB – Endosso todas as suas palavras.

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Obrigado. Eu só queria
dizer realmente, primeiro, que o professor Antônio acabou de doar aqui para a CPI esse
precioso documento que é o dicionário amoroso da Escola Superior de Agricultura Luiz
Queiroz, que tem o relato sobre o trote. Eu queria dizer pra vocês dois que tem uma
coincidência: nenhum de nós três fomos eleitos. Talvez isso faça bem pra gente, quer
dizer, deve ter alguma coisa na nossa loucura que mesmo sem estar eleito, sem
mandato, sem perspectiva, a gente está fazendo alguma coisa agora. Por que que está
bom? Porque nós estamos trabalhando com um grupo, com um conjunto. Quando ele
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trazia esse negócio aqui pra fazer, eu falava “você é doido, imagina, isso aí vai dar
confusão”. E aí a gente montou um time. Quando que a gente... Cadê o professor
Antônio? Quando que a gente

imaginou

conhecer

o

professor

Antônio,

conhecer... O Dráuzio. Quer dizer, você viu os meninos hoje, estava aquela catarse aí,
os caras falando, enquadrando, o outro veio lá pra enquadrar a gente, aí pôs os
depoimentos, os testemunhais, desmontou, os caras ruíram... Agora, você tem razão:
daqui a pouco nós vamos ter o Márcio Thomaz Bastos, foi contratato pela USP, nosso
querido mestre, foi contratado pela USP pra defender os caras que mataram o Edison
Hsuet. Olha que... Você tem razão, você é bruxo, você viu como o negócio fica
inflacionado.

A SRA. SARAH MUNHOZ – PCdoB – Você viu como aumentou os
honorários do outro, hein.

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – O que acontece: todas as
sindicâncias que a USP mandou pra gente, depois da audiência, nenhuma teve
consequência. Nenhuma, nenhuma, nenhuma... E aí, lógico que me emociona. Mas
ninguém faz nada sozinho. Se nós três não estivéssemos juntos, se nós não tivéssemos
esses meninos maravilhosos, corajosos, imagina enfrentar... Eu já não sabia mais o que
perguntar para os caras, aí punha os depoimentos deles, maior silêncio... Aquele grupo
da Atlética, os caras abaixaram a cabeça de envergonhados. Então, vale à pena lutar. A
gente não pode achar que o crime compensa, que o crime sempre vence, viu, Felipe?
Muito obrigado, muito obrigado. Você é um menino corajoso. A todos vocês. A todo o
grupo de vocês, a todo o grupo. Muito obrigado. Estamos indo embora. A sessão está
terminando, Obrigado, professor Antônio, um muito obrigado, professor Antônio. O
senhor é um exemplo, um exemplo de dignidade, de conduta. O senhor é o nosso
orientador. Muito obrigado.
Não havendo mais nada a tratar, está encerrada a presente sessão. Na realidade
nós não estamos encerrando, nós só estamos começando o dia de amanhã. Obrigado.

*

*

*
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CPI DAS VIOLAÇÕES DOS DIREITOS HUMANOS NAS FACULDADES
PAULISTAS
BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA.
28/01/2015
O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Reunião da Comissão
Parlamentar de Inquérito constituída pelo Ato nº 56/2014, com a finalidade de
investigar violação dos direitos humanos e demais ilegalidades ocorridas no âmbito da
Universidade do Estado de São Paulo, ocorridas nos chamados trotes, festas e no seu
cotidiano acadêmico.
Primeiro, eu queria fazer uma retrospectiva das ausências e das presenças da
reunião de ontem. Reiterando que o professor Baracat – veio a direção da Faculdade de
Medicina, veio a Reitoria, e o professor Baracat, que era um dos convidados, não veio.
Isso, da parte dos professores.
A Faculdade de Medicina está enviando, já oficialmente falando, todas as
sindicâncias. Nós temos de fazer uma revisão de todas as sindicâncias cujos processos
foram enviados a esta Casa.
Hoje, pessoas convidadas ou convocadas: Paulo Comarin, médico residente,
Raphael Kaeriyama e Silva, estudante, Pedro Henrique Shimiti Hashizume, estudante,
Douglas Rodrigues da Costa, estudante, Diego Vinicius Santinelli Pestana, estudante,
Igor Maia Marinho.
De todos esses que eu li, só tem, segundo a Secretaria, dois presentes, dois –
Raphael Kaeriyama e Silva e Diego Vinicius, e quatro ausentes. Naturalmente, o
ausente convocado pode justificar, mas recrudesce, porque o ausente não é convidado
que evolui para a categoria de convocado, é convocado que é ausente.
Aí qual é a alegação? Que não foi convidado? Vamos ver as ausências de ontem.
Como tem um grupo, ontem veio Artur Danila, veio o Renan e veio o Vinicius. Quem
faltou? Flávio Augusto Miorin, Silvio Tacla Alves Barbosa, Leonardo Bicarata Turra, e
Rodrigo Bolini.
Então, nós temos de ser mais precisos. Por que Flávio Augusto Miorin não veio?
Por que Silvio Tacla Alves Barbosa não veio? Por que Leonardo Bicarata Turra não
veio? Por que Rodrigo? Porque os advogados são muito ciosos dos seus, e aqui é tudo, o
de ontem é tudo Show Medicina, então, Show Medicina, desculpem, os advogados
estão aqui, representados do Show Medicina, então quero a justificativa das ausências
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desses moços, e quando eles virão – se estão no exterior, se estão no interior, se estão
em condições, se não estão em condições de depor. Nós queremos saber a justificativa.
Preciso hoje, porque, senão, terça-feira, hoje é quarta, amanhã é quinta, senão,
terça-feira eu tenho de votar uma determinação mais forte, que eu estou evitando.
Combinei com os senhores, com os dois escritórios, porque senão nós vamos ficar
desmoralizados. Eu sei que o Poder Legislativo é desmoralizado, mas acho que não
podemos aumentar a desmoralização. E esse tipo de atitude desmoraliza.
Nós estamos tentando chamá-los desde a comissão, não vieram desde a
comissão. Porque qual seria o natural? A direção da Atlética marcar uma reunião com
os deputados e dizer: Somos os diretores da Atlética, não temos nada a esconder, essa
aqui é a antiga diretoria, essa é a atual diretoria, essa são nossas contas, essas são
nossas atividades, essas são nossas festas. Não seria o natural? O Show Medicina:
Somos o Show Medicina, organizamos ao longo de tantos anos, aqui estão os CDs.
Não precisava ter esse processo policialesco, coercitivo. Koba, por favor, eu
estou me dirigindo diretamente a eles.
Então, a sessão demora três, quatro horas, e o dia... Pois não. Eu cedo a palavra
ao senhor. Quero que o senhor fale. Quero respostas. Por que as diretorias. Quem era o
presidente no ano tal que aconteceu isso? A diretoria era essa. Cadê o CD do Show
Medicina dos últimos cinco anos. Não pode vir porque não pagou a conta da firma. Pelo
amor de Deus. Então, é isso. Nós não queremos foto de celular, gravação. Nós
queremos os documentos oficiais, afinal a área da Atlética é uma área municipal cedida.
Vou passar a palavra e queria que os dois, Siqueira Castro representa Show
Medicina e o outro escritório representa a Atlética. Vamos discriminar os personagens.
Ninguém precisa interromper sessão, ninguém precisa ir lá no corredor dizer que vai
anular a sessão, que a sessão está eivada de vícios. Fala aqui.
O procurador está me recomendando que os senhores são advogados da Atlética
e do Show Medicina, mas as convocações são individuais. Os senhores estão
defendendo as entidades Show Medicina. E, individualmente? Eles têm de responder.
Não é a instituição Faculdade de Medicina, Caoc, Atlética, Show Medicina. São
convocações individuais. Eles têm de responder individualmente.
O SR. JORGE COUTINHO PASCOAL – Meu nome é Jorge Coutinho
Pascoal, sou advogado do escritório Siqueira Castro Advogados.
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Nós trouxemos as pessoas que compareceram. As que não compareceram, acho
que houve até uma deliberação, não sei se foi ontem, de todos os que estavam ausentes,
e iria ter uma outra tentativa, e nós nos comprometemos a trazê-los na próxima sessão,
salvo engano, seria na terça-feira.
Então, estamos vendo que as pessoas recebem as convocações, muitas vezes, por
e-mail, e o e-mail abre no dia, e fica difícil trazer, obrigar as pessoas. Mas, salvo
engano, houve a deliberação ontem, salvo engano, pelos deputados, dando mais essa
oportunidade para as pessoas que estavam ausentes comparecerem.
O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – De Campinas.
O SR. JORGE COUTINHO PASCOAL – Salvo engano foi...
O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Mas não há problema. O
problema é que não compareceram ontem, não compareceram hoje, não justificaram.
Continuam, não virão amanhã. E qual é a justificativa? Não tem justificativa. Ausência
pura e simples. Isso é uma afronta! É uma obstrução aos trabalhos.
O SR. JORGE COUTINHO PASCOAL – O escritório vai diligenciar,
procurar essas pessoas, saber qual a razão. Salvo engano, havia entendido que ficaria
para a próxima terça-feira. Não sei se foi um equívoco na interpretação.
O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Então, vamos repetir,
sujeito, predicado e complemento. Ontem, ausências: Show Medicina. Ausências
ontem: Flávio Augusto Miorin, formado em medicina; Silvio Tacla Alves Barbosa,
estudante; Leonardo Bicarata Turra, estudante; Rodrigo Bolini, estudante.
Hoje, ausentes, sem nenhuma justificativa: Paulo Comarin, Pedro Henrique
Shimiti Hashizume, Douglas Rodrigues da Costa, Igor Maia Marinho, estudantes. Sem
justificativa.
Doutor, tem a palavra.
O SR. – Deputado, como V. Exa. mesmo destacou, de fato, o meu escritório, eu,
particularmente, nós fomos convocamos e estamos trabalhando pro bono, para a

671
DIVISÃO DE TAQUIGRAFIA
Atlética. De fato, não temos procuração desses estudantes que foram convocados e que
não compareceram.
O que eu propus a V. Exa. é o meu empenho pessoal, como advogado da
Atlética, em, de fato, contatá-los e trazê-los. Pelos demais colegas que me contataram, e
que dois deles estão aqui, as informações que eu recebi foram as seguintes. Alguns
ficaram sabendo da convocação pura e simplesmente por meio de uma informação do
Facebook, que depois foi alterada. Um deles, inclusive, achou que deporia amanhã, que
é o Raphael, depois ele foi informado de que o nome dele tinha desaparecido do evento
de amanhã e passado para hoje, e como ele estava em São Paulo, não tinha nenhum
impedimento, ele veio.
Os demais, excelência, se realmente terça-feira é a próxima sessão, eu me
comprometo a trazê-los. Alguns, realmente, não receberam o e-mail, outros souberam
pelo Facebook e há estudantes que receberam o e-mail, mas que estão fora de São
Paulo. Essas foram as informações que os próprios colegas passaram.
Sobre a justificativa, esses fatos que eu estou afirmando agora para V. Exa.
constam da petição que eu protocolei, agora, há pouco. Eu estou aqui ainda como
advogado, de fato, da Atlética, e vou acompanhar a sessão, mas o meu compromisso
aqui de trazer os demais não é nem como advogado deles, é como advogado da Atlética,
mostrando o nosso empenho em colaborar com a investigação desta Comissão.
O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Tenho de reconhecer que
mudou completamente. Agora, pelo menos, temos uma face pública de interlocução. Eu
reconheço.
O SR. – Eu me ponho à disposição de V. Exa., inclusive disse isso a eles. E eu
acho que também teve, posso ponderar também o que eu recebi de informações deles. O
fato de algumas convocações terem sido feitas numa época de fim de ano, de férias
universitárias, isso também trouxe prejuízos a muitos estudantes de fora de São Paulo.
Então, queria pedir a V. Exa. só um pouquinho dessa compreensão, e demonstrar aqui o
meu empenho pessoal em trazê-los.
O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – E a justificativa?

672
DIVISÃO DE TAQUIGRAFIA
O SR. – Como eu disse a V. Exa., estou repassando as informações que os
colegas que estão aqui receberam dos seus colegas, por sua vez.
O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Obrigado, doutor.
Acontece que esta CPI está funcionando, ela acaba dia 15 de março, então ela
tem dois motivos para funcionar num período tão difícil: primeiro é a exiguidade do
prazo e o fato dela se extinguir; segundo, que eu queria que todos os advogados e todos
os alunos que estão aqui, preventivo.
O SR. – Deputado, V. Exa. não tem ideia...
O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Deixa eu terminar a frase.
A luz está acesa exatamente nas semanas de recepção aos calouros, para que os
dirigentes, os alunos, e todo mundo saiba que as luzes estão acesas, para evitar a
barbárie. Então, é intencional funcionar neste período, para criar mecanismos para
desativar as diversas formas de tortura.
Essa é a intenção. Por isso que ela vai funcionar em janeiro, fevereiro e março,
como aspecto preventivo, para eles abrirem os olhos e falar: Opa! Vamos fazer como no
ano do Edison, matamos o menino na piscina e vamos dar uma disfarçada.
Tomara que essa disfarçada dure muitos anos, que eles refaçam os conceitos.
O SR. – Como disse, eu só me propus, como professor da Faculdade de Direito
do Largo São Francisco, só me propus a acompanhar os alunos, porque o meu papel
aqui é criar uma agenda positiva e ajudar esta Comissão. E é fazer com que o risco de
qualquer ato que seja contrário aos direitos humanos no futuro seja, realmente, coibido.
E, da nossa parte, como disse, reitero aqui o compromisso de colaborar com esta
Comissão. Pedi aos alunos que também fizessem dessa forma. As contas foram
entregues. Qualquer outra informação, eu, pessoalmente, me ponho à disposição, como
advogado da Atlética, de receber qualquer pedido da auditoria do Tribunal de Contas
que foi convocada. Informações e documentos vão ser apresentados.
Então, se V. Exa. já disser que as convocações ficam para a próxima terça-feira,
eu, de fato, eu não posso responder por alunos que não são meus constituintes, mas eu
posso prometer a V. Exa., da minha parte e dos demais colegas dirigentes da Atlética
que hoje estão aqui, o empenho de que, de fato, eles farão com que seus colegas venham
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aqui na próxima terça-feira, se realmente for essa a data. Eu também fiquei com a
mesma dúvida do colega, se realmente é a próxima terça-feira.
O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Na terça-feira deve ter
coisas agendadas, mas eu, para não cair nesse ciclo vicioso de agenda, para efeito de
convocação de uma nova pauta, terça-feira: professor Baracat e todos os alunos ausentes
que, desta semana, não vieram.
O SR. – Perfeito. E reitero aqui, pela última vez, esse meu compromisso, e
extensível aos atuais diretores e alguns dos alunos que estão aqui, de fazer com que seus
colegas estejam aqui presentes.
O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Eu entendo perfeitamente
a posição de V. Sa., e estou muito gratificado por uma postura tão correta, tão positiva,
com seus vínculos familiares, com essa disposição.
O SR. – Obrigado, deputado. Eu que agradeço.
O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Ter aceitado ser advogado
da Atlética e propor para que haja uma nova postura. Muito obrigado.
O SR. – Eu que agradeço.
O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Inclusive, eu queria falar
o seguinte, de público. A OAB, em 2011, fez uma enorme campanha sobre a questão do
trote. Esse visual aqui é oriundo da OAB São Paulo. Então, a gente podia fazer uma
homenagem aos advogados que se propõem, chamando a presença da OAB São Paulo
para fazer uma retrospectiva de todo o material que a OAB tem, e para que a OAB
conversasse com os advogados qual é a posição da entidade em relação à barbárie.
Estou fazendo esse requerimento, lógico que é um requerimento que nós
podemos aprovar, mas é um encaminhamento positivo, não tem polêmica, então queria
fazer um dia da OAB São Paulo e os trotes, porque esse material aqui, essa cara aqui
veio da OAB São Paulo 2011.
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Então, vamos falar com quem veio, porque senão, o Poder Legislativo já é
desmoralizado, então vamos falar com quem veio.
Quem veio hoje? O Paulo Roberto Granela Camarin, que é ausente hoje, recebeu
e protocolou, ou protocolizou, não sei se esse verbo existe, mas é muito usado, ele
recebeu em 28/01, hoje, eles receberam hoje, a mãe dele, ele recebeu a convocação...

(Manifestação fora do microfone.)
O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Ele mandou essa
justificativa. Então, Comarin justificou que não pôde vir. Ótimo. Então, Paulo Comarin
justificou. Estamos reiterando, reiterando. Agora, ele não é estudante, é médico. Então,
tem de refazer, porque os advogados não podem responder por pessoas formadas,
embora ele deva estar na relação da Atlética. Não é isso? Paulo Comarin é formado, não
é estudante, por que ele está nessa relação da Atlética?
O SR. – O Paulo Comarin é médico residente na Anestésio, acho que R1, R2, eu
não sei, e ele está por incitamento ao ódio, em postagens no Facebook.
O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Então, precisa fazer um
jeito de reconvocá-lo, porque ele está com dificuldade de vir, porque os advogados não
poderão assumir por pessoas formadas. Mas, de qualquer forma, nós estamos dando
publicidade. Ele deve estar nos assistindo.
Então, vamos aos presentes. De todos os que vieram – que eu considero e aceito
todas as justificativas dos advogados, Facebook, internet e tal, todos os convites foram
individuais, nas casas das pessoas, foram documentais. Todos.
Vamos lá. Raphael Kaeriyama e Silva e Diego Vinicius Santinelli Pestana. Por
favor, venham para a Mesa os dois.
Quem é presidente da Atlética? O senhor é o atual?
O SR. DIEGO VINICIUS SANTINELLI PESTANA – Sim.
O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – E o senhor é o anterior?
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O SR. RAPHAEL KAERIYAMA E SILVA – Não. Eu não fui presidente,
deputado, fui tesoureiro.
O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Em que gestão?
O SR. RAPHAEL KAERIYAMA E SILVA – De 2011.
O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – E você é o Santinelli, atual
presidente da Atlética?
O SR. DIEGO VINICIUS SANTINELLI PESTANA – Sim.
O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Está famoso. Já vou
começar perguntando, como o advogado tentou me ensinar ontem, fazer perguntas
objetivas. Não pode ser subjetiva. Tem de ser objetiva.
Diego Pestana. Há um flyer sobre a recepção dos calouros pela Atlética no dia
em que sair a lista dos aprovados, prevista para sexta-feira, dia 30 de janeiro. Há uma
proibição de recepção de calouros, sem o consentimento da Diretoria da faculdade.
Vocês pretendem continuar esse projeto?
Doutor, eu queria dizer que fiquei muito sensibilizado, com sinceridade, quando
o senhor disse que aceitou, tendo todos os seus vínculos familiares e a inserção que o
senhor tem no tema. Sinceramente, é muito bom.
Então, Diego, o negócio é o seguinte. Quer dizer que a notícia, existe esse flyer?
Tem o flyer para pôr na tela, para dizer que a gente está falando verdade, por favor?
(Pausa.)
Esse flyer é da Atlética, do Caoc? O senhor reconhece?
O SR. DIEGO VINICIUS SANTINELLI PESTANA – É da Atlética.
O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Da Atlética. Então, os
senhores que fizeram?
O SR. DIEGO VINICIUS SANTINELLI PESTANA – Sim. Sim.
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O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Então, vocês vão manter,
mesmo com todas as restrições, todas as proibições, os senhores vão afrontar a
direção, a orientação da direção, e vão manter essa agenda? Pode falar no microfone.
Desculpe. Fala seu nome, sua idade, seu ano de faculdade.
O SR. DIEGO VINICIUS SANTINELLI PESTANA – Meu nome é Diego
Vinicus Santinelli Pestana. Boa tarde a todos os presentes, senhor deputado. E estou no
terceiro ano da Faculdade de Medicina da USP e sou o atual presidente da Atlética.
Tenho 23 anos.
O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Você estudou em escola
particular, escola pública?
O SR. DIEGO VINICIUS SANTINELLI PESTANA – Particular, com bolsa.
O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Você entrou em que ano na
faculdade? Em que ano você entrou na Faculdade de Medicina?
O SR. DIEGO VINICIUS SANTINELLI PESTANA – Em 2013.
O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Qual o número da sua
turma?
O SR. DIEGO VINICIUS SANTINELLI PESTANA – 101.
O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Você participa do Show
Medicina?
O SR. DIEGO VINICIUS SANTINELLI PESTANA – Não.
O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Só da Atlética?
O SR. DIEGO VINICIUS SANTINELLI PESTANA – Sim.
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O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Então, vamos ao flyer.

O SR. DIEGO VINICIUS SANTINELLI PESTANA

– Esse flyer

tradicionalmente é feito voltado para o pessoal mais velho, que a gente tem o costume
de sempre recepcionar muito bem os calouros. Todo mundo ir lá, dar atenção, procurar
saber os nomes, procurar estar sempre próximo. É um cartaz meramente para
estimular os veteranos a estarem próximos para a turma que vai chegar. Não é de
nenhuma festa, nem nada.
O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Eu sei que não é festa. Eu
estou entendendo, mas a pergunta não foi essa. Estou falando o seguinte. Eu sei que é
uma convocação para os veteranos irem receber os novos alunos. Só que tem uma
orientação, não sei se o senhor – se chegou essa orientação, se ela existe, que este ano,
primeiro que o trote está proibido na Faculdade de Medicina da USP, desde a morte do
Edison. Agora, eu quero saber o seguinte. O senhor postou... A Direção da faculdade
sabe da existência dessa convocatória para os veteranos? Já vai ser o dia do batismo,
dos apelidos, já vai começar os rituais, vai cortar o cabelo? Como é? Essa convocação
aos veteranos e aos sapos, os médicos formados também, residentes. Essa convocação
tem que finalidade?
O SR. DIEGO VINICIUS SANTINELLI PESTANA – Como eu disse essa
convocação não é uma convocação formal, não é para uma data, alguma coisa
específica. É uma convocação no sentido de animar, de deixar o pessoal ligado: Olha,
vai chegar mais uma turma. Vamos recepcioná-los bem.
E assim, não existe um batismo, não existe corte de cabelo. Desde a morte do
Edison, como o senhor lembrou, o trote foi abolido. Nós tomamos muito cuidado
mesmo. Não existe trote.
O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – E por que essa contagem
regressiva – cinco, quatro, três, dois, um. O que é esse clímax, essa êxtase? Está
chegando para quê? Vai lá bater palma, fazer corredor polonês? Como é o negócio?
O SR. DIEGO VINICIUS SANTINELLI PESTANA – Para nós é muita
alegria, mesmo, a chegada da nova turma, porque o senhor vai perceber tendo contato
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com o pessoal que vai vir aqui, que na Atlética a gente faz muita amizade. É como uma
grande família, um grande grupo de amigos. Todo mundo gosta muito um do outro.
Então, para nós a chegada de uma turma nova é uma grande alegria, como, ao mesmo
tempo, uma turma que está saindo, a gente fica chateado, sente saudades.
O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Diego, deixa eu falar uma
coisa para você tranquilamente. Você não é acusado de nada, não precisa se defender
de nada.
Uma CPI só se instala para averiguar graves violações. Graves violações quer
dizer crime. Aqui o assunto não é festa, embora a Atlética tenha se tornado uma, o
CNPJ da Atlética podia ser o de um empreendedorismo festeiro, porque os vizinhos não
suportam mais as festas, o barulho, e todas as consequências.
Nas festas que lá ocorreram, ocorreram barbaridades – barbaridades. É disso
que nós estamos falando. Não estamos falando do Show Medicina, que faz “A Branca
de Neve e sete anões”, “Cinderela”, “O pequeno príncipe”. Nós estamos falando da
Atlética, de uma entidade que promove festas para quatro, cinco mil pessoas, sem
nenhum controle, “Festa no Bosque”, “Festa no cafofo”, festa disso, ou de coisas
graves, que são servidas bebidas alcoólicas, de conteúdo duvidoso, de conteúdo
desconhecido, de bebidas batizadas, onde as meninas são visivelmente alcoolizadas e
como consequência disso... Então, é desse assunto que nós estamos falando. É desse
assunto.
Nós estamos perguntando se os senhores, apesar de toda essa repercussão que
está tendo, estão mantendo a convocação para o dia 30 de janeiro, para começar o
calendário. É isso que estou perguntando para o senhor.
Eu não estou perguntando se o senhor gosta do aluno, não gosta do aluno. Eu
quero saber o seguinte: Vocês não viraram a chave? Os americanos falam turn key.
Vocês não viraram a chave? Continua? Não teve nenhuma orientação diferente? O
mundo não aconteceu nada, nada? A Direção da faculdade vai fazer uma aula
inaugural, levar direitos humanos, e vocês continuam com a mesma agenda? É isso que
eu quero saber. O calendário de festas vai ser mantido? A alcoolização forçada,
principalmente das meninas, vai continuar? É isso que nós estamos querendo saber.
Não precisa ficar todo retesado, dando respostas robóticas. Eu quero saber o
ser humano, você como ser humano já ouviu todo esse lixo que está acompanhando, e
precisamos limpar esse lixo.
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Quero te perguntar: Você está disposto? Esse tipo de convocatória reincide. A
Faculdade de Medicina não é uma instituição militar, que os alunos têm de ser
submetidos, abaixa a cabeça e não sei o quê. Acabou.
Quero saber qual é a sua declaração, a sua disposição em relação a esse flyer.
Isso que quero saber.
O SR. DIEGO VINICIUS SANTINELLI PESTANA – Senhor, como eu já
disse, esse flyer não é uma convocação para festa, não é nada. Esse flyer é uma
convocação para o pessoal dar uma recepção boa para os alunos. Não é uma
convocação para um evento. É simplesmente – 30 de janeiro é o dia em que sai a lista
da Fuvest, é quando nós sabemos os 180 nomes dos nossos próximos calouros. É
simplesmente isso que esse flyer diz respeito.
O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Vamos passar para o
tesoureiro e depois a gente volta.
Caro tesoureiro, trouxe as contas? Se apresente, diga seu nome, faculdade que
você estudou.
O SR. RAPHAEL KAERIYAMA E SILVA – Primeiro, boa-tarde a todos. Meu
nome é Raphael Kaeriyama e Silva, nasci em São Paulo. Eu tenho, atualmente, 24 anos.
Eu fui tesoureiro da turma de 2011.
O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Japonês estudioso. Tem
mais gente médica na família?
O SR. RAPHAEL KAERIYAMA E SILVA – Não tenho, infelizmente não
tenho, não tive esse contato.
O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Você que começou,
irrompeu?
O SR. RAPHAEL KAERIYAMA E SILVA – Isso. Eu rompi. Todo mundo é de
humanas.
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O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Sua família é oriunda de
Tupã, Marília, do interior?
O SR. RAPHAEL KAERIYAMA E SILVA – Não tenho nada.
O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Todo mundo daqui?
O SR. RAPHAEL KAERIYAMA E SILVA – Parte da família morou em
Registro.
De qualquer forma, eu entrei na faculdade, em 2009. Eu também fui de escola
particular, como o senhor tinha perguntado anteriormente. Estou aqui representando a
tesouraria do meu ano, 2011, e espero poder responder da melhor forma possível.
O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Como você prefere que eu
te chame, como o pessoal te chama, pelo sobrenome?
O SR. RAPHAEL KAERIYAMA E SILVA – O pessoal me chama de Silva,
desde que eu tenho sete anos de idade, por mais que seja japonês.
O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Silva, me diga uma coisa.
Eu tenho uma curiosidade enorme, como são feitas as Intermeds? Você já participou de
Intermed?
O SR. RAPHAEL KAERIYAMA E SILVA – Já participei, mesmo porque o
esporte...
O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Estou dizendo
financeiramente.
O SR. RAPHAEL KAERIYAMA E SILVA – Sim, porque meu esporte joga.
O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Você sabe que o prefeito
caiu lá, de Santa Rita do Passa Quatro?

681
DIVISÃO DE TAQUIGRAFIA
O SR. RAPHAEL KAERIYAMA E SILVA – Não tenho esse conhecimento.
O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Então, deixa eu te contar.
Ele fez seis Intermeds seguidas, e o rastro da destruição foi tão grande que o cara caiu,
foi cassado.
Qual é o problema? Cada Intermed atribui R$5 milhões a Santa Rita do Passa
Quatro, entra no caixa da Prefeitura R$5 milhões. Como é feito esse bolo? E tem
faculdades de medicina do primeiro grupo e do segundo grupo. Queria que você
detalhasse como se organiza financeiramente? Eu vou dirigir tudo para você do ponto
de vista financeiro.
O SR. RAPHAEL KAERIYAMA E SILVA – Financeiro. Claro. Eu entendi.
O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Como que organiza,
financeiramente, uma Intermed?
O SR. RAPHAEL KAERIYAMA E SILVA – Senhor deputado, para esclarecer
a todos que estão aqui presentes, a Intermed é composta por diversas faculdades. Não
vou ficar enrolando sobre a parte financeira. São várias faculdades que compõem a
Intermed. E, dentre essas faculdades, tem uma liga chamada Leamesp, que é quem faz
diretamente toda a parte da organização específica.
As diversas faculdades que compõem a Intermed, na verdade, elas acabam
sendo responsabilizadas pelas suas próprias, na parte financeira falando, dos próprios
custos que elas detêm para a própria faculdade. Ou seja, não sei, por exemplo,
alojamento, ônibus, comida, vários outros gastos.
O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Primeiro, como estudante,
você é da Atlética? Lógico.
O SR. RAPHAEL KAERIYAMA E SILVA – Sim.
O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – De quantas Intermeds você
participou?
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O SR. RAPHAEL KAERIYAMA E SILVA – Fiquei em 2012 fora, porque
estava fazendo intercâmbio, então eu já participei de cinco Intermeds.
O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Desde o primeiro ano?
O SR. RAPHAEL KAERIYAMA E SILVA – Isso.
O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Agora, como diretor da
Atlética, de quantas?
O SR. RAPHAEL KAERIYAMA E SILVA – Somente uma.
O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Como tesoureiro.
O SR. RAPHAEL KAERIYAMA E SILVA – Isso.
O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Então você tem uma
experiência boa.
O SR. RAPHAEL KAERIYAMA E SILVA – Sim.
O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Fique tranquilo que não
vou te fazer nenhuma pergunta casca de banana, pegadinha. Eu até estou pensando em
ir lá, em Santa Rita, fazer uma audiência lá na cidade para entender.
Então, eu queria dizer que você, como você é de uma das faculdades mais
importantes, como é feito isso? Como é essa cotização? Como é montado esse bolo?
Quanto custa o aluguel de quarto? Explica para nós. Dá uma aula de Intermed.
O SR. RAPHAEL KAERIYAMA E SILVA – Eu entendi. Conforme eu estava
falando, na verdade, o contato inicial das atléticas, da liga que compõe todas as
faculdades com a cidade é feita por essa liga, que eu comentei antes.
Em relação à nossa participação, o que acontece...
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O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – O que é Leamed? É
abreviatura do quê?
O SR. RAPHAEL KAERIYAMA E SILVA – Ligas Esportivas das Medicinas.
Não sei também.
O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – E todas as atléticas... A
Intermed é no segundo semestre, logo no começo do segundo semestre?
O SR. RAPHAEL KAERIYAMA E SILVA – Isso. Perfeito. O que acontece é
que os participantes dessa liga, na verdade, são de várias faculdades, normalmente,
compostas. Então, vamos supor que o presidente da liga pode ser de uma faculdade, o
tesoureiro de outra, enfim, diversas partes da liga acabam sendo compostas pelas
várias faculdades.
E o contato inicial com as cidades, ou seja, toda essa transação de dinheiro, na
verdade é feita, na verdade, por essa liga. A gente, como Atlética da Medicina USP, eu,
pessoalmente, quando estava no meu ano da Intermed, eu não tive nenhum contato com
o prefeito, por exemplo, eu não conheci ele.
O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Não quero... Pelo amor de
Deus. Eu quero entender como faz o bolo. Senta Unifesp, Ribeirão, Sorocaba,
Botucatu? Como são as quotas? Quanto que cada faculdade, quanto que cada
atlética...
O SR. RAPHAEL KAERIYAMA E SILVA – Entendi. Cada Atlética acaba
dando uma quantia de dinheiro.
O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Isso que quero entender.
Eu não sei mesmo.
O SR. RAPHAEL KAERIYAMA E SILVA – Na verdade, é uma quantia
específica que acaba cada faculdade pagando, que é, na verdade, para custos desse
tipo. Eu não sei, de verdade...
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O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Dá o atacado e depois a
gente entra no varejo.
Vocês, ainda no primeiro semestre, vamos dizer este ano, você não é mais
tesoureiro, mas vamos dizer o ano que você foi tesoureiro, passou a recepção aos
calouros, os calouros começam a treinar para começar a entrar no ciclo das
competições, e vocês juntam todas as atléticas do Estado de São Paulo, e tem um
orçamento, deve ter um orçamento de quanto custa uma Intermed.
Porque vocês ainda têm aquelas competições, que tinha antigamente,
Paulista/Pinheiros?
O SR. RAPHAEL KAERIYAMA E SILVA – Não temos mais.
O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Hoje não têm mais?
O SR. RAPHAEL KAERIYAMA E SILVA – Hoje não tem.
O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Agora é só Intermed?
O SR. RAPHAEL KAERIYAMA E SILVA – A gente tem Intermed, a gente tem
Interusp, que é em relação às faculdades da USP, e a gente também tem a Calomed,
que é entre os calouros.
O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – São três competições por
ano. Intermed, Calomed e Interusp.
O SR. RAPHAEL KAERIYAMA E SILVA – Na verdade, o que acaba
acontecendo é que...
O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Você tem ideia de quanto
foi o orçamento total do ano passado?
O SR. RAPHAEL KAERIYAMA E SILVA – Vou ser bem honesto para o
senhor que eu não sei. Como meu exercício foi em 2011, eu não me recordo, de
verdade.
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O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – A ordem de grandeza,
porque lá na Prefeitura esse número foi um dos poucos números que eu obtive, cada
ano as faculdades depositavam, as atléticas depositavam R$5 milhões na conta.
O SR. RAPHAEL KAERIYAMA E SILVA – Deputado, eu vou ser honesto. Eu
desconheço completamente esse valor. Não sei.
O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Vou ver se tem como achar,
para te dar um dado.
O SR. RAPHAEL KAERIYAMA E SILVA – Mesmo porque esse é um valor
inviável para qualquer faculdade de medicina.
O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Paula, veja se acha Santa
Rita do Passa Quatro, é uma notícia de jornal. Porque a cidade vê como uma coisa, do
ponto de vista financeiro, fantástica. Mas é que tem tantos problemas depois. Precisava
localizar para mostrar a origem e a consistência do dado. A Paula Ruano mandou
algum documento.
Então, vocês não sabem quanto fica um orçamento de uma Intermed?
O SR. RAPHAEL KAERIYAMA E SILVA – Não sei.
O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Calomed, Interusp?
O SR. RAPHAEL KAERIYAMA E SILVA – Sei o orçamento, mais ou menos,
quanto sai para cada faculdade. Por exemplo, para a minha. Na verdade, para cada,
não. Para Pinheiros.
O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Melhor.
O SR. RAPHAEL KAERIYAMA E SILVA – Normalmente, o que acaba
custeando mais ou menos uma competição, porque a Intermed é uma competição mais
longa, geralmente oito dias mais ou menos. Geralmente, começa no começo de uma
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semana e acaba no sábado, à noite, são as finais. Essa competição, por ser mais longa,
ela acaba tendo um valor um pouco mais alto do que as outras, que são menores.
O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Os custos de levar os
alunos. Fala o total, o custo total.
O SR. RAPHAEL KAERIYAMA E SILVA – O custo, geralmente, que saiu...
Eu não estou com o dado nas minhas anotações, mas eu lembro que era algo em torno,
assim, muitas vezes não chegava, é que também cada ano aumenta, mas no meu ano, se
eu não me engano, não chegou a R$100 mil. Não chega a isso.
É que, na verdade, ao longo dos anos eles vão aumentando por causa de
aumento de custos normais da cidade.
O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Não estou fazendo
nenhuma interpretação.
O SR. RAPHAEL KAERIYAMA E SILVA – Era algo em torno disso uma
Intermed.
O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Na Intermed, a Pinheiros
contribui com R$100 mil.
O SR. RAPHAEL KAERIYAMA E SILVA – Não é que contribui, é que ela
gasta, não para a cidade diretamente.
O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Não tem pegadinha, eu não
faço nenhuma pergunta.
O SR. RAPHAEL KAERIYAMA E SILVA – Perfeito. Então, sim.
O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – R$100 mil, mais ou menos.
Diga uma coisa: Esse dinheiro, vocês têm receita?
O SR. RAPHAEL KAERIYAMA E SILVA – Sim, temos receita.
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O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – De onde vêm as receitas?
O SR. RAPHAEL KAERIYAMA E SILVA – Em relação às receitas da
Atlética, a gente tem basicamente duas vertentes. Uma vertente, na verdade, em relação
aos usuários da Atlética, são os usuários externos que, na verdade, com o pagamento
de uma mensalidade ou de uma anuidade, eles acabam contribuindo com parte da
verba. A outra verba que vem é destinada justamente através das festas, que a gente
tem as duas, conforme acho que todo mundo aqui da Comissão conhece, são as duas
festas grandes, uma no primeiro semestre e outra no segundo.
O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Dê o nome das duas.
O SR. RAPHAEL KAERIYAMA E SILVA – A do primeiro semestre é
“Carecas no bosque” e a do segundo semestre é a “Fantasias no bosque”.
O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Deixa eu fazer uma
pergunta, ainda na fase direta. Por exemplo, lá na Atlética existem enormes banners,
geladeiras e tal, das empresas que têm contratos com vocês. Sem fazer nenhum
julgamento moral, nada disso, como que tem a contribuição das empresas? Vocês são
um clube como outro qualquer, aberto aos ex-alunos, que contribuem. O pessoal do
bairro também pode frequentar?
O SR. RAPHAEL KAERIYAMA E SILVA – Pode frequentar, sim.
O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Não só ex-alunos?
O SR. RAPHAEL KAERIYAMA E SILVA – Na verdade, é um clube. Se o
senhor quiser ir lá se filiar, pode.
O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Como o Pinheiros, que o
pessoal vai lá, se associa e usa e paga as mensalidades, como outro clube qualquer.
E aí vocês têm outras parcerias, contratos. Quais são as receitas? Além das
festas, evidentemente. As festas, você pode me dar uma ordem de grandeza de quanto
rende uma festa, líquido?
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O SR. RAPHAEL KAERIYAMA E SILVA – Na verdade, também as duas,
normalmente elas ficam em torno desse valor também, de R$100 mil, obviamente, com
um desvio padrão.
O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Com alguma sazonalidade,
com alguma alteração.
E quanto gira de dinheiro por ano numa Atlética?
O SR. RAPHAEL KAERIYAMA E SILVA – Eu não tenho esse dado exato na
minha cabeça, mas eu suporia que algo... Na verdade, o que geralmente a gente acaba
recebendo é algo em torno de R$200 mil, mais ou menos, algo em torno disso, com os
custos, com os usuários externos, mais esses valores que comentei em relação às festas.
Então, a gente tem uma receita anual em torno de R$400 mil a R$500 mil.
Contando as três competições que a gente tem e gastos...
O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – E os patrocinadores são
bons?
O SR. RAPHAEL KAERIYAMA E SILVA – A gente não tem... Na verdade
desde 1991, o que sei é em relação a boatos e tudo...
O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Não. Se eu tiver de
perguntar coisas complicadas, você pode deixar, porque a minha avó me ensinou uma
coisa assim: mais vale uma vez ficar vermelho na vida do que a vida inteira cor de
rosa. Então, você não se preocupe, quando eu tiver de perguntar coisas complicadas,
eu vou. Eu não estou fazendo pegadinha. Eu estou querendo entender, sinceramente,
como funciona toda essa movimentação financeira.
E como você está sendo muito sincero, muito natural, eu também fico mais à
vontade de dialogar com você.
O SR. RAPHAEL KAERIYAMA E SILVA – Na verdade, o que estava
comentando. Tem essa relação dessas receitas que entram e, na verdade, a gente acaba
tendo um monte de custos.
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Em relação à sua pergunta do patrocínio, a gente até tem um cargo específico
na Diretoria da Atlética que chama marketing. Esse cargo tem justamente a ideia de
arrecadar patrocínio, porque é muito difícil para a gente arrecadar patrocínio.
Acho que todos aqui bem sabem, desde 1999 acabou ficando, por mais que a
gente tenha mudado drasticamente, isso é uma garantia pessoal, eu posso afirmar para
o senhor, mudou muito desde a morte do calouro, a gente, obviamente, acabou ficando
com dificuldade de ter os patrocínios. Então, atualmente, a gente não conta com quase
nenhum patrocínio.
O que a gente tem é? Acaba tendo contratos com empresas para fornecer as
cervejas, por exemplo, e de patrocínio em si, são pontuais para determinados assuntos
muito pontuais da Atlética, por exemplo: Eu preciso reformar um dos bancos, alguém
vai lá e auxilia a gente. Mas é muito, chega a ser irrisório. Chega a ser irrisório.
O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Agora, tem muitos
funcionários?
O SR. RAPHAEL KAERIYAMA E SILVA – Temos, além dos técnicos, sim,
acho que atualmente são oito funcionários.
O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Deixa eu contar uma
passagem. Como faltou bastante gente, a gente tem bastante tempo para conversar.
Você sabe que eu tomo café lá na padaria da João Moura, esquina da Artur Azevedo. E
tinha um médico... Naquela que tem três letras, um nome complicado. E eu encontro um
médico, de origem italiana, formado na Pinheiros. Ele só fala de Show Medicina, de
Atlética. E ele quis fazer com que o filho dele ficasse sócio, não conseguiu, aí o chefe
da segurança queria dar um pau no filho dele, não sei o quê. E ele quer vir depor aqui
na CPI. Falei: Calma.
E a vizinhança reclama pra caramba das festas, das madrugadas, que fecha
quarteirão, que agora não é mais duas. Vocês são profissionalizados, vocês recebem
alguma coisa da Atlética? De salário?
O SR. RAPHAEL KAERIYAMA E SILVA – Não recebemos nada.
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O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Mas vocês têm muitos
funcionários.
O SR. RAPHAEL KAERIYAMA E SILVA – Sim.
O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Mas tem uns bate-pau lá,
meio truculentos? Tem um famoso lá, que acompanha vocês nas Intermeds? Agora
estou fazendo pergunta complicada. Tem um que vai nas Intermeds, não vai? Que ele
dá porrada?
O SR. RAPHAEL KAERIYAMA E SILVA – Acho que sei de quem o senhor
está se referindo. O senhor, provavelmente, deve estar se referindo, conforme foi aberto
aqui em alguma outra ocasião...
O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Não. Eu estou falando das
coisas que eu ouço. Daqui a pouco, eu vou começar a ler meus roteiros, por enquanto
estou falando abertamente.
O SR. RAPHAEL KAERIYAMA E SILVA – Posso falar sobre isso com o
senhor. Na verdade, provavelmente o senhor deve estar falando em relação ao Jorge.
O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Jorjão.
O SR. RAPHAEL KAERIYAMA E SILVA – Jorjão. Exatamente. Ele,
conforme foi falado, não sei, ele não estava lá, há mais de 10, 20 anos. Na verdade, se
não me engano, ele entrou na Diretoria, da 94 ou 95, não sei bem, com uma empresa
chamada Aster. Era uma empresa que a gente contrata em relação, eles davam
porteiros para a gente.
O que é muito curioso a respeito desse porteiro, foi que, na verdade, ele tinha
uma coisa muito específica, que ele sabia os nomes, ele conseguia decorar os nomes
das pessoas de maneira assim, até chegava a ser impressionante. O calouro entrava,
ele já decorava a fisionomia e o nome do calouro. Ele já sabia o nome. Então, ele ficou
muito famoso.
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Agora, em relação a essa parte de ele ser agressivo, eu vou ser honesto,
enquanto eu estive tesoureiro lá, ele trabalhava lá, eu nunca vi ele sendo agressivo com
alguém. Eu nunca presenciei isso. De verdade. Eu nunca presenciei ele sendo
agressivo, batendo em alguém. Ele, de maneira alguma, foi instruído a ser agressivo.
O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Está bom. Já respondeu.
E quando aquela menina sofreu aquela tentativa, aquela violação, que tinha um
funcionário da Atlética lá dentro do cafofo, você sabe dessa história?
O SR. RAPHAEL KAERIYAMA E SILVA – Se puder especificar melhor qual.
O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Que houve uma tentativa
de estupro na festa da Atlética.
O SR. RAPHAEL KAERIYAMA E SILVA – Da festa de 2011. Posso falar
sobre isso.
O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Peço suspensão um
minutinho. (Pausa.)
Ele trouxe dados.
A deputada Sarah Munhoz acabou de chegar e pode vir para a Mesa.
Isso aí, se pudesse pôr na tela, Dan, tem como? Eu sei que é exigir demais, mas
pelo menos para eles eu vou mostrar e ler. “Intermed pode injetar até R$5 milhões, em
10 dias, em Santa Rita do Passa Quatro. Entre os dias 29 de agosto e 07 de setembro,
Santa Rita do Passa Quatro recebe cinco mil estudantes de 11 faculdades de medicina
do Estado, que disputam. A estimativa...” É o jornal “Porto Ferreira Hoje”.
Vamos lá. Intermed. Você está lendo junto comigo. “A estimativa é de que o
evento injete na economia local R$ 5 milhões, em nove dias, de acordo com o
presidente do COMTUR e empresário do setor, Gilberto Talau Girotto”. O presidente
do COMTUR explica que em um primeiro momento privilegia os setores de
hospedagem, alimentação e combustível. Posteriormente, outros setores também serão
beneficiados, com o dinheiro que passa a circular na praça. O evento também irá
movimentar o mercado de trabalho temporário, com a contratação de cozinheiros,
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churrasqueiros etc. e a geração de 300 a 500 empregos. A movimentação no comércio já
começou”. A notícia é de 21/08/2014, já preparando a próxima Intermed.
Veja que eu também não estou exagerando. É uma notícia longa, está aberta na
tela. É uma notícia positiva, não precisa ficar preocupado, dizendo que além do dinheiro
que as faculdades dão há outras formas, porque o sujeito gasta no comércio e tal, então
são R$5 milhões que entram em Santa Rita do Passa Quatro.
Tenho dois dados aqui. Maio de 2012. “Carecas no bosque”, R$254,919 mil.
“Fantasias no bosque”. Você era 2011, né?
O SR. RAPHAEL KAERIYAMA E SILVA – Eu era 2011.
O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – “Fantasias no bosque”,
R$310,363 mil.
Só queria deixar vocês todos de sobreaviso, porque está chegando aquela
professora – que está para chegar aquela professora que era chefe da segurança. A hora
que chegar, me avise, por favor, para a gente saber.
Vocês veem que as cifras são significativas, “Carecas no bosque” não é tão
pouco, lógico, de um ano para outro, mas não houve uma correção tão grande, que foi
de R$100 mil para R$254 mil, e “Fantasias no bosque”, R$310 mil. Então, eu já mostrei
a fonte de onde diz que Santa Rita mobiliza.
Então, continue.
O SR. RAPHAEL KAERIYAMA E SILVA – Em relação a qual parte? Qual
das duas?
O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Da movimentação
financeira.
O SR. RAPHAEL KAERIYAMA E SILVA – Entendi. É que, na verdade, o que
acaba sendo listado é uma série de custos, como aqui acaba dizendo mesmo. Na
verdade, muitas vezes esses valores acabam tendo muitos outros custos embutidos, que
acabam reduzindo o valor.
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O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Deixa eu te fazer algumas
perguntas para te ajudar. Tem até a pergunta e você pode acompanhar junto comigo,
para nenhum advogado falar que a gente está maltratando a pessoa aqui.
Primeiro. Os tesoureiros não prestam contas para os próprios colegas. As
contas da Atlética são o calcanhar de Aquiles. A Atlética deve faturar R$1,5 milhão por
ano, ela é profissionalizada, por isso a maior ganhadora das Intermeds.
Você sabe, da prática do pascu? O pascu é uma prática das atléticas?
O SR. RAPHAEL KAERIYAMA E SILVA – Não. O pascu, na verdade, é
assim. Muitas vezes acaba sendo, a gente ouve falar nesses boatos. Na verdade, é uma
prática que antigamente, realmente, poderia acontecer. Mas o que acaba acontecendo
é que isso acabou se perdendo ao longo do tempo.
Na verdade, acaba sendo muito uma coisa que, hoje em dia, a gente acaba
não...
O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Mas a Intermed tem pascu.
O SR. RAPHAEL KAERIYAMA E SILVA – Na Intermed? Eu nunca
presenciei um pascu na Intermed.
O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – O pessoal de Campinas,
todo pascu eles fazem na Intermed.
O SR. RAPHAEL KAERIYAMA E SILVA – Vou ser honesto, senhor deputado,
mas eu não conheço.
O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Não tem, no rito das
atléticas, o pascu? Você já viu pascu?
O SR. RAPHAEL KAERIYAMA E SILVA – Nunca vi. Uma coisa que eu quero
deixar muito claro...

694
DIVISÃO DE TAQUIGRAFIA
O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Mostra um pascu para ele,
para ele saber como é. Esse é da casa, é produto da casa, não é importado. Esse é
Pinheiros, puro. Só falta ter o loguinho.
Vamos ver como é um pascu. Pode pôr, com som e tudo, para ficar mais
autêntico.
Como diz a deputada Sarah Munhoz, esse é todo o material da escola. Esse não
tem gasto, é tudo dinheiro público.
A SRA. SARAH MUNHOZ – PCdoB – Desperdiçado, jogado pelo ralo.

*

*

*

É exibido o vídeo.

*

*

*

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Ruim, né?
Nunca viu um pascu? Nem sabe que existe?
O SR. RAPHAEL KAERIYAMA E SILVA – Eu sei que existe, deputado, não é
falar que não sei. Obviamente, a gente ouve falar. Só que eu não sei qual a procedência
desse vídeo, não sei quem são essas pessoas, realmente.
A SRA. SARAH MUNHOZ – PCdoB – Mas você é o presidente da Atlética?
O SR. RAPHAEL KAERIYAMA E SILVA – Não sou. Desculpe, deputada. Fui
tesoureiro, em 2011.
O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Nas contas enviadas pela
atual gestão da Associação Atlética Oswaldo Cruz, não mandaram 90% do que foi
solicitado, como o livro-caixa e comprovantes anexos, extratos de banco, comprovantes
anexos, notas fiscais, compra e bonificação de bebidas. Mesmo os documentos enviados
não têm validade legal, balancetes sintéticos não têm assinatura de contador, contratos
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de patrocínio. E tal procedimento foi para todos os anos que a CPI solicitou a
documentação.
No ano em que você foi tesoureiro, não havia controle, não arquivavam os
documentos. Se havia controle, saberia dizer por que a atual gestão não nos enviou até
o momento?
Então, os advogados disseram que há um registro de entrada de documentos de
prestação de contas já na Atlética. Não existe.
Como é esse negócio? Prestação de contas, porque, só para você ter uma ideia,
nós vamos trazer um auditor do Tribunal de Contas do Estado para ele ler todos os
balancetes e tudo mais.
O SR. RAPHAEL KAERIYAMA E SILVA – Em relação a esses documentos
entregues, o que eu posso dizer é que a gente enviou, na verdade, no começo do mês,
por e-mail. Na verdade, foi enviado por e-mail e assim que o senhor acabou
comentando com a gente que não tinha recebido, a gente veio aqui pessoalmente
entregar para a Luzia os documentos. Tanto é que estou aqui com o protocolo. Esse é o
protocolo.
O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – O que vocês entregaram
nesse dia? Tudo isso que está relacionado?
O SR. RAPHAEL KAERIYAMA E SILVA – Isso. Perfeito.
O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Escrituras públicas de
doação, estatutos sociais, contrato de parceria com indústria de bebida. Mas não estão
os documentos, aqui tem alguns documentos, mas não estão os que nós pedimos.
O SR. RAPHAEL KAERIYAMA E SILVA – O que eu posso dizer em relação a
isso, senhor deputado, é que a gente está, realmente...
O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Aqui tem escritura. Eu
preciso ler, porque só existe aqui neste mundo o que está lido e o que está escrito, mas
eu vou ler o que está escrito.

696
DIVISÃO DE TAQUIGRAFIA
Não tem. O que tem é: escritura pública de doação e comodato, estatutos
sociais, contratos de parcerias com indústria de bebida. No vestibular, ofício, solicitouse a documentação referente à vida financeira dessa associação, prestação de contas,
tanto na versão sintética, detalhada no livro-caixa. É interesse e dever desta associação
colaborar com o bom andamento da CPI, portanto, em completa sujeição,
apresentamos cópia de declaração de informações econômico-fiscais da pessoa
jurídica dos últimos quatro anos, documentos que são protegidos pelo sigilo fiscal, e
requeremos que o acesso a tais documentos seja restrito aos membros dessa egrégia
CPI.
O SR. RICARDO KOBAYASHI – Senhor presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Pela ordem, Kobayashi.
O SR. RICARDO KOBAYASHI – Os documentos foram recebidos aqui, eu,
junto com a Procuradoria da Casa, a gente abriu um por um e ficou examinando, e o
problema deles é o seguinte.
O pedido, quando foi feito, original, ele pede a prestação de contas, pede livrocaixa e contas, extratos de banco e os anexos, quer dizer, você tem um gasto
correspondente e o anexo dizendo o que é aquele gasto. Isso não veio, não tem livrogasto.
Veio o balancete sintético, mas aquilo que na contabilidade a gente chama de
razão, não veio. É um balancete sintético, inclusive não tem valor legal. A gente pode
dizer que isso é falso ou não, porque ele não tem assinatura de contador. Para ter
validade um contador tem de assinar esse tipo de documento. Não tem assinatura de
contador.
Os contratos foram enviados minutas. Minutas, quer dizer, eu posso produzir
uma minuta, qualquer pessoa pode produzir, mas também não tem valor legal nenhum,
porque não tem assinatura. A gente não sabe se aquele contrato, de fato, foi assinado
ou não foi. Eles vieram mesmo.
As notas fiscais. Nenhuma nota fiscal chegou até aqui. Por isso a gente pediu as
notas fiscais diretamente para a AmBev também, e outras empresas de bebida.
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Então, as contas, quando a gente faz, daquilo que foi feita a solicitação,
segundo a Procuradoria, isso na tem valor na CPI, porque não tem como a gente
trabalhar em cima desses dados.
O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Então, você facilitou a vida
dele, porque ele que tinha de falar tudo isso.
Vamos lá, senhor tesoureiro. Registrando, em público: mandou, absolutamente
insuficiente. Não era isso que nós pedíamos. Nós queremos saber exatamente a
movimentação financeira, os comprovantes e tudo mais. Queremos. Você subnotificou
valores, os valores eram muito mais elevados.
Continuando. Qual o nome do escritório de contabilidade do ano que o senhor
foi tesoureiro?
O SR. RAPHAEL KAERIYAMA E SILVA – Inkei.
O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – É lá em Pinheiros?
O SR. RAPHAEL KAERIYAMA E SILVA – É na estação Belém, Belenzinho,
na linha vermelha. (Risos.)
O SR. RAPHAEL KAERIYAMA E SILVA – Não precisa rir, porque eu moro
lá. Sou da Zona Leste. Eu não passo vergonha. Eu nasci na Mooca. Fica sossegado. Eu
sou pobre, filho de imigrante igual você, mas não tenho vergonha de morar lá.
No começo do ano, a Diretoria da Faculdade de Medicina, por meio da
Fundação Faculdade de Medicina, repassa dinheiro à Atlética para a semana de
recepção aos novos alunos. Por que, em 2012, esse repasse só aparece no balancete no
mês de junho? Saberia dizer qual a razão de tal repasse não aparecer no balancete de
2014, em todo exercício? Nas contas do Caoc consta que tal repasse foi feito à Atlética.
O SR. RAPHAEL KAERIYAMA E SILVA – Senhor deputado, em relação a
essa pergunta, na verdade, eu não saberia lhe dizer, porque, em 2012, na verdade, não
fui o tesoureiro e não sei detalhes dessas contas.
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O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – É verdade. Você tem razão.
Não posso dizer, porque não era mais tesoureiro. Nessa você foi salvo pelo gongo.
Vamos para outra.
Mas você não respondeu à pergunta que eu queria que você respondesse. No
seu ano, a Fundação Faculdade de Medicina contribuiu? Essa é a pergunta.
O SR. RAPHAEL KAERIYAMA E SILVA – A Fundação Faculdade de
Medicina, na verdade, ela acaba contribuindo com determinadas contas, em relação a
essa parte. Na semana de recepção, na verdade, eu desconheço, eu não me recordo, na
verdade. Honestamente.
O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Não paga. Mas tem até no
site: grande parceiro, Fundação Faculdade de Medicina.
O SR. RAPHAEL KAERIYAMA E SILVA – O que acontece é que a Fundação
Faculdade de Medicina nos auxilia com algumas contas de gás e de luz em que a gente,
em troca, acaba tendo de fazer alguns projetos sociais para a Atlética. Isso, de fato, a
gente acaba fazendo. A gente tem uma série deles.
A gente tem desde o Jart, crianças com paralisia cerebral, que é o Caminho, o
pessoal do IOT. Enfim, é como se fosse um repasse com uma condição. A gente usa o
espaço para fazer determinados projetos sociais e eles acabam repassando para a
gente os valores dessas contas.
O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Infelizmente, eu fui
vereador. Então, todos os clubes da cidade são localizados em áreas públicas. Você
sabia que lá é uma área pública municipal? Foi cedida. Então, todos os clubes
municipais, todos, todos, até aqueles pobrões, como Juventus, aquela turma pobre lá da
Zona Leste, o cara tem de abrir para a comunidade, para essas coisas. Não é só coisa
da Faculdade de Medicina. Tem abertura para as escolas municipais, para os
deficientes.
Mas você não respondeu sobre a Fundação Faculdade de Medicina.
Outra pergunta... (Pausa.)
Tem a palavra a deputada.
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A SRA. SARAH MUNHOZ – PCdoB – Eu queria só entender como que eles
conseguem gastar em torno de R$10 mil de Comgás e R$10 mil de energia elétrica/mês.
O SR. RAPHAEL KAERIYAMA E SILVA – A gente tem uma piscina
semiolímpica no clube. Não sei se a senhora já viu como são as dependências. A gente
tem uma piscina olímpica, que é uma piscina aquecida, na verdade, piscina até que a
gente recebe outros atletas, não só alunos, para treinar na nossa piscina.
E, além dessa piscina, que acaba consumindo um gasto bem grande de gás, a
gente tem também os chuveiros, enfim. Antigamente também, nessa época de 2012 que
vocês estão vendo a lista...
A SRA. SARAH MUNHOZ – PCdoB – Novembro de 2011.
O SR. RAPHAEL KAERIYAMA E SILVA – Isso. A gente tinha, na verdade,
também um restaurante, que ficava lá, que acabava consumindo muito por conta, na
verdade, da produção da comida em si.
E, basicamente, como o aquecimento da piscina os usuários podem usar ao
longo do dia inteiro, ela acaba ficando ligada bastante tempo. Esse é um motivo.
Em relação à energia elétrica, a gente tem treinos, justamente pelo fato de a
gente ter, a gente tenta utilizar o clube de uma maneira integral no dia, ele acaba sendo
usado por diversas modalidades, por diversas pessoas ao longo do dia inteiro. Então,
ele fica com a luz elétrica ligada das quadras, lá tem um ginásio grande, que a gente
chama, que é o maior ginásio, e dois ginásios, um ginásio menor e outra quadra
externa, e a gente acaba tendo, a luz elétrica fica ligada para os treinos, para a
utilização do clube, na piscina também.
Pelo fato, lá são 35 mil metros quadrados, então é uma coisa que acaba tendo
um gasto bem elevado.
O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – O senhor é presidente,
desde quando?
O SR. DIEGO VINICIUS SANTINELLI PESTANA – Desde outubro de 2014.
O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Foi diretor antes?
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O SR. DIEGO VINICIUS SANTINELLI PESTANA – Não. Só pode ser diretor
um ano, apenas no terceiro ano.
O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – E como o senhor vê essa
questão financeira?
O SR. DIEGO VINICIUS SANTINELLI PESTANA – A minha preocupação...
O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Quem é o seu tesoureiro?
O SR. DIEGO VINICIUS SANTINELLI PESTANA – Lucas Kawakami.
O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Ele era para depor hoje?
O SR. DIEGO VINICIUS SANTINELLI PESTANA – Não. Ele não consta.
O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – E o senhor pretende
continuar fazendo as festas “Carecas no bosque”, “Fantasias no bosque”, que,
segundo estou vendo aqui, é a grande receita, porque só essas duas deram R$600 mil.
O senhor pretende continuar fazendo essas festas?
O SR. DIEGO VINICIUS SANTINELLI PESTANA – Não, sem antes a gente
ter uma preparação melhor. Por que, o que acontece? Como tudo na Atlética, o senhor
comentou de profissionalizado, mas não somos profissionalizados. Somos alunos do
terceiro ano que, de boa vontade, querem ajudar para trabalhar lá.
E as festas são uma parte do lucro importante para a gente, mas a gente não
pode submeter pessoas a riscos por causa de dinheiro. Então, eu como presidente me
comprometi, já falei isso com a minha Diretoria, já falei publicamente para veículos de
imprensa, eu não vou fazer uma festa sem ter uma garantia de que tem profissionais de
segurança, porque até então a gente tinha, mas pelas denúncias parece que eles não
estavam funcionando direito.
Então, eu quero ter certeza de que nenhuma menina está em risco, nenhum
rapaz está em risco, e que não tenha problema nenhum. Eu não sei quanto tempo isso
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vai demorar para a gente ter esse know-how de saber fazer uma festa bem feita, bem
organizada, com segurança.
O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Me diga uma coisa, Diego,
Diego Pestana, os gastos com essas festas são feitos especificamente como quê?
Contratação de DJs, contratação de empresas para venda de tíquetes pela internet,
compra de bebidas, contratação de som, contratação de equipes de montagem,
segurança, divulgação? Esse empreendedorismo que as atléticas desenvolvem não é
comum no mundo acadêmico, não é comum. Na realidade, é uma distorção, uma
distorção.
Então, eu queria entender, primeiro assim, que tanto dinheiro precisa produzir
que tem de fazer um investimento, é como se fosse uma corrida de Sísifo o que estou
pensando, aquela história do gigante que sobe a montanha com uma pedra nas costas,
aí a pedra cai e ele todo ano sobe.
Então, tem de faturar muito dinheiro, mas para faturar muito dinheiro tem de
fazer um grande investimento. Mas não é uma coisa assim: Ai que ruim! Tem de fazer
um investimento, trabalhar pra chuchu para faturar. Onde está o sentido de fazer festas
com muita gente, com muita bebida, dentro de um hospital, prejudicando a vida de todo
mundo que está no entorno, reclamação? Onde está esse norte? Qual é a motivação?
Quer dizer, agora vamos ter uma vertente de especialização empresarial do
ramo de bares, restaurantes? Porque vocês, não é um núcleo de especialização
antialcoólico. Pelo contrário, de antialcoólico lá não tem nada. A não ser que é para
tratar o alcoolismo absurdo que as pessoas ficam depois daquelas festas.
Outra coisa. São festas que a comunidade acadêmica deve ser a minoria. A
maioria deve ser gente que vem de fora para gastar lá para se divertir. Onde está o
funcionamento acadêmico disso, qual é a justificativa, do ponto de vista do convívio
acadêmico? Porque praticamente os estudantes somem nessas festas. Porque é gente
que vem de qualquer parte do mundo, gente que vocês não têm controle, que é
impossível ter controle, milhares de pessoas, festas com quatro, cinco mil pessoas.
Então, eu queria entender onde está esse motor empreendedor? Porque deve ter
gente que diz: Não gosto de ser médico, gostaria de ser dono de boate, então vou
treinar para ser dono de boate através desses megaeventos. E que não são só esses
dois. Esses dois são do calendário oficial. Outras festas são intercaladas. Então, eu
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queria entender onde está a motivação acadêmica disso? O que quer dizer isso do
ponto de vista dos valores? Qual é o residual disso?
O SR. DIEGO VINICIUS SANTINELLI PESTANA – Do ponto de vista dos
valores da Atlética, que a gente prega que é o esporte, a saúde, a prevenção de saúde, o
convívio entre os alunos e a comunidade, a festa não tem nada disso.
O problema é: nós dependemos delas financeiramente. Para os diretores, que
são quem organizam as festas, é um trabalho imenso, insano, mas, infelizmente, pelo
ocorrido de 1999, nós não temos mais, praticamente, nenhum patrocínio, nossos
usuários externos cada vez menos querem se associar porque temos pouco dinheiro,
então, a manutenção do clube fica ruim. Então, cada vez mais dependendo das festas...
A minha preocupação agora é procurar novas fontes de renda para não voltar a
fazer a festa, porque a festa não... Óbvio que tem a parte que nós gostamos das festas,
nós somos jovens, gostamos, ok, mas se a gente pudesse optar, elas não seriam feitas do
jeito que são feitas.
O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Seriam festas menores,
pequenas.
O SR. DIEGO VINICIUS SANTINELLI PESTANA – Com certeza.
O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Só entre colegas.
O SR. DIEGO VINICIUS SANTINELLI PESTANA – Sim. Se nós
conseguíssemos ter a fonte de renda que a gente precisa para pagar técnicos, como o
Silva falou, de manter a piscina, manter o clube funcionando, a folha de pagamento dos
funcionários, se a gente tivesse esse dinheiro, não ia ser necessário fazer uma
megafesta dessa.
O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Dentro de um hospital.
O SR. DIEGO VINICIUS SANTINELLI PESTANA – Exatamente.
Infelizmente, por um ato que aconteceu, em 1999, um acidente, a gente está pagando o
preço até agora.
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O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Vamos fazer o seguinte.
Não fala que foi acidente. Preserva a memória do rapaz, pelo menos.
O SR. DIEGO VINICIUS SANTINELLI PESTANA – Tem uma homenagem
para ele lá na Atlética.
O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Quando vocês vão fazer?
O SR. DIEGO VINICIUS SANTINELLI PESTANA – Já tem, desde que ele
faleceu.
O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Que homenagem?
O SR. DIEGO VINICIUS SANTINELLI PESTANA – Tem um pilar com uma
placa, um poema, e uma árvore foi plantada e ela é cercada para não ser danificada.
O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Você conhece a mãe dele?
O SR. DIEGO VINICIUS SANTINELLI PESTANA – Não. Eu era criança
ainda.
O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Mas ela existe ainda. Sei
que todos vocês decoram que eram crianças.
Você sabe que foi tudo abafado, né?
O SR. DIEGO VINICIUS SANTINELLI PESTANA – O quê?
O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – A morte dele?
O SR. DIEGO VINICIUS SANTINELLI PESTANA – Soube que terminou o
julgamento recentemente e não foi conseguido provar nada.
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O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Não provaram nada. A
culpa foi dele.
A SRA. SARAH MUNHOZ – PCdoB – Mas o atestado de óbito existe.
O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Há relatos sistemáticos de
garotas de programa que são contratadas para as festas, “Carecas” e “Fantasias”.
Elas ficam nas barracas das modalidades.
Vamos combinar o seguinte. Para não parecer que a morte do Edison
atrapalhou o empreendedorismo de vocês, que já está soando mal, vamos tratar isso
com o devido respeito, porque eu era muito amigo do pai do Edison, o pai dele morreu
de vergonha, de desgosto. Ele escreveu um texto maravilhoso, se você quiser eu ponho
na tela, conheço a mãe dele, conheço os irmãos dele, então, não fala que a morte do
Edison atrapalhou os lucros da Atlética. Por favor. Soa mal, entendeu?
Há relatos sistemáticos de garotas de programa que são contratadas nas festas
“Carecas” e “Fantasias”. Elas ficam nas barracas das modalidades para que os
frequentadores possam tomar bebidas em seus seios. Há relatos sistemáticos também
dos cafofos, quartos improvisados que são montados atrás das barracas de bebidas, e
lá pode se haver relação sexual com as prostitutas. Saberia dizer quanto dinheiro é
repassado para a contratação dessas garotas? Se sabe ou não, desconhece qualquer
responsabilidade? Pode alguém autorizar o uso de dinheiro para contratação de
garotas de programa em espaço público, sob o guarda-chuva e o CNPJ de um ente que
não é boate?
O senhor sabe perfeitamente da tradição, que tem até um marco, que não está
na Atlética, em homenagem àquele funcionário antigo que levava as prostitutas para
dentro da faculdade. Sabe disso?

(Manifestação fora do microfone.)
O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Então, responda a
pergunta, os dois, que eu me contento. Por favor.
O SR. RAPHAEL KAERIYAMA E SILVA – Uma coisa que posso afirmar a
todos os presentes é que a Atlética não contratou, aliás, nunca contratou e não contrata
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nenhuma prostituta. Eu não sei essa pergunta em relação a quanto dinheiro é
repassado para a contratação dessas garotas. Eu posso afirmar categoricamente que,
em 2011, quando fui tesoureiro, não foi repassado nenhum dinheiro para a contratação
de prostitutas. De verdade. Isso não aconteceu. A gente não apoia, não é apoiado esse
tipo de coisa. Não é que a Atlética foi lá e pagou para uma prostituta estar ali. Isso não
acontece.
Em relação aos quartos improvisados, acho que quartos improvisados acaba
tendo uma conotação já em prol do que está sendo passado aqui nesta CPI, e uma coisa
quero deixar claro...
O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Os cafofos...
O SR. RAPHAEL KAERIYAMA E SILVA – Isso.
O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Não existem?
O SR. RAPHAEL KAERIYAMA E SILVA – Não. O que acontece é que a
gente tem anexos em algumas das barracas de vendas de bebidas em que a gente tem,
na verdade, esses quartos são usados para se armazenar o tipo de bebida, o que for
vendido na barraca, enfim, e fica até um segurança na porta para impedir as pessoas
de furtarem.
Se é, como isso está sendo amplamente divulgado, e dito que as pessoas usam
como quartos, eu realmente desconheço. Eu desconheço. Eu trabalhei, em 2011, como
tesoureiro...
O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Mas a expressão cafofo
existe?
O SR. RAPHAEL KAERIYAMA E SILVA – As pessoas falam, acabam usando
esse termo, sim. Que eu não sei de onde veio esse termo.
O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – O cafofo está associado a
armazenamentos, como se fossem adegas?
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O SR. RAPHAEL KAERIYAMA E SILVA – Perfeito. É um anexo.
O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Como se fossem freezers.
O SR. RAPHAEL KAERIYAMA E SILVA – Não é bem freezer.
O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – O freezer é assim mais
moderno. Cafofo não tem nenhuma outra conotação?
O SR. RAPHAEL KAERIYAMA E SILVA – O que eu quero dizer é que foi
passada essa imagem de que são quartos.
O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Devia ser alcovas, em vez
de cafofos. Devia ser alcova.
O SR. RAPHAEL KAERIYAMA E SILVA – Nem sei o que significa a palavra
cafofo também.
O SR. DIEGO VINICIUS SANTINELLI PESTANA – O que, talvez, essas
denúncias demonstrem para a gente, é que nossa segurança, nesse aspecto, se
aconteceram essas denúncias, falhou. É um alerta para a gente mudar.
O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Reconheço. A segurança
falhou. Entendi.
Felipe Scaliza gostaria de esclarecer, por favor?
O SR. FELIPE SCALIZA OLIVEIRA – Eu sou Felipe Scaliza.
O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Felipe Scaliza tem a
palavra.
O SR. FELIPE SCALIZA OLIVEIRA – Eu vou defender, na verdade, o relato
da vítima Marina Pikman, que na primeira audiência pública colocou que ela estava
numa cama, no cafofo. Ou seja, há camas nesses ambientes. E ela foi encontrada

707
DIVISÃO DE TAQUIGRAFIA
desacordada, seminua, com um cara em cima dela, de calça abaixada. Esse foi o estado
que ela foi encontrada. Isso está no processo policial.
E o funcionário que estuprou a aluna relatou, em defesa dele, no processo
policial, que ele pagou ao segurança da barraca para transar com uma das prostitutas,
e ele entrou lá dentro e não tinha nenhuma, e ele transou com a Marina.
Então, o boato das prostitutas é muito forte, tem várias pessoas que já foram à
festa, no próprio ano passado, viram vídeos pornográficos passando dentro dos
cafofos, tem aquele caso famoso da prostituta que subiu no mastro de bombeiro e ficou
pelada, todo mundo sabe dessa história.
Então, não chama a Marina de mentirosa.
O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Dicionário Popular,
cafofo: pitosca, casebre, barraco. Antônimo: mansão. Relacionada com cegueira, casa,
cama, bandido, ladrão e moradia. Cafofo, Angola: quimbundo kafôfo, de kufofoka,
cegar, verbo cegar. Moradia de bandido, vagabundo, no linguajar: os hômi deu um
baculejo no cafofo do figura. Foi aí que a casa caiu. A polícia revistou a casa, o barraco
do fulano. Foi aí que descobriram a verdade. Cafofo, Amadeu Pires Monteiro, de
Angola: que vê; pitosga; quimbundo.
Então, você vê que cafofo não está associado a nenhuma coisa de depósito. Tudo
coisa barra pesada, pejorativa.
A SRA. SARAH MUNHOZ – PCdoB – É uma coisa (inaudível).
O SR. RAPHAEL KAERIYAMA E SILVA – Entendo, mas não sei de onde
surgiu esse termo. Não foi cunhado.
O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Não foi a CPI quem
inventou e nem as vítimas. Aqui no Brasil as vítimas...
O SR. RAPHAEL KAERIYAMA E SILVA – Claro. Eu não estou dizendo
isso em nenhum momento.
O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Já ouviu falar em stalker,
perseguidores dos caras loucos? Bom, vamos lá.
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Há repasse de verbas? Já foi essa. Fundação Faculdade de Medicina.
Você tem contrato de patrocínio com indústrias de bebidas? Você já esclareceu
isso, porque as geladeiras são todas involucradas, tem banners.
O SR. RAPHAEL KAERIYAMA E SILVA – Tem contrato com determinadas
empresas, seja na (inaudível), seja na B2.
O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Você acha normal, numa
Faculdade de Medicina, que todas as instalações sejam adesivadas, patrocinadas por
indústrias de bebidas? Você acha normal isso?
O SR. RAPHAEL KAERIYAMA E SILVA – Eu não acho normal, deputado.
O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Vocês fizeram, os
médicos brasileiros fizeram uma campanha tão fantástica contra o fumo, a nicotina, e o
alcoolismo, que é uma das coisas, porque quase houve uma rebelião lá na faculdade se
proibia o álcool temporário ou definitivo.
O SR. RAPHAEL KAERIYAMA E SILVA – Está proibido.
O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Temporário, porque o
definitivo não passou, porque a proposta era definitivo, aí a proposta do definitivo foi
derrotada. Mas você acha normal?
O SR. RAPHAEL KAERIYAMA E SILVA – Deputado, em relação a essa
coisa de patrocínio que o senhor está mencionando aqui, não é assim, não temos ao
longo de toda a Atlética flyers e banners. Na verdade, é um local que a gente estimula o
esporte. A gente tem uma série, na verdade, de campeonatos que a gente entra porque a
nossa intenção é patrocinar o esporte, não uma questão de que a gente quer promover a
bebida.
O álcool, na verdade, ele está muito associado com eventos sociais. E nós, a
média da nossa idade é de 19 a 25 anos, nós somos jovens e não dá para falar que aqui
todo mundo é abstinente, ninguém bebe, nunca, nada. Até em festas de família. O álcool
é uma coisa normal.
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O que a gente tem lá, na verdade o álcool, a gente acaba tendo esses contratos,
como uma forma de baratear o custo, para a gente ter bebida nos eventos sociais.
O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Nós não estamos falando
disso. Nós não estamos falando aqui de como organizar empreendimentos acadêmicos e
qual o meio de financiamento. Estamos falando de crime. Aqui não é coisa leve, aqui é
tudo barra pesada, senão vocês não estariam perdendo uma tarde de sol, ainda de férias,
para estar aqui neste purgatório.
Então, o que nós viemos falar aqui? O que nós vamos falar? Nós viemos falar,
drogadição forçada, alcoolismo forçado, vítimas, estupro. Esse é o pano de fundo. E
evidente que não é você o patrocinador, não é nenhum serial killer, não é nada disso. E
vocês têm porte atlético, enorme. O negócio de vocês é competição, treinamento,
Intermed.
Mas quando vocês vão para a Intermed, o cara joga um tijolo na cara. Você quer
que eu te dê um testemunho? Eu sei que vocês são jovens. Vamos para os hinos.
Põe os hinos da Atlética. Vamos ver os hinos. Também deve ser uma coisa
muito cultural esses hinos. Põe os hinos da Atlética, por favor. Alguém pode me ajudar?
Cadê os hinos da Atlética? Ou os hinos das competições, que parecem aquelas brigas de
Unos, Visigodos, bárbaros. Você conhece os hinos da Atlética, da Atlética de Ribeirão,
a Batesão, um exemplo. Concorre com Chico Buarque em vários festivais de cultura
acadêmica. Sabe cantar algum hino da Atlética?
O SR. RAPHAEL KAERIYAMA E SILVA – Então, existem...
O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Aquele da morte do
Edison você sabe cantar, o Pacto?
O SR. RAPHAEL KAERIYAMA E SILVA – Isso é totalmente ofensivo para
nós.
O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – O hino? O hino é
ofensivo.
O SR. RAPHAEL KAERIYAMA E SILVA – Tocar no assunto do Edison.
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O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Você viu o hino que
fizeram, da morte? Eu mostro. Sei que é ofensivo. Imagina para o pai e para a mãe dele.
Imagina. Vamos mostrar os hinos, porque se não parece que nós que estamos
inventando coisas. Vamos mostrar os hinos, essas coisas assim tão construtivas, tão
bonitas, tão honoríficas. Vamos aos hinos. Isso é regra geral. Se fossem só vocês, estava
bom.

(Manifestação fora do microfone.)
O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Estão nos arquivos?
Vamos deixar os hinos para daqui a pouco, porque as moças estão rindo da gente,
porque a gente faz perguntas absurdas. Vamos mostrar os hinos, para ver se as moças
gostam dos hinos, acham lindas as músicas, poéticas, maravilhosas.
Você já conhece a bateria Batesão, lá de Ribeirão Preto?
O SR. RAPHAEL KAERIYAMA E SILVA – Já ouvi falar, mas não frequento
Ribeirão.
O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Conhece as músicas?
O SR. RAPHAEL KAERIYAMA E SILVA – Não.
O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Você conhece aquele hino
que o pessoal da PUC de Campinas fez, da Intermed, quando jogaram o tijolo no rosto
da moça e fraturaram a moça? Quase teve uma fratura...
O SR. RAPHAEL KAERIYAMA E SILVA – Desconheço.
O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Tem esse hino da PUC?
Foi um hino de vitória por atingir o rosto dela com uma tijolada. É um hino muito
cantado nas Intermeds. Vocês falam que é só esporte.
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O SR. DIEGO VINICIUS SANTINELLI PESTANA – Senhor deputado, uma
coisa eu posso afirmar, sem sombra de dúvida.
O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – É o Diego que está com a
palavra, agora.
O SR. DIEGO VINICIUS SANTINELLI PESTANA – É que, até se você
consultar as outras faculdades da liga da medicina, a nossa faculdade é a que mais busca
um ambiente pacífico, um ambiente esportivo.
A gente é totalmente contra se envolver em briga, totalmente contra coisa
ofensiva entre as faculdades. Nós somos a liderança de ir contra tudo isso.
Infelizmente existem faculdades que são...
O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Você já foi à Intermed?
O SR. DIEGO VINICIUS SANTINELLI PESTANA – Sim.
O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Sai briga de torcida?
O SR. DIEGO VINICIUS SANTINELLI PESTANA – Acontece. São cinco
mil pessoas.
Mas a nossa faculdade, de longe, é irrisório.
O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – E por que esse hinos de
guerra, esses cânticos de guerra? Ou é das turmas anteriores?
O SR. DIEGO VINICIUS SANTINELLI PESTANA – Exatamente. Algumas
músicas, aliás, a maioria delas, são muito antigas.
O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – E por que são cantadas?
São antigas, e são completamente démodé, completamente homofóbicas, bárbaras, por
que elas continuam no hinário, continuam nas páginas?
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O SR. DIEGO VINICIUS SANTINELLI PESTANA – Eu concordo que tem
muita música de mau gosto, de gosto duvidoso. E posso dizer, acertadamente, que
nenhuma delas tem a intenção de ofender.
Mas, eu, como presidente da Atlética, concordo com o senhor e tenho totalmente
a postura de procurar fazer com que a gente não cante mais essas músicas. Procurar
fazer com que a gente dê um passo adiante para que a Atlética evolua e não continue
propagando isso.
Essa é a postura.
O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Não cantar mais as
músicas? Vamos tentar ver, pelo menos, as letras, porque senão, quem vai se
desmoralizar sou eu, porque sou um cara velho.

*

*

*

Apresentação do vídeo com as músicas.

*

*

*

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Vamos continuar. Era
bom ter as letras, Danilo. Vamos ver as letras honoríficas. Pega a do pacto. Vamos
começar pelo pacto. Que pacto era o deles?
A SRA. SARAH MUNHOZ – PCdoB – 89.
O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Vamos ler as letras. Essa
é 91. Abre o Pacto 87. É AAAOC. Estamos na página certa.
Vocês lembram por que foi o pacto? Lembram do pacto, o que aconteceu, do
pacto? Lógico, vocês eram pequenos, não eram nem nascido.
Vamos ler Pacto 87: Cabeça, barriga, perna e pé; cabeça, barriga, perna e pé; de
cabo a rabo quero ver como é que é; cabeça, barriga, perna e pé; balança caveirão, a
turma está sempre para abrir o cocozão; hoje tem balada e a galera vai garfar, hoje é nós
na fita e todo mundo vai cantar; pacto 87
Levanta o que está escrito embaixo para que a gente não seja ofensivo.
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Pacto, dado à turma 87, é uma alegação da promotoria no caso do calouro
Edison, de que haveria um pacto de silêncio que impediria as pessoas da Faculdade de
Medicina da USP falar sobre o ocorrido. Como consequência, foi feita uma música
chamada Pacto 87.
Cuzeiras 91. Essa é bem cultural mesmo, bem do cafofo. Gostaria de ler alguma
dessas letras dessas músicas? Eu não vou ler, sou velho, não gosto de álcool, não gosto
de bebida, não gosto de festa.
Doutora, está vendo o que está escrito? Não somos nós. E vocês ainda mantém
na página, com orgulho.
Vamos pôr mais letras. Põe várias letras. Vamos às letras, que eles falam das
enfermeiras. Vamos ver as letras, das outras faculdades.
Essa daí: Dente mal escovado, jaleco amassado e o saiote um horror; linda
atendente, morena da cor de melena – melena como fezes de sangue amarronzadas – tu
não tem pena de mim, que sofro tanto com o teu odor; mas que arrogância, essa Dalva
não cansa; assim não dá para aguentar; e as aluninhas da enfermagem, pro conselho da
gente, vêm arrumadinhas para o doutor ajeitar.
AAAOC está escrito na tela. Essa não é AAAOC, é Show. São mais culturais.
Essa também é Show, Santa Casa? Santa Casa ela domina, Paulista ela destrói; na
Intermed ela arregaça, não tenho medo de morrer; eu dou porrada pra valer; eu amo a
minha escola, e o nome dela eu vou dizer; como é que é? Pinheiros, Pinheiros.
Vamos na da porcada: Eu sou viado, sou da Poli. Por aí afora. É muita coisa na
cabeça para poder ler essas letras e fazer a bateria. Essas são as letras.
Pessoal, eu não quero perguntar mais nada, mais nada. Sarah, teu roteiro você
tem? Eu não tenho mais estômago para perguntar. Quer perguntar? Não tenho mais
vontade de perguntar nada.
A SRA. SARAH MUNHOZ – PCdoB – Antes de fazer essa pergunta, se tem
tanta importância a Atlética, se tem tanta importância tudo isso aqui, os valores
envolvidos, qual é o real benefício que isso traz para a Universidade? Benefício, porque
se tem um montante de valor, só de energia elétrica e gás nós estamos falando de um
desperdício de R$240 mil/ano, só nesses dois itens.

(Manifestação fora do microfone.)
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A SRA. SARAH MUNHOZ – PCdoB – Eu pago, você paga, todo mundo paga,
porque nós depositamos para o Governo do Estado, o Governo do Estado deposita para
a USP e a USP repassa para eles.
O que isso faz de diferença na formação dos médicos da FMUSP?
O SR. RAPHAEL KAERIYAMA E SILVA – Para mim?
O SR. DIEGO VINICIUS SANTINELLI PESTANA – Se quiser eu também
posso falar, Silva.
A SRA. SARAH MUNHOZ – PCdoB – Gostaria de ouvir os dois
posicionamentos. Quem sabe vocês são tão heterogêneos.
O SR. DIEGO VINICIUS SANTINELLI PESTANA – O que posso falar um
pouco do que me motivou a ser presidente da Atlética, do que eu enxergo isso de
contrapartida para a sociedade e para a Faculdade de Medicina da USP.
Em primeiro lugar, a Atlética, apesar dessas denúncias, é uma escola de líderes.
A SRA. SARAH MUNHOZ – PCdoB – Líderes de?
O SR. DIEGO VINICIUS SANTINELLI PESTANA – De tudo. Adib Jatene,
por exemplo, foi um dos presidentes da Atlética. As maiores referências nacionais da
medicina foram diretores da Atlética.
A SRA. SARAH MUNHOZ – PCdoB – Quer dizer, então, que ser diretor da
Atlética é fator patognomônico de ser líder e tornar-se importante. Então, passar pela
Atlética faz com que eu deduza que na carreira de alguém que vai ser bem-sucedido, no
caso a sua, ter sido líder da Atlética é fator extremamente importante, correto?
O SR. DIEGO VINICIUS SANTINELLI PESTANA – Não.
A SRA. SARAH MUNHOZ – PCdoB – Você disse que lá é uma escola de
formação de líderes. Você está lá porque você almeja ser um deles.
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O SR. DIEGO VINICIUS SANTINELLI PESTANA – Pela experiência em
organização de campeonatos, pela dedicação que você tem aos seus treinos. Você
aprende.
A SRA. SARAH MUNHOZ – PCdoB – Nossa! Quanto benefício para a
medicina e para a ciência deste país.
O SR. DIEGO VINICIUS SANTINELLI PESTANA – Me desculpe, esse é só
o primeiro ponto.
Em segundo ponto, temos as atividades sociais, que são muitas. A gente pode
listar muitas aqui, atividades beneficentes.
A SRA. SARAH MUNHOZ – PCdoB – Uma, que vocês consigam provar, bem
eficiente?
O SR. DIEGO VINICIUS SANTINELLI PESTANA – O grupo Pacote, que é
a sigla para pessoal com paralisia cerebral.
A SRA. SARAH MUNHOZ – PCdoB – De quem?
O SR. DIEGO VINICIUS SANTINELLI PESTANA – Organizado lá pelo
pessoal do IOT, que é o Instituto de Ortopedia e Traumatologia.
A SRA. SARAH MUNHOZ – PCdoB – Vocês conseguem comprovar algum
repasse para o IOT?
O SR. DIEGO VINICIUS SANTINELLI PESTANA – De dinheiro?
A SRA. SARAH MUNHOZ – PCdoB – Se tem de ter algum benefício. Qual o
benefício?
O SR. DIEGO VINICIUS SANTINELLI PESTANA – A gente cede o espaço
e as nossas instalações para eles realizarem as atividades deles.
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A SRA. SARAH MUNHOZ – PCdoB – Vocês não cedem nada. Aquilo lá é
nosso, aquilo é público. Vocês não estão cedendo, desculpa, mas porra nenhuma.
Aquilo lá é nosso. Não tem nada de que nós estamos cedendo. Aquilo ali é de todo
mundo, aquilo é um espaço público. Vocês têm CNPJ, “xyz”, mas é um espaço público.
O SR. RAPHAEL KAERIYAMA E SILVA – Deputada, desculpa se a palavra
ceder foi infeliz, mas a gente ajuda a programar, a gente ajuda eles. Não é que a gente
vai lá fala que pode usar aqui. Não é somente isso, deputada.
O que a gente, na verdade, acaba fazendo, é promovendo. A gente procura, na
verdade, as pessoas que podem necessitar de algum exercício físico, de alguma
reabilitação.
A gente tenta promover, entendeu? Não é simplesmente que a gente abre o
espaço. A gente tenta auxiliar. Não é que a gente está querendo dizer simplesmente que
a gente é dono do espaço e a gente vai ceder, porque realmente não é nada mais que
nossa obrigação, como médicos.
O que a gente está querendo dizer aqui é que a gente ajuda...
A SRA. SARAH MUNHOZ – PCdoB – Como cidadão, não médico. Você
ainda é um estudante. Você só vai ser um médico no último, no trigésimo sexagésimo
quinto dia do sexto ano, se conseguir todas as avaliações positivas.
O SR. RAPHAEL KAERIYAMA E SILVA – Corretíssimo. Só estou
querendo dizer que, na verdade, o que a gente acaba fazendo é auxiliando justamente,
acaba auxiliando, na verdade, a realização desse tipo de projeto.
Por exemplo, vou dar um exemplo para a senhora. No meu ano que fui diretor, a
gente acabou fazendo um negócio que foi chamado de “Olimpíadas do HC”. A gente
promoveu toda a organização. O que a gente fez? A gente foi lá, contratou arbitragem,
organizamos, disponibilizamos nosso tempo, contratamos uma série de pessoas para
formar uma competição saudável.
A Atlética, na verdade, ela é um ambiente que, tenho certeza que posso te dizer,
que todo mundo que frequenta lá ama. É um lugar que...
A SRA. SARAH MUNHOZ – PCdoB – Muito, porque está caindo?
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O SR. RAPHAEL KAERIYAMA E SILVA – É um lugar que atrai muitos
amigos, muita gente.
A SRA. SARAH MUNHOZ – PCdoB – Atraía, segundo o relato dele.
O SR. RAPHAEL KAERIYAMA E SILVA – Continua. A gente está...
A SRA. SARAH MUNHOZ – PCdoB – Vocês dois aqui estão se
contradizendo. Ele acabou de afirmar, alguns minutos atrás, que a Atlética está em fase
de decadência por problemas, até de credibilidade. Você está dizendo diferente.
O SR. RAPHAEL KAERIYAMA E SILVA – Não é, deputada, como
antigamente, concordo. Não quero contradizer. Antigamente era muito mais. Só que não
deixa de ser um local que a gente, que é usado, na verdade, pelos alunos. Não só pelos
alunos, como muita gente da região, enfim, pessoas de longe, como local de integração,
um lugar para você, a gente acaba saindo do hospital, do estresse.
Honestamente falando, acho que isso, todo mundo sabe, a carga horária do
estudante de medicina não é pequena. Vocês podem ter a impressão de que a gente não
faz nada, mas eu garanto, eu no meu sexto ano, garanto que a gente tem uma série, um
monte de coisas, um monte de plantões para dar, inclusive eu deveria estar no plantão
agora, tive de trocar.
Na verdade, o que quero dizer é que lá é um local que é muito importante para
formação. É um local que uma série de faculdades, inúmeras faculdades não têm esse
privilégio, de formar gente, de formar pessoas, de formar amigos, não simplesmente
robôs médicos, como vocês dizem aqui.
A gente ir lá, subir numa sala de aula, ficar sentado, ouvir, ir ao hospital e ficar
sentado, isso, honestamente falando, não acho que vai tornar melhores médicos. Lá a
gente tem um centro de convivência, um centro de experiência, poder praticar um
esporte. Acho que ninguém aqui é contra o esporte, de verdade.
Então, é um local que é muito bem utilizado nesse sentido. A gente tem falhas, e
ninguém aqui, em nenhum momento, ninguém aqui está falando que a gente não tem
falhas, que a gente é perfeito, que a gente é profissional. Não é, e é por isso que a gente
na verdade, daqui para frente, a gente quer, acima de qualquer coisa, melhorar isso.

718
DIVISÃO DE TAQUIGRAFIA
Esta audiência está sendo ótima nesse sentido, a gente quer melhorar. Só que
assim, pode ter certeza que eu estou ouvindo isso aqui e vou repassar, só que a sua
pergunta, qual benefício isso traz, eu te garanto que são muitos, seja pelos projetos, seja
pela criação de pessoas, seja pelos usuários externos que usam. A gente tem uma série
de idosos que vão lá para fazer exercício físico, que inclusive são nossos amigos. Eu
encontrei um deles no hospital, e a gente acabou se ajudando.
É um ambiente que quem não frequenta não consegue entender. Realmente, eu
entendo que tem muitas coisas erradas, mas é um ambiente que quem conhece sabe que
não é isso, não é esse monstro que estão criando, deputada. Não é um monstro, te
garanto isso. (Palmas.)
A SRA. SARAH MUNHOZ – PCdoB – Independente das questões, quero
pedir aqui às pessoas que são de bem e que estão aqui, colocadas por bem, todos, óbvio,
desculpas pela palavra inadequada que eu aqui coloquei, porque acabei me exaltando. E
as pessoas aqui não têm nenhuma obrigação, não estão aqui disponíveis para ouvir as
minhas exaltações.
Peço desculpas, encarecidamente, porque não foi um posicionamento adequado
e não foi uma palavra que eu normalmente uso, porque eu me descontrolei nesse
sentido. Mas não que eu seja uma pessoa descontrolada.
Me descontrolei na medida em que duas visão tão antagônicas foram aqui
colocadas. Peço desculpas e espero que todos aqui me desculpem. Obrigada.
A AAAOC é dos estudantes da Faculdade de Medicina?
O SR. DIEGO VINICIUS SANTINELLI PESTANA – É pública.
A SRA. SARAH MUNHOZ – PCdoB – A AAAOC está em terreno público,
correto? Então, como ela pode ser só dos estudantes da Faculdade de Medicina? É uma
pergunta, não estou entrando em mérito.
O SR. DIEGO VINICIUS SANTINELLI PESTANA – A AAAOC tem 86
anos e desde a sua fundação ela é administrada e mantida pelo esforço e pelo trabalho,
não remunerado, dos estudantes da Faculdade de Medicina da USP.
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A SRA. SARAH MUNHOZ – PCdoB – A AAAOC faz gastos com compra de
bebidas alcoólicas? Tem essas notas fiscais? Isso é significativo no orçamento?
O SR. RAPHAEL KAERIYAMA E SILVA – A AAAOC, de fato, compra
bebidas alcoólicas. A gente tem contrato com as empresas, já falei. No meu ano, por
exemplo, foi com a Namosca. Isso, acho, já foi solicitado, o contrato em si.
A SRA. SARAH MUNHOZ – PCdoB – Além da “Carecas no bosque” e da
“Fantasia no bosque”, que outras festas são realizadas no terreno da AAAOC, no
espaço?
O SR. RAPHAEL KAERIYAMA E SILVA – Além dessas, essas duas festas
são as festas que eu honestamente chamo de significativas, e o resto que a gente acaba
tendo, são encontros sociais pequenos, que na verdade não juntam mais de 50, 100
pessoas. São eventos em que a gente se reúne, às vezes alguma turma, um grupo de
amigos, e acaba usando o espaço, porque é um clube.
A SRA. SARAH MUNHOZ – PCdoB – Para a festa “Carecas no bosque” e
“Fantasias no bosque”, vocês pedem alvará de uso para a Prefeitura, de permissão?
O SR. RAPHAEL KAERIYAMA E SILVA – Sim. Temos os alvarás.
A SRA. SARAH MUNHOZ – PCdoB – Todos os alvarás?
O SR. RAPHAEL KAERIYAMA E SILVA – Sim, até onde eu saiba.
A SRA. SARAH MUNHOZ – PCdoB – É possível, senhor presidente, pedir
cópia desses alvarás para anexar à esta CPI, porque, segundo consta, os moradores de lá
alegam o contrário. É segundo consta.
O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Essa é uma das principais,
é um centro, como eles conseguem os alvarás, com tantas reclamações, como a polícia
dá, como é a questão do ruído, a madrugada, se tem Psiu.
Isso é uma coisa que tem, é o núcleo central da reclamação.
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A SRA. SARAH MUNHOZ – PCdoB – Porque aqui é assim, os moradores do
entorno, bem como do hospital, fazem frequentemente, é histórico, as reclamações
frequentes por conta do barulho causado e também de vandalismo nas ruas. O que vocês
têm a dizer sobre isso?
O SR. DIEGO VINICIUS SANTINELLI PESTANA – As duas megafestas,
vamos dizer assim, elas são, como o Sr. Adriano Diogo citou, com um público,
principalmente, 90% dele, de fora. São festas para a gente conseguir arrecadar fundos
para nos manter.
Então, esse público é o que faz toda essa bagunça na rua, que é na hora que eles
estão entrando na festa, que o quarteirão do entorno fica lotado de gente entrando.
Mais uma vez. A gente tenta, anos após ano, diminuir essa bagunça, tentar
organizar melhor. Só que, como eu disse agora há pouco, a gente não é profissional, e a
gente, a situação está mostrando para a gente que a gente tem de melhorar na nossa
organização, na nossa produção, na forma como a gente faz esses eventos, na forma
como a gente faz a Atlética.
Então, isso aqui está servindo de um grande alerta, que a gente precisa melhor.
Eu, pelo menos, desde que assumi, essa é a minha posição, de correr atrás para
melhorar, é de ver junto quais são as denúncias, quais são as reclamações, e vamos
melhorar isso. A gente só tem a crescer com isso.
A SRA. SARAH MUNHOZ – PCdoB – Considerando esse seu discurso, que é
realmente o que nós esperamos, você já ouviu, soube ou presenciou, atos de assédio
sexual, atos de homofobia, machismo, e outras violações de direitos humanos no âmbito
da AAAOC, aí incluído o espaço físico da AAAOC, mas também os eventos,
principalmente esses dois anteriores, que envolvem a instituição?
O SR. DIEGO VINICIUS SANTINELLI PESTANA – Eu nunca presenciei
nada desse tipo, mas eu também não posso fechar os olhos para as denúncias.
A SRA. SARAH MUNHOZ – PCdoB – Existem denúncias, então?
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O SR. DIEGO VINICIUS SANTINELLI PESTANA – Existem as
reclamações que foram até levantadas aqui.
A SRA. SARAH MUNHOZ – PCdoB – Você, como presidente da Atlética, já
recebeu alguma dessas denúncias, de outubro para cá, ou não?
O SR. DIEGO VINICIUS SANTINELLI PESTANA – Não. Só através dos
boletins da CPI e da mídia. Ninguém pessoalmente veio me procurar. Apesar de que nós
sempre estivemos abertos, e isso também posso afirmar muito fortemente, para dialogo
com os coletivos, com qualquer um que tenha vontade.
Inclusive a gente faz assembleias para informar a situação da Atlética, para
conversar, para explicar um pouco. A gente procura...
A SRA. SARAH MUNHOZ – PCdoB – De todo jeito, tudo isso é muito
interno. Aqui, é importante aqui para a gente que também a população que está fora,
inclusive os pacientes, que o SAU, Serviço de Atendimento ao Usuário, do hospital, tem
queixas.
Então, não receberam e também não buscaram onde estão, e sendo conhecidas,
já estou te dizendo, o SAU tem queixas. E gostaria de saber como você vai tentar acertar
essa questão? Esse é meu último posicionamento.
O SR. DIEGO VINICIUS SANTINELLI PESTANA – Eu não tenho uma
resposta, claro, objetiva: Vamos fazer isso. Mas, como disse para o Sr. Adriano Diogo,
a gente vai tentar melhorar. Quando ele me perguntou se a gente vai continuar fazendo
as festas, eu falei para ele: Não, até que eu tenha a certeza de que não vai acontecer uma
violação lá dentro, como foi denunciado. Não, até que eu tenha a certeza que não vai
acontecer uma baderna na rua.
Então, aqui a gente está se comprometendo a correr atrás de melhorar nossa
organização e a postura, que se no passado foi ruim, pelo menos é o que as denúncias
estão dizendo, apesar de eu nunca ter presenciado, nem ouvido dos mais velhos, mas se
foi ruim, vamos usar isto aqui para a gente melhorar.
A SRA. SARAH MUNHOZ – PCdoB – Agora uma última pergunta, por favor.
Vocês que estão aqui são do terceiro ano também ou não? (Pausa.) São de diversos
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anos. Vocês, de certa forma, também são coparticipes. Vocês comungam da ideia que
ele aqui coloca? (Pausa.)
O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Deixa eu fazer uma
pergunta para vocês. Quando os italianos chegaram em Nova Iorque, eles trabalhavam
muito no ramo de alimentos e tal, e aí alguns grupos do sul da Itália se dedicaram a duas
coisas, fabricação de bebidas e lixo, sistemas de saneamento, de lixo, recolhimento de
lixo, aterros sanitários, depois incineradores de lixo.
Então, aí veio a lei seca nos Estados Unidos, e nunca se ganhou tanto dinheiro
fabricando bebidas, tanto é que os italianos, principalmente os ligados à máfia italiana,
eram os grandes fabricantes de bebidas nos Estados Unidos.
Nós não temos nenhuma vocação jihadista, islâmica, de qualquer coisa assim
fundamentalista, religiosa, de achar que a bebida... A bebida não é, ela pode ser o
instrumento, se o cara é maldoso, violento, estuprador, a bebida é um meio.
Mas, é muito curioso que, numa Faculdade de Medicina, que a Atlética, cuja
forma de captar dinheiro são as festas, a bebida tenha um peso tão prevalente. A bebida
tenha um peso tão prevalente.
É a mesma coisa que querer negar da juventude o acesso à alegria, às festas, a
todo relacionamento, do contato físico, da descoberta... Enfim, pessoas que estudaram
tanto, quando começam a ter um pouco de liberdade, para começar a sua vida.
Então, evidentemente que nós não estamos aqui falando que o convívio
acadêmico, que a alegria, que a festa, que o uso de bebidas, e algumas pessoas até fazem
questão do uso de drogas e tal, lícitas, essas coisas, isso não é nosso capítulo. O nosso
capítulo é saber o seguinte, por que, nas festas, por que, nesse convívio, ocorrem
violações de direitos humanos?
Então,

nós

não

estamos

fazendo

nenhuma

cruzada

fundamentalista,

salvacionista. O nosso negócio é outro. Por que, por exemplo, nas festas não são
permitidos homossexuais, eles são agredidos? As meninas vieram aqui depor, imagina
você, tem uma menina que quando ela veio depor a mãe dela veio conversar conosco e
falou assim: Adriano, o que aconteceu com a minha filha? O que aconteceu? Eu não sei
o que aconteceu. E vocês, que são médicos, vocês não imaginam o estado dessas
meninas. E aí, também, depois tem aquelas musiquinhas que fazem parecer que deu
porque quis. Vocês sabem, eu não vou baixar o nível.
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Então, o que vou te perguntar, para vocês dois, objetivamente? Não estou
dizendo que vocês são indutores, que vocês são, como diria, os gerentes das festas, os
grandes empreendedores, e que vocês acobertam isso. Nós não estamos falando isso.
Você vê o vídeo, que foi pego, um vídeo que eles pegaram na internet, e todo mundo
fica bestas, todo mundo são, bonitos, sarados, entrando na faculdade, cantando aquele
lixo.
Então, deixa eu perguntar. Nós queremos saber o seguinte. Na festa “Carecas no
bosque” há suspeita de adulteração de bebidas. Aí vocês vão falar: Pronto, lá vêm eles
inventar que nós adulteramos bebidas. Não. Mas é que tem uma porção de depoimentos,
de uma menina, lógico, eu li uma menina que entrou na Escola Paulista de Medicina,
você leu, que saiu no “Globo” hoje, no “G1”?
O SR. DIEGO VINICIUS SANTINELLI PESTANA – A primeira colocada?
Li por cima.
O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Que estudou, que morava
na zona norte e foi morar no Tatuapé, que estudava 18h. Entrou, primeiro lugar. Não
bebia, não andava, não ia a festas, não namorava, nada, nada. Aí entrou na faculdade, aí
é convidada: Vamos tomar uma batidinha. Toma a batidinha, pumba, morre, desfalece,
apaga.
Então, o que nós estamos querendo saber, porque eu sou velho, entrei na USP
em 1969, imagina como sou velho, só que na minha turma, dos meus amigos, eu não
sou do primeiro grupo, sou da geologia, sou mais rebaixado, era lá de baixo, mas meus
amigos eram da medicina, só que eu tinha um amigo, amigo irmão, que eu estudava
com ele no cursinho, que ele foi experimentar uma toxina, meteu na veia, morreu, foi
embora. O cara mais inteligente, mais maravilhoso.
Então, é o seguinte, o que nós estamos querendo saber, e por que nós estamos
fazendo a CPI? Na festa “Carecas no bosque” há suspeitas de adulteração das bebidas,
caso da Marina Pikman, que segundo depoimento, estava bem até cinco horas da
manhã, tomou duas doses de tequila na barraca do Judô, dadas pelo Daniel Tarcisio,
Dani PM, perdeu a consciência por sete horas.
Qual o controle que a diretoria estabelece sobre a distribuição de bebidas na
festa? Porque diz que tem até aqueles enormes, aquele negócio que o cara é liberado, o
cara vai lá, grandão, como se fosse um negócio de café, de cinco litros e tal, de cachaça
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e batidinha. Qual o controle estabelecido sobre os cafofos, local onde a Marina foi
estuprada, que são depósitos de bebidas e servem como aposentos improvisados para a
prática sexual?
Você, Diego, você sabe do caso da Marina.
O SR. DIEGO VINICIUS SANTINELLI PESTANA – Sim, ouvi o boato.
O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Você sabe, você é
testemunha, você sabe da época.
O SR. DIEGO VINICIUS SANTINELLI PESTANA – Eu não estava na
faculdade ainda.
O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Você não estava, mas
sabe desse caso?
O SR. DIEGO VINICIUS SANTINELLI PESTANA – Ouvi os boatos.
O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Você estava?
O SR. RAPHAEL KAERIYAMA E SILVA – Sim, eu estava.
O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Então, vamos lá, sei que
você fez um bom discurso, foi aplaudido pelos seus colegas. Ótimo, é isso que nós
estamos querendo ouvir, coisa boa.
Os estudantes, repetindo, qual o controle estabelecido sobre os cafofos, local
onde a Marina foi estuprada, que são os depósitos de bebidas e servem como aposentos
improvisados para a prática sexual?
Então, por favor, sei que sou deputado, você acha que devo ser um cara meio de
um QI meio rebaixado, para ser deputado, mas não fala que cafofo é depósito de bebida,
porque até eu que sou um cara meio rebaixado me sinto atingido. Menos, por favor.
Então, os estudantes abordam as meninas com bebidas, possivelmente
adulteradas, no caso da Marina sequer, você sabe que anfetamina misturada com álcool
dá um barato total. Você sabe que existe loló, que o éter ninguém controla, que o éter o
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pessoal pega mesmo, para fazer loló. Você sabe que loló é quase, imagina, proibir loló?
Então, vulnerabilizar as estudantes que levam para o cafofo.
Quem abordou a Marina foi o Dani PM, na barraca do judô, no fim da festa
“Carecas”. Depois ela foi abandonada, um funcionário a estuprou, no momento em que
ela foi levada ao hospital.
Como vocês conseguem liberar essas festas, que têm esse negócio de Psiu,
polícia, que é uma encheção de saco? Você sabe que a chefe da segurança da USP foi
mandada embora ontem? Ela denunciou que não estava havendo rigor em determinadas
áreas, o reitor a demitiu, a professora. Ela está chegando aqui, uma antropóloga. Foi
demitida porque fez denúncias. O reitor a demitiu. Esperou ela chegar de férias e a
demitiu.
Então, queria entender como vocês contornam toda essa coisa complicada que é
relação com a Prefeitura, o Psiu, os vizinhos, e aquele furdunço que tem na porta das
festas? Então, eu queria que vocês começassem a responder isso, por favor.
E esse negócio dos hinos, que eu passei o meu impacto, esse negócio dos hinos,
por exemplo, você é o presidente, você que é um cara maduro, que responde todas as
perguntas, não fica me enganando, você não acha que seria uma boa, uma coisa legal,
vocês mostrarem um compromisso e banirem todos esses hinos?
O SR. RAPHAEL KAERIYAMA E SILVA – Sim.
O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Porque essas tradições,
para que serve tradição? Tradição que é lixo não precisa guardar. Você chegar em casa
com uma coisa velha, sua mãe vai falar: Agora vai trazer lixo para casa? Se for um
antiquário, legal, mas se trouxer lixo... Isso é lixo. Você reconhece que isso é lixo? Por
que vocês mantêm essas tradições fascistas, homofóbicas, violentas, que apregoam o
ódio? Fala um pouquinho sobre isso, por favor.
O SR. DIEGO VINICIUS SANTINELLI PESTANA – Primeiro ponto que
queria colocar em relação a esse determinado assunto, das músicas, eu acho, realmente,
que tem músicas de conteúdo muito desagradáveis, para não dizer mais, só que queria
colocar aqui também que, na verdade, muitas dessas músicas, elas já foram criadas, a
Atlética foi criada em 1928, já faz uma porção de anos que ela existe, e desde um
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período para cá a gente não sabe bem ao certo aonde que foi, em que ponto que foi que
essas músicas foram criadas, em que contexto, por quê.
Simplesmente, o que acontece é que elas acabam sendo passadas até meio que
osmoticamente entre as pessoas.
O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Eu sou palmeirense,
vocês também têm como símbolo o porco. Eu sou palmeirense, sou neto de italiano, e o
Palmeiras, antes de se chamar Palmeiras, chamava Palestra Itália, e lá se fazia saudação
fascista, cantava os hinos do Mussolini e do Hitler.
Você acha que eu vou adquirir e guardar essa tradição do fascismo, que nem lá
em Porto Alegre, que o Grêmio era o clube alemão, que até hoje quando negro entra,
eles vão para xingar e chamam de macaco? Eles cantavam em alemão no Grêmio.
Então, quero saber, você é descendente de japonês, você sabe os horrores que
foram feitos com os japoneses aqui na Segunda Guerra Mundial, com aquela história
dos vitoristas, derrotistas, que os americanos usaram isso para jogar a bomba em
Hiroshima e Nagasaki e matar todo o povo de Okinawa.
Então, queria perguntar para que serve esse lixo? Para que serve, nesse negócio
que eu te perguntei, das festas?
O SR. RAPHAEL KAERIYAMA E SILVA – Primeiro, em relação aos hinos,
eu acho que, obviamente, grande, talvez, eu diria, imaturidade, vai se passando quando
a gente entra na faculdade e acaba se pegando, como o senhor disse, por tradições, e
tradições que, não necessariamente, são boas. Não são boas mesmo.
O que acaba acontecendo é que, o senhor viu no vídeo, os calouros chegam, eu
quando fui com o calouro, a gente chegou cantando e não tive nenhum problema. Mas
você acaba ouvindo a música e não é que você, você não tem nenhum intuito de ofender
diretamente ou pessoalmente ninguém. Não é que eu cantão para ofender alguém. Isso
simplesmente é cantado, e não, necessariamente, isso é bom.
Realmente, concordo. Principalmente depois disso tudo, a gente está revendo. Já
faz um tempo, na verdade, que a gente está revendo, que muitas dessas músicas
passadas não são mais cantadas. Muitas delas, não estou falando todas. Muitas delas já
foram abolidas, mas estão aí porque simplesmente elas já existiram. E não são mais
cantadas.
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As que são cantadas, que realmente não têm de bom, que não são de bom gosto,
acho muito plausível a gente conversar. A gente está disposto a conversar, sentar com o
pessoal dos coletivos e ver, realmente, o que pode ser ou não banido.
Tem músicas que não são jocosas.
O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Vocês falam de um jeito
que parece que tem forças de veteranos, caras formados, que têm um nível de
ascendência, como se fossem enormes sapos, que mandam em vocês.
Não estou entendendo. Se você é diretor da Atlética, se você não concorda, por
que essa letra de música, absurda?
O SR. RAPHAEL KAERIYAMA E SILVA – Mas quem quer cantar, senhor
deputado, não precisa?
O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Você é japonês, cara, que
tem valores, princípios.
O menino que foi morto, o Edison, era um oriental. Os pais dele... Tem aquele
texto, que o Antonio mostrou, do pai do Edison, “Não preparei meu filho”?
Quero entender o que, porque sei que não vai mudar nada, mas por que vocês
não banem essas barbaridades que falam que as enfermeiras, que as pretas são...
O SR. RAPHAEL KAERIYAMA E SILVA – Essa música a gente não canta,
senhor deputado. Aquela música a gente não canta.
O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Mas mantêm no hinário,
tem na página.
O SR. RAPHAEL KAERIYAMA E SILVA – Aquela música que o senhor
apontou a gente não canta. Te garanto.
O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Acredito. Primeiro que
estava cantando outra aqui, que não tinha mais nada honorífico.
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O SR. RAPHAEL KAERIYAMA E SILVA – A gente canta músicas que são
de baixo calão, que a gente ouve, muitas músicas acabam sendo cantadas, mas muitas
que realmente têm um cunho racista, pesado, essa que o senhor falou da negra, eu nunca
tinha ouvido. Eu estou lá desde 2009. Nunca tinha ouvido aquela música.
E isso não impede com que a gente, a partir de agora, realmente, não mude esse
patamar. Se aquela música realmente está, se está realmente acabando por violar muitas
pessoas, pessoas estão se sentindo mal, não vejo porque a gente manter mesmo. Não
vejo por quê.
Isso, se isso for realmente, até parece um discurso meio, não sei dizer, não quero
ser, falar bonito. Não é isso. A gente realmente entende que tem coisas muito erradas
aqui e que se for para mudar, a gente vai mudar. Não acho que esse tipo de coisa, isso é
minoria, e não precisa cantar isso, não é uma necessidade da Atlética.
Canta-se simplesmente porque isso foi desde 1928, aliás, não sei quando, foi
passado. Canta-se.
O SR. DIEGO VINICIUS SANTINELLI PESTANA – Uma coisa que posso
dizer, como atual diretor, que talvez tenha mais a ver, todo mundo concorda que muitas
músicas dessas são de cunho duvidoso, caráter, músicas de gosto duvidoso.
O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Duvidoso? Continua com
o seu duvidoso, continua com a sua dúvida.
O SR. DIEGO VINICIUS SANTINELLI PESTANA – Uma coisa que posso
afirmar, como diretor da Atlética, é que a gente não tem de obedecer veteranos, nem
nada assim.
E concordando que essas músicas são de baixo calão, por exemplo, essas
músicas, eu sei que algumas delas foram veiculadas num jornalzinho chamado
“Carramão”. Já não teve a última edição do “Carramão”.
Nós já estamos mudando as coisas, já estamos trabalhando para que isso não
aconteça mais. Já mudamos, antes tinha piadinhas no “Carramão”, a última edição que
saiu não teve piadinha nenhuma, não tinha nada. Não tinha mais nenhuma ofensa. Nós
estamos atuando ativamente.
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Não sei, talvez essas músicas estejam no site? A gente pode tirar. Nem sabia que
essas músicas estão no nosso site. Eu sou da turma 101, o último diretor da Atlética que
editou esse site foi da turma 95.
O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Quem é o diretor da
bateria? Ele está no Plenário?
O SR. DIEGO VINICIUS SANTINELLI PESTANA – Tem alguns membros
da bateria, mas não existe um diretor da bateria. Esse cargo não existe.
O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Quer ler o que o pai do
Edison falou quando da morte dele?
O SR. RAPHAEL KAERIYAMA E SILVA – Nunca vi.
O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Vamos lá na frente nós
dois. Leia, por favor. (Pausa.)
Esse é o pai do Edison, que morreu. Era um senhorzinho, que mal falava
português. Olha o que ele falou à época. O subtítulo dá para ler: “Pai de estudante diz
que educação tradicional impediu o filho de perceber o perigo em festa de calouros”.
Morreu de desgosto. Você sabe que contrataram o advogado mais caro do país para
defender os caras, e ele não tinha sequer advogado.
Façam uma salva de palmas para o Edison, por favor. (Palmas.)
Tem mais alguma coisa para perguntar? (Pausa.) Vocês querem falar mais
alguma coisa? Eu perguntei do site, porque você abre qualquer site, qualquer site tem lá,
por exemplo, qual é a música que mais me agride no site da PUC de Campinas? É
quando eles jogaram um tijolo no rosto de uma menina da Unicamp, que destruíram a
moça, e aí eles fizeram uma música mostrando a importância e a força de dar uma
tijolada. Aí fica no site, assinado, bonitinho.
O SR. DIEGO VINICIUS SANTINELLI PESTANA – Como uma coisa
oficial deles, incentivando.
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O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Oficial, assinada, com os
logos e tal, como se fizesse parte da tradição.
Você sabe como Dr. Arnaldo, como chamava antigamente a Secretaria de
Saúde? Secretaria de Higiene. Então, as faculdades eram faculdades de medicina e
higiene. A Faculdade de Saúde Pública era Faculdade de Higiene e Saúde Pública. Sabe
por que tem esse nome de higiene? Sabe quem é Dr. Arnaldo? Doutor Arnaldo é uma
pessoa importante, é nome de rua, avenida. Sabe o que ele fez, Dr. Arnaldo, sabe o que
ele trouxe para o Brasil? A teoria higienista. Sabe o que era a teoria higienista? A teoria
da raça pura, a teoria ariana. Ele era de um grupo de higienistas, que depois desenvolveu
o nazismo. Ele que trouxe ao Brasil essa teoria.
Então, nem sempre a tradição serve para coisa boa. Nem sempre. Por isso, eu era
vereador, eu tinha um amigo que era vereador que era chinês, Willian Woo, e esse
senhor era chinês, não falava português, e o Willian trouxe o pai lá na Câmara, porque
tinham matado o filho dele na piscina. Aí o Paulo Elias, que era médico, era vivo, e foi
falar com a turma do quarto ano, que deu o caldo no garoto, e o Paulo Elias,
infelizmente, morreu. Ele nunca vai poder contar o que os caras falaram para ele, como
afogaram o garoto.
É isso. Não estou dizendo que você é um cara que vai tingir a piscina de azul,
jogar 180 caras lá dentro, e de manhã vai descobrir que tinha um cara que ficou lá na
piscina. Estou falando, nós estamos falando de coisas que acontecem, que existem. É
isso.
Então, tem uma cultura da violência, que é essa cultura da barbárie, que é jogar
tribo contra tribo, dizer que a escola, uma é melhor que a outra, que tem de dar porrada.
Tem essa cultura. É isso que nós estamos discutindo aqui.
A professora chegou, que ótimo, professora. Obrigado. Queria que a senhora
falasse na frente deles. Vem aqui um pouquinho, por favor. Já vamos esperar a
professora. Espera mais um minutinho porque a professora vai depor.
Esta professora, por favor, professora, venha para a Mesa, fale seu nome e se
identifique.
A SRA. ANA LÚCIA PASTORE SCHRITZMEYER – Meu nome é Ana
Lúcia Pastore Schritzmeyer, professora do departamento de antropologia da USP.
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O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Professora, a senhora foi
demitida?
A SRA. ANA LÚCIA PASTORE SCHRITZMEYER – Eu fui exonerada da
função de superintendente de segurança da Universidade.
O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Porque nós lemos na
coluna da Mônica Bergamo que a senhora foi exonerada porque a senhora estava
emitindo opiniões sobre a segurança no campus, em particular...
Sei que a senhora veio, nós falamos com a senhora às duas horas da tarde, a
senhora já está aqui às quatro horas, fique à vontade. Eu queria que a senhora contasse
um pouco o que aconteceu na sua vida, porque estava todo mundo elogiando o seu
trabalho, todo mundo, e de repente a senhora é exonerada. Como é essa história? A
senhora pode contar?
A SRA. ANA LÚCIA PASTORE SCHRITZMEYER – Eu fui convidada, em
abril do ano passado, pelo reitor professor Marco Antonio Zago para, inicialmente,
coordenar um grupo de trabalho cujo objetivo era avaliar e fazer propostas a respeito da
segurança em todos os campi da Universidade.
Logo em seguida a esse convite, no mesmo dia por sinal, na mesma conversa, o
professor Zago disse que gostaria que eu passasse a responder pela superintendência de
segurança, que até aquele momento tinha como superintendente o coronel Castro,
assessorado por outros três coronéis, todos eles nomeados na gestão anterior, do
professor João Grandino Rodas.
Eu pedi uns dias para pensar. Como o professor Zago havia sido eleito com
grande apoio da comunidade universitária, inclusive com apoio de todos os docentes do
meu departamento, com uma proposta de gestão transparente, democrática, dialogada, e
o convite realmente se apresentou como um desafio, mas uma grande oportunidade para
uma antropóloga que há mais de 25 anos trabalha com direitos humanos, justiça,
violência, eu aceitei e fui indicada, então tomei posse nessa função dia 15 de abril.
Logo no dia 27 de maio começou uma greve na Universidade de São Paulo, que
durou 120 dias, portanto, até o final de setembro, então o desafio, que já parecia grande,
se tornou muito maior porque se criaram tensões muito fortes entre a Reitoria, os
funcionários em greve, os estudantes que apoiavam o movimento grevista, uma série de
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pressões para que a Polícia Militar se fizesse presente ali no campus, e eu sempre
tentando fazer ver aos que tinham essa opinião que o papel da Polícia Militar deve ser
aquele que constitucionalmente está previsto, não de fazer a segurança continuada e
preventiva de uma universidade, mas atuar quando nenhuma outra instituições da
sociedade civil pode fazer o que lhe compete, que no caso é mais, mesmo, na repressão
à criminalidade violenta.
Então, já houve tensões nessa época, mas foi possível, de qualquer forma, ir
pensando uma nova proposta de segurança para a Universidade, que valorizasse a
Guarda Universitária.
Não sei se todos sabem, a Universidade de São Paulo é uma das únicas do Brasil
que ainda tem uma Guarda Universitária formada por funcionários da própria
Universidade. É uma espécie de Guarda Civil, desarmada, cujo objetivo ali é tornar a
qualidade de vida no campus a melhor possível, prestando todo tipo de atendimento,
orientações quanto a como chegar num lugar, pronto-atendimento no caso de um
acidente de trânsito, enfim, todo tipo de cuidado. É uma ideia de guarda que não só está
ali para prevenir a criminalidade, mas especialmente para dar uma atenção à
comunidade que transita pelo campus.
E eu acho isso de extremo valor num contexto nacional de terceirização de todo
e qualquer tipo de segurança, inclusive nos órgãos públicos. São poucas as
universidades públicas hoje que têm a sua própria segurança, e formada segundo uma
perspectiva de prevenção, de cuidados e de atenções.
Bom, a greve foi um período muito tenso, houve um momento em que, por
decisão do reitor, a polícia entrou no campus, a tropa de choque, porque havia um
trancasso no campus, mas tirando esse momento, foi possível fazer ver que havia outras
possibilidades de lidar com o conflito inclusive. Os conflitos não são exceção, são regra
na vida social, e são sempre sinalizadores de pontos a serem cuidados e não sufocados
ou desprezados.
Então, esse era o meu discurso de um modo geral, valorização da Guarda, que
está totalmente sem cursos de capacitação, formação, ou seja, sendo levada para um
processo de sucateamento e terceirização, até sucumbir.
No final do ano passado, de outubro a dezembro, eu trabalhei intensamente
numa proposta política de segurança para a Universidade, a qual eu sinalizei ao reitor, e
a outros pró-reitores e superintendentes, que nesse início de ano eu entregaria. Inclusive
porque foi uma proposta não construída por mim, mas por esse grupo de trabalho que eu
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coordenei, com outros professores, representantes do DCE, Diretório Central dos
Estudantes, do Sintusp, o Sindicato dos Trabalhadores da USP, e, claro, em diálogo
ininterrupto com a Guarda Universitária. Eles foram os meus principais interlocutores
durante todo o período em que eu fiquei lá. Eles me ensinaram o que é segurança na
USP porque a Guarda tem 30 anos de existência. É muita experiência acumulada a ser
considerada.
Então, entrei em férias no dia, na verdade pedi um afastamento para dar aulas
fora do Brasil, no dia 14 de dezembro, aí houve o recesso escolar, eu tirei férias, voltei
no dia 20 de janeiro, que foi meu primeiro dia de trabalho, quando fui chamada no
gabinete do reitor, pelo chefe de gabinete, não pelo reitor, e ele me comunicou,
simplesmente, que haveria essa mudança e eu não continuaria na superintendência.
Eu perguntei quais os motivos, porque quando eu fui convidada foram me dados
motivos, substituir coronéis por uma professora da casa, uma mulher, que tem toda uma
história ali de pesquisa e docência na área do direito e da antropologia da justiça. Então,
eu queria saber por que eu estava saindo.
Claro que as tensões estavam postas, mas eu queria ouvir. E foram me dadas
respostas muito evasivas, do meu ponto de vista, que chegaram reclamações ao reitor.
Eu falei: Não precisa dizer de quem, mas quais e referentes a quê. E a resposta continua
evasiva: Foram reclamações. E, além disso, a sua gestão não articulou bem a
superintendência

de

segurança

com

outras

superintendências,

instâncias

da

Universidade. Ao que eu, imediatamente, reagi dizendo: Bom, não é meu ponto de
vista, porque eu entrava e saía de reuniões diariamente com o prefeito do campus da
capital, com pró-reitores, com outros superintendentes, inclusive com prefeitos de
outros campi do interior.
Quer dizer, sempre que chamada eu me fiz presente, opinei, tentei contribuir. E
todas as reclamações que chegaram, e foram muitas, pela Ouvidoria Geral da USP,
foram respondidas e foram consideradas.
Mas a conversa terminou com essas evasivas e esse foi meu último contato com
a Reitoria.
O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Professora, mas a senhora
estava sendo elogiada por todo mundo, até naquela aula inaugural que vai ter lá dentro
da Faculdade de Medicina, a senhora estava sendo lembrada e tal. Mas a senhora
também fazia críticas ao modelo que havia em algumas áreas de segurança. A senhora
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estava muito preocupada com essa violência sexual, das meninas. A senhora nunca
escondeu.
A senhora poderia falar um pouco, porque isso é uma coisa importantíssima, está
dentro do contexto do que nós estamos discutindo aqui. Lógico, a sua exoneração, ou
demissão, foi um ato persecutório. Foi um ato persecutório.
O assunto teve tal relevância que a senhora, primeiro a senhora substituiu aquela
visão, que tinha de ter Polícia Militar, coronel mandando lá dentro, prendendo, e a
senhora vem e implantou uma nova filosofia. E quando a senhora falou que nós temos
de prestar atenção na violência sexual, toda essa loucura que está tendo, quase que a
senhora foi demitida em férias.
Então, acho que é importante esse momento, que a senhora aproveitasse e
falasse que defende isso, isso e aquilo, por isso fui exonerada, porque eu sou do bem. É
isso que nós queremos denunciar, esse absurdo que foi a sua exoneração.
A SRA. ANA LÚCIA PASTORE SCHRITZMEYER – Aliás, desculpem, eu
nem disse boa tarde e nem agradeci ao deputado pelo convite para estar aqui, e cheguei
um pouco atrasada porque eu, justamente, estava na Universidade.
Eu acredito, deputado, que quando começaram as denúncias dos abusos e
violência sexual, não só na Faculdade de Medicina, mas, inclusive houve um caso que
nós soubemos, no primeiro semestre, envolvendo uma aluna da geografia,

nós a

recebemos na superintendência, dialogamos muito com ela, enfim, quando começaram
esses casos, claro que não só por ser mulher, mas até por já ter também publicado todo
um trabalho, um livro que tenho sobre estupro, isso me sensibilizou muito.
E em todas as oportunidades que eu tive, eu alertei a Reitoria quanto à
importância de se dar muita atenção a esse tema, e fizemos um seminário aberto à
comunidade, em dezembro, sobre esse tema, com a professora Heloisa Buarque de
Almeida, que já esteve aqui também nesta CPI, e é minha colega de departamento,
estuda gênero e sexualidade.
Então, claro que era público e notório que eu tinha ali uma postura, que é a de
que esses casos sejam investigados com toda a seriedade, e que para isso havia a
necessidade de mudar uma coisa que me assustava como superintendente de segurança
da Universidade.
Porque algumas unidades da Universidade de São Paulo, como é o caso da
Faculdade de Medicina, mas não somente da Faculdade de Medicina, elas têm um
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sistema de segurança próprio. Ou seja, um sistema de monitoramento interno por
câmeras que são acompanhadas, cujas imagens produzidas são acompanhadas apenas
por vigias e agentes de segurança que estão lá dentro, que não são funcionários da
superintendência de segurança da Universidade, mas, apesar de serem funcionários da
Universidade, respondem ao diretor da unidade, exclusivamente ao diretor. É uma coisa
muito interna.
Então, em dezembro, aliás, na antevéspera de eu me afastar para dar esse curso
fora, eu tive uma rara oportunidade, que foi a de conversar com o reitor. Foi em
Piracicaba, numa reunião com dirigentes, uma hora que ele estava ali sozinho, eu me
sentei ao lado dele, numa sala, e eu disse que tinha um assunto muito sério a tratar, e
esse assunto era o caso específico da Faculdade de Medicina.
Eu expus ao diretor o impedimento que a Guarda Universitária, do quadrilátero
da saúde e do direito, que pega a Faculdade de Saúde Pública, Direito, Faculdade de
Medicina, Enfermagem, enfim, Terapia Ocupacional, toda aquela área ali da USP, eu
disse que a Guarda não tinha como atuar ali dentro, e eu não tinha nenhuma informação
do que acontecia nas festas, do que acontecia no dia a dia, a nossa central de
monitoramento não tinha acesso às imagens da Faculdade de Direito, e que essa
situação precisava mudar para que a USP, realmente, pudesse levar...
O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Direito ou Medicina?
A SRA. ANA LÚCIA PASTORE SCHRITZMEYER – Medicina. É que é o
quadrilátero da saúde e do direito. Mas a Guarda Universitária, especificamente no caso
da medicina, ela apenas verifica se os vigilantes terceirizados estão nos seus postos. Ela
não entra e não pode entrar para fazer mais nada.
Então, enfim, falei em poucos minutos isso para o reitor, enquanto ele teclava o
celular, e ele se limitou a me dizer: Esse é um problema do diretor. Ele que resolva.
E aquilo me preocupou porque, inclusive a pedido do diretor da Faculdade de
Medicina, eu estava falando com o reitor para que, vinda uma ordem da Reitoria de que
a superintendência de segurança poderia atuar na Faculdade de Medicina, isso inclusive
daria apoio ao diretor da faculdade para, junto aos seus pares e a todo um esquema que
existe lá dentro, não se sentir sozinho.
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Quer dizer, o diretor veio me pedir ajuda, eu fui ao reitor, pedi essa ajuda,
porque realmente acho que é preciso ali algo que escape daquela malha que existe lá
dentro, e não houve essa ajuda.
Eu até confesso que não tinha dado tanta importância a essa conversa rápida com
o reitor, logo saí de férias, mas eu acho que ela deve ter sido decisiva.
O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Ficou claro.
Deputada Sarah Munhoz. (Pausa.) Danilo, me faz um favor, antes de liberar os
meninos, deixa o Edison e depois vamos voltar com o flyer da convocação, e traz aquela
conversa, aquele grupo de bate papo, que quero mostrar para eles, por favor, antes de
terminar.
Deputada Sarah Munhoz tem a palavra.
A SRA. SARAH MUNHOZ – PCdoB – Professora, a senhora entende que
existem movimentos internos dentro da própria universidade, desse quadrilátero, de
professores que fortalecem esse posicionamento para que não haja uma invasão da
intimidade dessas áreas?
A SRA. ANA LÚCIA PASTORE SCHRITZMEYER – Sim.
A SRA. SARAH MUNHOZ – PCdoB – Existe conivência nisso?
A SRA. ANA LÚCIA PASTORE SCHRITZMEYER – Sem dúvida.
A SRA. SARAH MUNHOZ – PCdoB – Obrigada.
O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Professora...
A SRA. ANA LÚCIA PASTORE SCHRITZMEYER – Desculpa, deputado,
só completando, só vou completar, eu diria que infelizmente não só professores, mas
funcionários da universidade.
A SRA. SARAH MUNHOZ – PCdoB – É de se lamentar muito.
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O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Professora, repete, porque
eu ia olhar para a tela e me distrai. Repete porque é muito importante o que a senhora
falou. Porque o assunto que os meninos estavam falando aqui, que o nível de segurança
lá é um horror, um horror, e tudo que eles estavam falando, e aí parece que a senhora
estava sabendo do que eles estavam falando.
Então, acho que é importante que a senhora tenha mais um tempo, porque é o
único jeito que a gente tem para trazer a público, que a senhora explique exatamente
esse negócio, que tem áreas vulneráveis, que tem áreas difíceis, que a senhora tinha essa
preocupação.
Acho que é importante que esse momento fique claro e que aí a senhora, mais
uma, porque aqui no Brasil a vítima, o denunciante é que é culpado.
Deputada Sarah Munhoz, e depois queria que a senhora voltasse a falar.
A SRA. SARAH MUNHOZ – PCdoB – É só para colocar mais um adendo, de
como eu estou considerando esse quadrilátero.
Para mim, diante da seriedade das suas palavras, esse quadrilátero tem
conivência para uma blindagem. A senhora não poderia entrar lá porque está blindado.
A SRA. ANA LÚCIA PASTORE SCHRITZMEYER – Na verdade, não, o
que nós chamamos de quadrilátero é todo esse conjunto de unidades que pegam a
Avenida Dr. Arnaldo e vão até a Faculdade de Direito, incluindo o Centro Cultural
Maria Antonia.
Eu diria que nessa área, especialmente a Faculdade de Medicina, é a mais
blindada, porque a Guarda Universitária tem uma base na Faculdade de Saúde Pública e
tem um diálogo com a administração da Saúde Pública.
Nós vínhamos construindo um diálogo com a administração da Faculdade de
Direito, que não tem um sistema próprio de segurança.
A Faculdade de Medicina tem um sistema próprio de segurança.
A SRA. SARAH MUNHOZ – PCdoB – O professor Auler nunca recebeu a
senhora para tratar desse assunto?
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A SRA. ANA LÚCIA PASTORE SCHRITZMEYER – Ele me procurou no
final do ano, conforme eu disse. Foi ele que me procurou. Nós conversamos após uma
reunião do Conselho Universitário.
A SRA. SARAH MUNHOZ – PCdoB – Nessa conversa ele pedia ajuda?
A SRA. ANA LÚCIA PASTORE SCHRITZMEYER – Sim.
O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Então, professora, podia
falar um pouquinho mais, porque afinal a senhora foi exonerada, saiu uma pequena nota
no jornal. Acho que isso é uma notícia relevante, porque a senhora foi exonerada porque
estava tentando fazer o melhor, fazer o bem, estava preocupada, estava colhendo,
fazendo o mapeamento dos casos de violência sexual, das meninas que pedem
interdição dos agressores.
A senhora é antropóloga, a senhora podia falar um pouquinho mais, por favor.
A SRA. ANA LÚCIA PASTORE SCHRITZMEYER – Inclusive nesse
seminário aberto à comunidade, que foi em dezembro, eu fiz questão, não só de
apresentar uma série de dados sobre violência sexual, e especialmente destacar que ela
geralmente acontece entre conhecidos, no ambiente doméstico e no ambiente de
trabalho.
Eu fiz questão também de destacar que o importante, do ponto de vista de uma
universidade do porte da USP, era se colocar acima de todo e qualquer interesse, seja de
funcionários internos, professores, grupos de estudantes. Que a investigação tinha de ser
a mais imparcial possível, tanto no que diz respeito à fala das denunciantes, das
mulheres que ali se diziam vítimas, para, a princípio tomar essa fala como uma fala de
autoridade, quanto até para também preservar os que eram acusados, porque, claro,
pessoas podem ser acusadas injustamente.
Então, a Universidade tinha de fornecer condições para que as investigações
tivessem total acesso às informações do que ocorre na faculdade. Em especial o que
pedi ao reitor é que o chefe de segurança da Faculdade de Medicina, mediante todas
essas suspeitas, ele fosse afastado da chefia de segurança, para que a Guarda
Universitária pudesse assumir essa chefia.
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Eu, absolutamente, não tenho provas. Aliás, porque não pude ter acesso a nada.
Mas eu disse: Há alguém sobre quem paira uma série de acusações, parece que já há
sindicâncias, não tem sentido alguém que está nessa posição continuar gerenciando todo
um sistema de segurança. Deixa a Guarda Universitária entrar, eu vou estar ali à testa, e
nós poderemos, auxiliando o diretor da faculdade, tomar alguma atitude.
Enquanto isso, esse esquema de segurança atual, ele, pelo menos se desfaz um
pouco, porque vai um para um canto, outro para outro, na própria universidade,
ninguém seria demitido in limine ali, as pessoas só seriam deslocadas internamente.
Isso eu não podia fazer, não era um funcionário sob a minha responsabilidade.
De fato, quem podia fazer era o diretor da faculdade, mas que pediu ajuda e, claro, uma
ordem do reitor está acima de uma ordem do diretor. Ele podia tomar essa decisão. Não
sei se fui clara.
A SRA. SARAH MUNHOZ – PCdoB – Foi.
O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Claríssima.
A SRA. SARAH MUNHOZ – PCdoB – Transparente.
O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Eu pedi um texto, que
quero mostrar para vocês dois, para não parecer que nós somos uns caras exagerados, e
quero pôr o flyer da convocação, e aí vou conversar mais um pouquinho. Vou explicar o
que quero mostrar para vocês dois, até para a professora.
Um dia nós chamamos os presidentes do centro acadêmico, o antigo e o que
assumiu agora. Durante, a professora falou que ela foi falar com o reitor, o reitor deu
tanta atenção que ele não conseguiu parar de teclar. Eu fico impressionado com essa
gente que você vai falar e o cara não para, não olha mais.
Então, nós estamos aqui, os dois garotos estavam aqui na Mesa, e estava toda
essa mania de ficar teclando, teclando, teclando.
Aí nós recebemos o grupo de bate papo que foi formado em torno da audiência,
falando do nosso papel, dos deputados, das perguntas, e tinha um professor judeu na
Mesa, o Ackerman, e nós recebemos a cópia do grupo de bate papo.
Eu podia mostrar centenas de postagens feitas na internet em nome da Atlética,
do grupo Pinheiros, mas eu quero mostrar para vocês, até nós vamos separar alguns
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daqueles nomes, Koba, para chamar aqui para depor, perguntar como eles falam aquelas
coisas.
Aqui está presente o deputado João Paulo Rillo, líder da bancada do PT, chegou
agora de Rio Preto.
Então, quero te mostrar, porque o pessoal de vocês acha assim, que nós estamos
pondo vocês numa situação quase que de interrogatório, quase de escárnio, de pendurar
vocês em público.
Então, quero mostrar o outro lado, como nós vemos, como chega aos nossos
ouvidos. Porque às vezes vocês falam: Esses caras são exagerados, a nossa escola é uma
escola de gente civilizada.
Lógico que é uma escola de gente estudiosa, lógico. Ninguém está falando que é
a escola. Esse negócio de escola não existe em instituição. Existem as pessoas que estão
na instituição. As pessoas que fazem as instituições, não são as instituições que fazem
as pessoas.
Nós queremos mostrar, e estou fazendo esse alerta total para pôr aquele banner
lá para vocês saberem o seguinte. O Brasil inteiro vai estar de olho nos trotes, o Brasil
inteiro. Vai ter uma lente, vai ter especiais, retrospectiva. O Brasil vai falar de trote. E
vocês vão ter, se vai ter lente nas faculdades, a lente de vocês vai ser desse tamanho.
Então, queria botar o flyer, porque nós estamos fazendo um apelo: Acabem com
o trote. Não tem cabimento fazer trote. Ninguém é submisso hierarquicamente para
fazer qualquer coisa que está nessa hierarquia.
E você vê que vem uma professora, que era coordenadora do sistema de
segurança, que foi demitida, exonerada, desculpa. Foi exonerada porque ela encontrou
determinados pontos onde a coisa estava falhando, e que era o que vocês estavam
dizendo aqui, entendeu? E ela foi exonerada.
Você imagina, todas as luzes estão ligadas, todas as câmeras, e o cara não teve
dúvida. Ela foi lá falar: Professor, tem pontos obscuros de vigilância na universidade.
Está bom, vou ver o que eu faço. Pá, exonero.
Entenderam o que nós estamos tentando construir? Um processo civilizatório.
Não queremos destruir ninguém.
Então, vamos deixar a professora falar mais um pouco, aí o Danilo vai trazer
aquele documento, que faço questão, eu mostrei para o reitor. Professora, fala mais um
pouco, por favor. Conta um pouco da sua história, como a senhora chegou na USP e tal,
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conta, porque é um momento muito importante, que vai ter muita repercussão o seu
depoimento hoje, por favor.
A SRA. ANA LÚCIA PASTORE SCHRITZMEYER – A minha história,
toda a minha formação foi na própria Universidade de São Paulo. Eu me graduei em
ciências sociais e em direito, fiz as duas graduações na USP, depois o mestrado e o
doutorado em antropologia. Dei aula em muitas faculdades antes de prestar o concurso e
ser aprovada, em 2003, para ser docente na Universidade.
A SRA. SARAH MUNHOZ – PCdoB – Uma pergunta, professora. A senhora
passou pelo trote do direito?
A SRA. ANA LÚCIA PASTORE SCHRITZMEYER – Eu evitei durante uma
semana, quando eu entrei, ir à Faculdade de Direito. E como eu já era estudante de
ciências sociais, eu sabia o que acontecia na Faculdade de Direito, eu simplesmente não
fui durante a primeira semana.
Mas eu não escapei de um trote, verbal. Eu entrei, eu lembro, isso foi em 1984,
que eu entrei na Faculdade de Direito, eu entrei com ar de quem já era estudante
veterana, para disfarçar, e um estudante falou assim para mim: Nossa, você por aqui?
De que signo você é? Eu falei: Leão. Ele falou: Ah, então você não é virgem. E
começou a brincadeira, e eu logo...
Então, foi a única vez que me pegaram. Eu me neguei, inclusive nunca
participei, na Faculdade de Direito, das peruadas, porque acho que também elas
constituem um ritual de muita humilhação para quem está ali chegando.
Enfim, são vários os rituais universitários que humilham as pessoas, que é o
modo de dizer: Olha, você aqui é menos. Para ser mais você tem de passar por certas
coisas.
A SRA. SARAH MUNHOZ – PCdoB – E antes de a senhora contar, já
aproveitando que a senhora está nessa linha, como chefe da segurança a senhora
presenciou, ou recebeu, notificações, ou queixas ou, seja lá o que for, de questões
violentas, trotes violentos, os estupros, o pascu?
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A SRA. ANA LÚCIA PASTORE SCHRITZMEYER – Não, porque eu
assumi em abril. Já tinha passado o período da chegada dos calouros de 2014.
A SRA. SARAH MUNHOZ – PCdoB – Mas teve o Show Medicina e teve a
Intermed.
A SRA. ANA LÚCIA PASTORE SCHRITZMEYER – Então, mas nada
chega, chegava, pelo menos, à superintendência de segurança sobre o Show Medicina,
do ponto de vista interno da Universidade. Tudo que eu soube, eu soube pela imprensa.
A SRA. SARAH MUNHOZ – PCdoB – Obrigada.
A SRA. ANA LÚCIA PASTORE SCHRITZMEYER – Agora, eu só queria
complementar...
O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Sem prejuízo...
Complementa.
A SRA. ANA LÚCIA PASTORE SCHRITZMEYER – Só queria
complementar uma coisa importante.
Eu acho que, sem dúvida, a atual gestão, ela está se encaminhando para uma
postura que merece ser atentamente acompanhada. Mas eu entendo que o problema dos
trotes e o problema da segurança em certas unidades mais tradicionais e fechadas da
USP, como a Medicina, a Medicina Veterinária, a própria Esalq, em Piracicaba, e
outras, é um problema crônico, que atravessou várias gestões reitorais.
E problemas crônicos geralmente contam com o apoio de vários setores
interessados em que aquilo não mude. E, claro, que os estudantes também, com as suas
atléticas, os seus centros acadêmicos, entram nesse esquema todo, porque ele está tão
montado, tão arraigado, que é praticamente impossível escapar.
Então, falando aqui genericamente, imaginem estudantes que entram numa
unidade que tem um sistema de vigilância em que, eventualmente, o próprio
responsável é também alguém que tem uma empresa de vigilância particular, não
necessariamente me nome dele. Isso é comum no Brasil, pessoas que têm empresas de
segurança não são aquelas que legalmente constam como responsáveis por elas.
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Então, imaginem uma situação como essa, em que a própria segurança privada
numa festa é da empresa de alguém que ali trabalha como funcionário, que a própria
festa, inclusive, conta com a organização de empresas que são de funcionários ou de
amigos deles. Há um jogo de interesses que blinda tudo ali, não é mesmo?
E como, em troca disso, há dinheiro, porque as festas rendem, há lucros, não só
para as empresas particulares que fazem a segurança da festa, como a própria festa, a
Atlética, o centro acadêmico, o jogo vai se tornando muito pesado.
Então, eu diria que os estudantes, claro, também têm uma responsabilidade,
porque eles sabem ao que eles estão aderindo, mas é um esquema que vem de longa
data. Esse esquema tem décadas de formação.
E eu acho importante dizer uma coisa, quer dizer, esse esquema tem aumentado.
Hoje, fazer vista grossa a um esquema desses é mais difícil do que há 30 anos, quando
ele era um pouco mais light. Hoje é um esquema pesado.
O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Como é o nome desse
homem que é tão poderoso na Faculdade de Medicina, que é personagem de tantas
histórias?
A SRA. ANA LÚCIA PASTORE SCHRITZMEYER – É que eu não tenho
nenhuma prova concreta contra ele.
O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – A senhora não está
acusando de nada. Se não quiser falar o nome, mas ele é o chefe da segurança da
Faculdade de Medicina.
A SRA. ANA LÚCIA PASTORE SCHRITZMEYER – Chagas.
O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Ele tem vínculo com a
empresa?
A SRA. ANA LÚCIA PASTORE SCHRITZMEYER – Ele tem vínculo com
a Universidade.

744
DIVISÃO DE TAQUIGRAFIA
O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Ele é funcionário da
Universidade.
A SRA. ANA LÚCIA PASTORE SCHRITZMEYER – Há muito tempo.
O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Qual a empresa, ou as
empresas que fazem?
A SRA. ANA LÚCIA PASTORE SCHRITZMEYER – Não tenho nenhuma
informação sobre isso, porque isso era o que nós estávamos pretendendo...
O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Descobrir. Entendi. Quem
sabe, sabe.
Chegou o grupo de bate papo para mostrar? Professora, fala mais. Aqui a luz
está acessa e a senhora está protegida. Quanto mais a senhora falar aqui, a senhora está
mais protegida. O mundo precisa saber como funciona, durante o dia.
A SRA. ANA LÚCIA PASTORE SCHRITZMEYER – O que eu queria dizer,
acho que é importante, é que muito me surpreendeu, quando da exoneração,
especialmente da publicação no “Diário Oficial”, que foi neste sábado, porque eu nem
perguntei quem ia ser meu substituto. Eu imaginei que eu logo saberia.
E eu imaginei que, ou seria alguém com um perfil de humanidades, mas fiquei
curiosa em saber quem, ou alguém com um perfil muito diferente. E é um colega da
Medicina Veterinária, cujo trabalho eu não conheço, porque é uma área muito distante
da minha.
Então, isso me surpreendeu imensamente porque a Universidade de São Paulo
tem vários profissionais, além de mim, que trabalham com justiça, direitos humanos,
segurança. Quer dizer, é uma Universidade que tem um capital de conhecimento e de
militância mesmo por uma segurança pública de qualidade, que justifica que seja um
profissional dessa área alguém que está à frente de uma superintendência de segurança.
Então, me surpreende muito que, num quadro tão amplo de profissionais, eu sou
apenas uma delas, existem outras, a própria professora Heloisa, que já esteve aqui, que
seja alguém de uma área tão distante que agora responda por essa superintendência.

745
DIVISÃO DE TAQUIGRAFIA
Mas, o que posso dizer também é que, desde que eu assumi, ficou claro para
mim que eu estava ali para trabalhar pelos interesses da Universidade, e que são eles
que estão acima de toda e qualquer coisa, inclusive toda e qualquer gestão e gestor.
Claro, eu fui nomeada, era um cargo de confiança, mas confiança tem de ser
algo recíproco. Se eu confio em você para responder por um cargo, e eu aceito, eu estou
confiando, que eu fui escolhida porque eu tenho capacidade para desenvolver esse
trabalho a partir de tudo que eu já demonstrei pela minha trajetória, e que eu vou ter
espaço para isso.
Eu confesso que no início da gestão, até durante a greve já, em plena tensão,
houve uma ocorrência que me animou, porque, isso foi pouco noticiado, mas para mim
foi muito importante.
Foi, se não me engano, no final de junho, eu lembro porque já era copa do
mundo, a USP já estava em greve, e um movimento, que participa do movimento dos
sem terra, vinha do Pontal do Paranapanema, de forma absolutamente pacífica, para
entregar uma carta aqui no gabinete da Presidência, na Avenida Paulista, e havia
entrado em contato com o Sintusp para passar pela Universidade de São Paulo, ficar
uma noite ali antes de seguir.
E quando o reitor ficou sabendo, eu fui chamada, num final de dia, para dizer o
que eu achava daquilo. Imagina, o movimento acampar na Universidade? Temos de
tomar providências urgentes com a polícia. Falei: Por quê? É um movimento pacífico.
Acho que a Universidade deve acolher o movimento. Estou resumindo aqui uma
conversa que durou três horas, das seis às nove da noite.
Eu tive o apoio de outros colegas, que eu chamei ali, e para minha surpresa, eu
propus algo que achei muito ousado, ao reitor, mas ele topou. Eu falei: Professor Zago,
acho que o senhor, como reitor, deveria não apenas se solidarizar com o convite do
Sintusp, como ir além, e ao invés de deixar que mulheres, crianças, famílias inteiras
acampassem no gramado, fazia muito frio, era junho, que eles fossem acolhidos, por
exemplo, no Cepeusp, que é o Clube Poliesportivo da USP, onde há quadras cobertas,
com chão de madeira. O que o senhor acha?
Falei: Agora vou ser exonerada. Ele falou: É uma boa ideia. Ele até brincou, ele
disse: Das duas uma, ou isso vai dar certo, ou amanhã eu vou ser demitido pelo
governador. Eu falei: Professor, isso vai dar certo.
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E eu contei com o apoio de colegas, do prefeito, do diretor do Cepeusp, o
diretora da FAU de São Carlos. Nós entramos em contato com o movimento, entramos
em contato com o Sintusp.
Na manhã seguinte chegou o movimento, escoltado pela Polícia Militar, que eu
achei ótimo, é o papel da Polícia Militar escoltar passeatas, movimentos. Pacificamente
entraram, ocuparam as quadras do Cepeusp cobertas. Eles trouxeram seus colchões,
todo o seu material. Depois de dois dias pediram licença para ali ficar não só uma noite,
porque estavam muito cansados, iam ao gabinete da Presidência só no dia seguinte.
Então, ficaram duas ou até três noites.
Eu lembro que saíram num dia de jogo do Brasil, deixaram o Cepeusp mais
limpo do que ele estava quando eles entraram. As crianças brincaram ali, o Cepeusp
estava vazio por causa da greve.
Foram muito elogiados pelo diretor do Cepeusp, pela maneira como eles se
portaram. Não houve nenhum vandalismo.
E eu imaginei que aquilo seria objeto de publicidade pela própria Reitoria do
quanto a Universidade havia acolhido um movimento social. Não houve uma única
linha. E eu disse: Mas professor, isso foi um sucesso para a Universidade. Ele falou:
Deu certo.
Deu certo? Quer dizer, há outras formas de entender segurança que não é pela
repressão. Segurança é entender que é possível dialogar com aquilo que talvez pudesse
ser conflituoso e não foi.
Então, eu gostaria de trazer esse exemplo, porque essa era a proposta, e eu
realmente achei que havia espaço para isso. Naquele momento o reitor topou, deu certo,
e eu pensei: Bom, se topou uma vez, quem sabe se abra para que essa seja a tônica.
Claro, há momentos de maior tensão, mas é possível fazer diferente, porque a ideia
inicial era: Vamos impedir o movimento de entrar, vamos revistar todo mundo, não
vamos permitir que entrem com as lonas para montar um circo, não sei o quê. E eu
disse: Não precisa montar circo. Podem ser abrigados no Cepeusp.
Enfim, acho que esse é um exemplo de uma gestão que também sinalizou coisas
positivas no início. Por isso houve muita adesão. Esse atual reitor foi muito apoiado.
Nós acreditamos. Eu acreditei. Eu realmente acreditei que era possível fazer uma
política diferente da que vinha sendo feita, e acreditei até o final, até ser exonerada,
porque a Guarda Universitária da USP é uma guarda que quer ser valorizada, como
qualquer profissional.
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Eles não querem chegar à terceirização sucateados. E eles têm 30 anos de
história. Eles sabem como fazer segurança na Universidade.
Claro que estão desestimulados, sem curso de capacitação, sem uniformes há
mais de quatro anos, não foram comprados uniformes novos, mas é possível estimular
pessoas desestimuladas se a gente diz a elas que sabe que elas têm um conhecimento a
ser valorizado.
Então, essa era a proposta. E essa é a proposta que eu espero que volte a
acontecer.
O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Muito obrigado,
professora. Arrasou. (Palmas.)
A SRA. SARAH MUNHOZ – PCdoB – A senhora volta como professora para
a Universidade?
A SRA. ANA LÚCIA PASTORE SCHRITZMEYER – Que, aliás, é o lugar
que eu me sinto mais confortável.
A SRA. SARAH MUNHOZ – PCdoB – Mas a senhora se sente segura e
tranquila para voltar?
A SRA. ANA LÚCIA PASTORE SCHRITZMEYER – Eu espero que eu
possa me sentir. Eu tenho todo o acolhimento dos meus colegas. Eu tive todo o apoio
dos meus colegas quando eu aceitei o convite, mas eu diria que o apoio é ainda maior
para que eu volte, porque eles sabem que eu realmente tinha uma proposta e que eu
volto porque, infelizmente, essa proposta inclusive, aliás, foi entregue ao reitor, eu
entreguei um relatório de final de gestão que, obviamente, eu fiz às pressas, porque seria
entregue só em fevereiro, esse relatório foi entregue não só ao reitor, ao vice, como a
todo o staff da Reitoria, e ao grupo de trabalho que eu coordenava.
Os colegas já estão lendo, e eu entendo que o que me foi pedido está lá, é o que
nós fizemos em nove meses e pretendíamos fazer a partir de agora e para os próximos
três anos.
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Então, eu entendo que, como docente, como pesquisadora, não há nada que
possam fazer contra mim, porque é agora a minha qualidade de trabalho como docente
que importa, e isso, duvido que tenham o que falar.
A SRA. SARAH MUNHOZ – PCdoB – Obrigada.
O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Para concluir, só queria
mostrar para vocês dois, que é documental. Nós montamos uma Mesa com o pessoal do
Caoc, aí começamos a fazer as perguntas, aí a pessoa que estava na Mesa punha a nossa
pergunta, aí vinham os comentários, tudo aqui.
Olha o que eles falam: Deputado, você conhece o Ceará, do quarto ano? Ceará
deu o trote no Edison. Murilo: Me desculpe, eu tinha seis anos na época, nem conhecia
o que era Faculdade de Medicina. Hahaha, todo mundo rindo. Deputado, falando da
caveira do Show, caveira da morte, deputado babaca, deputado brigando com Murilo.
Ele está perguntando do Show pro Nissin, mas ele está se esquivando de responder.
Nissin se saiu muito bem. Balé no palco. Hahaha.
E aí eles ficam xingando a gente: Deputado questionando a escola da música da
Geni. Essa música é parte de uma obra, a “Ópera do Malandro”. Deputado, você
conhece a dinâmica do pascu? Pasta? E passando o vídeo da pasta no Dante. Nissin,
mandando bem, velho. Se eu fosse depor, iria rir muito. Nossa, tenso. Puta deputado
debochado.
E por aí afora, cafofo, negócio do cafofo: Seria muito bom se o Murilo dissesse
para o deputado... Pergunta de uma forma burra. Não sei como o Nissin ficou sério
assistindo a uma pasta no telão com um cara desses enchendo o saco. Está dizendo que
o mocó é o prolongamento da barraca da festa para os alunos descansarem e se
relacionar com a moça que ingere... É nesse mocó que teve estupro. O Nissin parou de
falar. Seus mocozeiros. Mulher que fez Farma, trabalha na faculdade, depondo agora,
dizendo que vários anos foi aluna.
E aí eles falam do professor judeu que estava na Mesa, e por aí afora. Quero que
vocês vejam, porque eu não posso ficar lendo tudo, porque é muito longo o documento,
tem tanta barbaridade, tanta barbaridade.
Eles falam do professor Ackerman: Letras da música da bateria de Ribeirão, esse
maluco aí na frente, o Scaliza... O deputado que perguntou isso era o prefeito de Jacareí
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(Marco Aurélio) Esse maluco aí na frente, do Scaliza, já foi prefeito em Jacareí, um
filho da puta, roubou pra caralho lá. Mora lá e ainda vou mandar explodir a casa dele.
Está escrito. Está entendendo? Lógico que não posso dar cópia desse documento.
Entendeu o que os caras escrevem? Os caras postam? Os caras são loucos.
Olha o que eles falam do professor Ackerman, que eu não sabia que tinha isso
ainda no século 21. Falando de racismo, faculdade: Honestamente, deturparam muita
coisa, interpretaram, inventaram. Cara porco. Esse Adriano Diogo é muito sujo. Tenho
nojo dele.
Queria ver o que eles falam do Ackerman, mas eu não acho. Devia ter grifado
com marca texto. E o pior é que os coleguinhas assinam tudo, assinam, assinam. E vêm
aqui e ficam assim: Meu Deus, não sei, nunca vi nada, nunca ouvi falar nada disso. Não
sei o que é isso.
Sei que você deve até conhecer uns caras. Nós vamos chamar eles para bater
papo aqui, fazer uma roda de papo aberta. Obrigado.
Pessoal, depois vou falar com a deputada, e amanhã a gente conversa sobre
aquilo, conforme combinado.
A SRA. SARAH MUNHOZ – PCdoB – Só reitero meu pedido de desculpas
porque não é meu ato normal.
O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Deputada, os advogados
protocolaram um documento sobre uma frase que a senhora falou ontem na saída de um
aluno. Depois falo com a senhora e a senhora vai tomar ciência amanhã. Nada que não
possa ser corrigido. A reunião de hoje foi ótima.
Pessoal, muito obrigado, obrigado a todos. Vamos construir um mundo melhor.

*

*

*
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CPI DAS VIOLAÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS NAS FACULDADES
PAULISTAS
BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA.
29/01/2015
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT – Comissão Parlamentar de
Inquérito, Violação de Direitos Humanos nas Universidades do Estado de São Paulo.
Declaro aberta a 16ª Reunião da Comissão Parlamentar de Inquérito, constituída pelo
ato número 56 de 2014 com a finalidade de investigar as violações dos direitos humanos
e demais ilegalidades ocorridas no âmbito das universidades do Estado de São Paulo, os
chamados “trotes”, festas e em seu cotidiano acadêmico.
A Sessão de hoje é dedicada à PUC São Paulo, Faculdade de Medicina, Ciências
Médicas, de Saúde da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo.
Temos aqui a presença do professor Dr. José Eduardo Martinez, vice-reitor da
PUC São Paulo e da Dra. Andrea de Melo Vergani, secretária geral da reitoria e
assessora jurídica.
Bom, então o formato da reunião vai ser da seguinte forma, primeiro os alunos
aqui presentes farão seus depoimentos e depois o reitor fará uso da palavra em uma
sessão exclusiva da reitoria colocando principalmente em discussão o relatório chamado
“Grupo de Apoio ao Primeiranista”, documento oficial “Diga Não ao Trote” de 2013.
Bom, eu queria inicialmente dizer o seguinte, o pessoal da assessoria, o flyer da
Faculdade de Medicina da USP não vai ser colocado na tela? Por favor. Eu vou fazer a
minha fala, mas eu queria projetar. Não está? É o flyer que eles exibiram ontem e nós
vimos um texto. Mas antes mesmo, se não houver tempo eu vou fazer a abertura da
reunião com a seguinte fala.
Senhores professores da Faculdade de Medicina da USP, senhores diretores,
senhor reitor, em que pese todo o clamor da sociedade para que não haja trote na
recepção aos alunos da Faculdade de Medicina da USP, a Associação Atlética Oswaldo
Cruz está convocando todos os alunos e veteranos para fazer a recepção dos jovens
ingressantes amanhã, sexta-feira, dia 30 assim que sair o resultado do vestibular.
Disfarçado de recepção, é uma forma de trote com as características do trote que
todos nós conhecemos. Não fazem segredo disso, está convocado pela internet uma
mobilização geral de alunos e veteranos para receber os novos ingressantes. Para não
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dizer que não sabíamos, para não dizer que estão sendo pegos no contrapé embora a
Faculdade de Medicina da USP acompanhe todas as sessões, estamos falando
oficialmente, oficialmente que qualquer violência, qualquer transgressão, qualquer
ameaça, qualquer intimidamento que houver, a USP e a Faculdade de Medicina serão
responsáveis.
Digo e repito e quero avisar a todos os órgãos de imprensa que acompanhem os
180 alunos que lá comparecerão porque pode haver até outro tipo de manobra. Recebem
na Faculdade de Medicina e levam para outro lugar contigo, fora do território oficial da
faculdade para que as coisas aconteçam.
Então o convite está aí na tela, é oficial da Associação Atlética Oswaldo Cruz,
eles só pararam de fazer a contagem regressiva, pode por mais para baixo Kuba. Olhe
lá, é a turma 103 que eles deram o nome de “Pilha”. Abaixe um pouquinho. Olhe o que
eles escrevem na High Tag. Para o título, volte para o título.
Já estão convocando a Calomed, a Med-USP e fazem uma frase afirmativa. Nós
fizemos uma resposta. Não sei se dá para por a resposta para que seja oficializada aqui
na comissão, mas se não houver não vamos perder mais tempo com isso, mas se puder.
Aí está, já estão convocando a Calomed e aí a recepção. Pode por para baixo. Isso.
Chegada dos calouros à Medicina, “Pilha” é o nome da turma, “Pilha 103”.
Então para não dizer que eles não foram pegos de surpresa, que não sabiam, está
na pagina oficial da Associação Atlética Oswaldo Cruz. Quero dizer que não estou
fazendo isso com nenhum senso de mandonismo, mas houve todo um compromisso da
direção da faculdade e da própria reitoria que esse ano as coisas seriam diferentes.
Tomara que seja. Vamos lá.
Sem mais, depois se você conseguir a nossa, olhe aqui o número da página,
cento e oitenta e quatro curtidas e as pessoas que estão confirmando, então vai uma
espécie de uma resposta. Vamos lá, vamos fazer, vamos afrontar e vamos ver o que a
sociedade vai responder. Vamos lá, então hoje é Sorocaba, PUC São Paulo Sorocaba.
Então os alunos que vieram de Sorocaba presentes são Amanda Guedes dos
Santos, por favor, venham para a Mesa. Ana Carolina Árabe Gomes da Silva, Andrey
Oliveira da Cruz, Bruna Kariny de Oliveira, Camila Carvalho Guedes, José Guilherme
de Oliveira, Tamiris Amaral Castillo. Faltaram embora tivesse previsto a Carolina
Muniz e o Robson Luis Ribeiro Andrade.
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Podem se sentar de preferência todos juntos, os que não couberem, pode ver
mais perto, não tem problema. Se puder todo mundo ficar na primeira fileira melhor.
Ajuda aí Cícero. Só vamos ver a distribuição, me empresta uma caneta.
O SR. RICARDO KOBAYASHI – Adriano.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT – Ricardo Kobayashi com a
palavra.
O SR. RICARDO KOBAYASHI – Está aqui presente também a aluna da PUC
São Paulo, a Carolina Fasanella, ela também veio para depor.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT – Está bom, ela que abre?
O SR. RICARDO KOBAYASHI – Não sei.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT – Eles que decidem. Bom,
então deixa só ver a ordem. Como é seu nome?
A SRA. AMANDA GUEDES DOS SANTOS – Amanda.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT – Amanda. O seu nome?
O SR. ANDREY OLIVEIRA DA CRUZ – Andrey.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT – Andrey? Você.
A SRA. CAROLINA ABRÃO FASANELLA – Carolina.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT – Carolina. Você é a Carolina
Muniz, não? Fasanella. Como se fala se escreve? Com “Z”? Escreva, é melhor. Carolina
é a número três. Inverteu aqui? Tem mais um. Como é seu nome?
A SRA. BRUNA KARINY DE OLIVEIRA – Bruna.
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O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT – Você é a três, a Carolina
passa a ser a quatro. Você, Ana Carolina. Você é a cinco, Camila é a seis e você, José é
sete. Então vamos lá, Amanda, Andrey, Bruna.
A SRA. – A Tamiris está na minha frente.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT – Ah, tem mais. Então tem
que renumerar tudo, não, vou por “A”. Qual o seu nome? Vou por “A”, senão, qual o
seu?
A SRA. TAMIRIS AMARAL CASTILLO – Tamiris.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT – Você é a Tamiris, então
você é “A”. Bom, vai pela ordem então? A Tamiris que começa ou não? Quem começa?
A SRA. CAROLINA ABRÃO FASANELLA – Eu começo.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT – Você começa? A Carolina
Abrão Fasanella. Você faz Medicina?
A SRA. CAROLINA ABRÃO FASANELLA – Sim.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT – Também?
A SRA. CAROLINA ABRÃO FASANELLA – Isso.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT – Você é PUC São Paulo
Medicina? Medicina Sorocaba.
A SRA. CAROLINA ABRÃO FASANELLA – Isso.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT – Está bom. Então vamos lá.
faça com esse microfone e então fala primeiro quem é você, onde você estudou, quantos
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anos você tem, de onde veio, que colégio você fez. Você participou desse grupo aqui do
Grupo de Apoio ao Primeiranista? Todo mundo é da mesma turma? Ah, entendi. Mais
fácil. Então tudo em riba aí? Posso começar? Pôs a nossa resposta ou não? Não precisa,
não é? Então com a palavra Carolina Abrão Fasanella.
A SRA. CAROLINA ABRÃO FASANELLA – Eu sou a Carolina, eu tenho 28
anos, eu já fiz uma faculdade antes de fazer Medicina. Antes de qualquer coisa a gente
vai depor como um grupo que foi criado na Faculdade de Medicina de Sorocaba, que é
um grupo de apoio ao primeiranista e tendo em vista as repercussões, o que aconteceu
com outro aluno, que depôs aqui, a gente não queria que.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT – Espere. Vamos do jeito.
Primeiro quem é você? Eu quero saber quem é você, a pessoa, que é você, como é que
você estudou, onde você estudou, como você chegou a Sorocaba? Por favor.
A SRA. CAROLINA ABRÃO FASANELLA – Eu estudei Direito na USP
antes de fazer Medicina em Sorocaba e cheguei a Sorocaba por que eu tinha um sonho
antigo de fazer Faculdade de Medicina.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT – Então você já entrou com
certa idade?
A SRA. CAROLINA ABRÃO FASANELLA – Já, já entrei formada em outra
faculdade.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT – Você entrou com quantos
anos?
A SRA. CAROLINA ABRÃO FASANELLA – Vinte e seis.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT – Vinte e seis anos e fez
Direito aonde?
A SRA. CAROLINA ABRÃO FASANELLA – Na USP.
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O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT – Na São Francisco?
A SRA. CAROLINA ABRÃO FASANELLA – Isso.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT – Concluiu?
A SRA. CAROLINA ABRÃO FASANELLA – Sim.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT – Em que ano você entrou?
A SRA. CAROLINA ABRÃO FASANELLA – Eu entrei em 2007.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT – Em 2007. Você mora em
São Paulo? Morava em São Paulo?
A SRA. CAROLINA ABRÃO FASANELLA – Eu morava em São Paulo na
época da Faculdade de Direito.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT – Entendi. Sua família é de
Sorocaba?
A SRA. CAROLINA ABRÃO FASANELLA – A minha família toda é de São
Paulo tirando os meus pais que são de Itu.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT – Aí você mudou para
Sorocaba para fazer o curso?
A SRA. CAROLINA ABRÃO FASANELLA – Isso.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT – Entendi. Em que ano você
entrou?
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A SRA. CAROLINA ABRÃO FASANELLA – Na Faculdade de Direito em
2007 e na Faculdade de Medicina em 2013.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT – Em 2013, ótimo. Então
continua.
A SRA. CAROLINA ABRÃO FASANELLA – Bom, então como eu ia
dizendo, o Rodolfo que é um aluno do GAP que é esse grupo de apoio ao primeiranista,
ele depôs e teve uma serie de repercussões negativas em especialmente.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT – O Rodolfo era da sua
classe?
A SRA. CAROLINA ABRÃO FASANELLA – Ele era um ano na minha
frente na Medicina.
A SRA. – Dois anos.
A SRA. CAROLINA ABRÃO FASANELLA – Dois anos. Embora ele fizesse
parte do grupo de apoio. E como teve essa repercussão, a gente achou por bem pedir
para a imprensa que eles usem o que a gente falar, o que a gente disser, mas que não
mostrem os nossos rostos ou os nossos nomes no jornal porque a perseguição é muito
chata e as pessoas.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT – Você está dizendo de hoje.
A SRA. CAROLINA ABRÃO FASANELLA – De hoje.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT – As imagens de vocês.
A SRA. CAROLINA ABRÃO FASANELLA – Sejam preservadas.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT – Sejam protegidas para que
vocês possam ficar mais a vontade.
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A SRA. CAROLINA ABRÃO FASANELLA – Sim.

(Inaudível)
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT – Desfocada, com retícula.
Pode aproveitar o depoimento e desfoca, não é isso?

(Inaudível)
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT – É um compromisso.

(Inaudível)
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT – É, porque eu preciso falar
para vocês.
A SRA. CAROLINA ABRÃO FASANELLA – Eles já vão saber quem eu sou,
mas ainda sim para eu não aguentar em me ver tanto, porque eles vão compartilhar, eles
vão fazer o diabo, eu e todos que forem falar.
A SRA. – A gente tem que conversar sobre isso.
A SRA. CAROLINA ABRÃO FASANELLA – A gente tem que conversar
sobre isso, a gente é um grupo e a gente agente age como um grupo, até acho que a
gente tem essa força na faculdade porque a gente é um grupo coeso e talvez a gente
precise conversar sobre isso antes de tomar qualquer decisão.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT – Então eu posso suspender a
Sessão por cinco minutos para vocês avaliarem, porque aqui eu vou ser sincero, eu não
tenho como não gravar, aqui é uma CPI e eu tenho que gravar em áudio, tenho que
gravar em vídeo e tenho que contar para vocês e aqui está cheio de jornalistas.
A SRA. CAROLINA ABRÃO FASANELLA – A gente sabe.
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O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT – Pois não.

(Inaudível)
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT – Então, eu sei.
A SRA. CAROLINA ABRÃO FASANELLA – A gente sabe.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT – E pela web também. Então
vocês vejam porque depois fala e daí vocês falam, “não, mas não combinou, não falou,
vocês traíram a nossa confiança” e então vocês precisam saber tudo o que está
acontecendo.
Alí, aquela casinha é áudio e lá é web e está ao vivo pela web. Então aqui é “TV
Assembleia”, mas aqui é reportagem, o forte mesmo são aquelas duas enormes câmeras
que estão olhando para a gente aqui lá na coluna. Aquilo é web e é para todo o Brasil o
que vocês estão falando. Aqui tem um jornalista do IG, tem vários jornalistas aqui e está
até a “Globo-Sorocaba”.
A SRA. CAROLINA ABRÃO FASANELLA – Entendi. E vocês pretendiam
fazer e reproduzir essa imagem?

(Inaudível)
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT – É, a web está ao vivo, isso
aí está indo para o Brasil.

(Inaudível)
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT – Entendeu? Vocês têm que.
Eu queria pedir para o professor Antônio conversar com eles porque o professor é da
confiança de vocês e ele está todos os dias aqui nos assessorando para vocês terem um
momento de deliberação.
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A SRA. CAROLINA ABRÃO FASANELLA – Está bom.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT – Vocês fiquem e deliberem a
vontade, eu não vou mentir para vocês, mas eu quero uma vez em que vocês comecem a
falar eu não quero, porque senão o que vocês forem falar, quem vai ter que sustentar sou
eu e eu não tenho problema, mas desde que vocês assumam, entendeu? Eu assumo
qualquer coisa desde que vocês assumam. Eu não posso assumir por vocês, só isso,
entendeu? Está bom? Então está suspenso por cinco minutos.
*

*

*

A SESSÃO É SUSPENSA POR CINCO MINUTOS.

*

*

*

O SR. – Os nomes também, (inaudível) ou você quer que abrevie?
A SRA. – Não põe nome.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT – Ela fala. Eu queria só falar
uma coisa pessoal. Reaberta a Sessão, assunto PUC São Paulo, campus de Sorocaba.
Eu quero falar uma coisa, apesar da minha experiência, toda sessão que eu faço
dessa CPI, eu fico muito emocionado, imagine vocês que eu tinha um grande amigo lá
na PUC de Sorocaba chamado Gerardo Magela, menino do Rio Grande do Norte, um
potiguar que foi preso junto com o Alexandre Vannucchi que era meu colega de sala da
Geologia e o Gerardo Magela foi morto lá na Operação Bandeirantes.
A história do Gerardo até hoje não foi contada, a ditadura não deixou, a família
para receber o corpo dele e não ficar contando. Então essa historia de Sorocaba, PUCSorocaba, tudo o que diz respeito à família Vannucchi, o professor Aldo Vannucchi é
uma coisa muito cara para mim.
Quando o Rodolfo depôs, ele depôs pela web lá dos Estados Unidos, eu fiquei
impressionadíssimo. Estou falando isso na abertura, acho que não teve coisa, dois
depoimentos mexeram comigo de uma forma mais emotiva que foi PUC-Campinas e
PUC-Sorocaba, PUC São Paulo-Sorocaba.
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Então eu queria pedir para vocês que vocês tenham todas as condições de depor,
porque o Rodolfo fez aquele depoimento e aí ele me mandou um e-mail que o mundo
caiu na cabeça dele como se ele tivesse sido traído pela gente, traído pela gente e nós
não fizemos nada.
Ele fez o depoimento pela web, fez com muita segurança e eu adquiri uma
admiração fantástica por um menino tão jovem, tão corajoso e depois que o mundo
ficou um horror para ele e pra vocês, vocês estavam lá em Sorocaba.
Então, nós queremos dar as condições melhores, de maior segurança porque
imagina você, eu sou um cara católico, completamente católico, católico à moda antiga.
Então ouvir essas coisas que vocês puseram no relatório de uma universidade católica e
não é católica lá de Xiririca da Serra, é a Pontifícia Universidade Católica de São Paulo.
Então coragem, coragem. Vamos lá e vamos tentar fazer o melhor possível.
Agora você abre e fala as condições que vocês querem depor para a gente poder fazer o
melhor, está bom? Então vamos lá.
A SRA. CAROLINA ABRÃO FASANELLA – Bom, a gente decidiu que para
a TV ALESP a gente vai liberar.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT – Andrea com a palavra. Não,
a Carolina, desculpa. Carolina Abrão Fasanella com a palavra. Pronto.
A SRA. CAROLINA ABRÃO FASANELLA – E para a ALESP a gente vai
liberar a imagem, vocês não precisam filmar só a Mesa. Os nomes a gente prefere
preservar e para a TV TEM a gente acha que não precisa borrar a voz, só a imagem.
Está bom?

(Inaudível)
A SRA. CAROLINA ABRÃO FASANELLA – Foto não.

(Inaudível)
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT – Diário Oficial não pode ter
voz.
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A SRA. CAROLINA ABRÃO FASANELLA – Tá, às vezes é que alguma
coisa é mais específica.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT – É do Diário Oficial do
Estado. Como é que faz? Oriente o Diário Oficial.

(Inaudível)
A SRA. CAROLINA ABRÃO FASANELLA – Pode ser. Pode. Pode ser para
os iniciais.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT – Diário Oficial os iniciais?
Pode ser iniciais? Então Diário Oficial iniciais. Tudo bem Kuba? Fechamos um acordo?
Web e TV Assembleia, Globo só retícula na imagem do rosto e Diário Oficial só
iniciais. Tudo bem? Concordaram? Então vamos começar.
A SRA. CAROLINA ABRÃO FASANELLA – A TV Tem a gente também
quer que fique claro quem falou o que aqui porque os ataques são, enfim.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT – Os órgãos de imprensa aqui
presentes são IG, Estadão, Jornal Cruzeiro do Sul. Tem mais alguém?

(Inaudível)
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT – E está o Brasil aqui e o
Diário Oficial, lógico. Vamos lá. Pois não, começou.
A SRA. CAROLINA ABRÃO FASANELLA – Bom como vocês vão perceber
o depoimento foi feito primeiramente por um documento redigido em grupo. Então vai
ficar difícil falar quem fez, quem está fazendo esse depoimento porque a gente redigiu
em grupo, mas eu que estou lendo, a Carolina. No caso vocês vão esconder o meu
nome, mas não faria tanta diferença se ele aparecesse nessa hora porque a gente está
lendo um documento que foi redigido em grupo.
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O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT – Esse documento você vai
nos entregar?
A SRA. CAROLINA ABRÃO FASANELLA – Sim.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT – É o documento oficial de
hoje?
A SRA. CAROLINA ABRÃO FASANELLA – É o documento que a gente
está fazendo o depoimento de hoje.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT – Ótimo. Está bom.
A SRA. CAROLINA ABRÃO FASANELLA – “Nós, alunos da Faculdade de
Ciências Médicas e da Saúde, da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo,
estudantes de Medicina e membros do Grupo de Apoio ao Primeiranista, GAP, estamos
aqui para prestar depoimento sobre as violações de direitos humanos em nossa
faculdade”.
A gente já fez pedido à imprensa sobre isso e dito isso a gente gostaria de
começar o depoimento.
Primeiro, sobre a repercussão em relação ao depoimento do Rodolfo. “Logo
após o depoimento do Rodolfo, uma onda de ataques a ele e ao GAP surgiu nas redes
sociais, dentre eles é importante frisar a atuação de um grupo fechado no Facebook com
a presença de cerca de 2.500 alunos e ex-alunos da faculdade, inclusive formados há
muitos anos.
Os ataques incluíram negar os acontecimentos descritos no depoimento do
Rodolfo chamando-o de caluniador, mentiroso, difamador, histérico, esquizofrênico,
traidor entre outras injurias. Postar fotos do perfil do Rodolfo para identificá-lo, expor
algumas fotos pessoais com o objetivo de ridicularizá-lo, ameaça de perseguição
durante as atividades acadêmicas, especialmente no internato e na residência.
Ameaça de processar por preferir a imagem da Faculdade, ameaça de processo
por dano moral coletivo, exigência de posicionamento oficial das instituições da
faculdade e da própria diretoria contra o Rodolfo e seu depoimento. Ameaça ao Grupo
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de Apoio e a seus membros de que também seriam perseguidos nas suas atividades
acadêmicas e extracurriculares”.
A gente trouxe print de tudo isso e a gente tarjou, então.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT – Queremos ver o print.
Depois você mostra.
A SRA. CAROLINA ABRÃO FASANELLA – “Ameaças aos professores que
apoiaram e concordaram com o depoimento. Ataque ao posicionamento político do
Rodolfo e insinuações homofóbicas, perseguição partidária políticas”. A gente tem o
print de todas essas coisas e mais até.

(Inaudível)
A SRA. CAROLINA ABRÃO FASANELLA – Eu estou bem, é que eu revivi
aqui. “Esses ataques são de conhecimento da diretoria, principalmente as ameaças que
envolvem a vida acadêmica do aluno”. Eu tenho os e-mails que eu mesma enviei
pedindo algum respaldo à direção porque tem algumas pessoas que se destacam no
grupo, nesse grupo fechado que fazem ameaças mais intensas.
“O único posicionamento da faculdade em relação à situação foi uma nota na
imprensa na qual negou a existência de denúncias nos anos de 2013 e 2014 e afirmou
que a venda do kit calouro é proibida além de manifestar repúdio à violência. Sobre essa
nota eu gostaríamos de dizer prelinarmente que é imprecisa.
Denúncias foram protocoladas no ano de 2013, porém no ano de 2014 elas
foram relatadas de maneira informal. Além disso, não foi proibida a venda do kit
calouro, apenas foi proibida a venda dentro do prédio da faculdade”. A gente trouxe os
documentos que comprovam as denúncias, denúncias feitas de agressões físicas em
festas diretamente à diretoria, boletim de ocorrência e a gente tem esses documentos
com a gente.
No ano de 2013 e 2014 a gente tem um vídeo que a gente ia mostrar aqui e
tentamos em vários pen drivers e não deu certo. Um vídeo que mostra que existe
opressão dentro do prédio da faculdade. Vai ser entregue à CPI devidamente editado
porque a gente tentou em todos os pen drivers e não deu certo.
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“Algumas das represálias já estão tomando forma nos espaços de vivência dos
estudantes como, por exemplo, nos hospitais, uma vez que alguns alunos já começam a
ser inquiridos sobre a sua participação no GAP com o objetivo de intimidar seus
membros e apoiadores.
Em nenhum de seus pronunciamentos o Centro Acadêmico Vital Brasil, órgão
representativo dos estudantes de Medicina da PUC São Paulo posicionou-se em
proteção ao aluno Rodolfo mesmo diante das mais desproporcionais ameaças e
humilhantes ofensas. A direção também não se posicionou em proteção ao estudante.
Depois sobre o conteúdo do depoimento do aluno Rodolfo, gostaríamos de então
manifestar aqui o nosso total apoio ao Rodolfo e nossa extrema concordância com seu
depoimento, reiteramos o seu depoimento.
Parte da empresa distorceu e acrescentou fatos, mas nada do que foi relatado por
ele se geralmente seja no documento entregue à CPI é mentira. Não se tratam de
acusações, mas de fatos que foram relatados ao Rodolfo e ao grupo. Aproveitamos a
oportunidade para relembrar que o documento entregue à CPI não é um relato particular
do aluno em questão, mas uma coletânea de relatos de diversos estudantes que passaram
em 2013 pelo grupo de apoio GAP, estudantes que viram ou foram vítimas de
opressões.
Sobre o documento do GAP apresentado à CPI, esclarecemos que o documento
foi produzido por várias pessoas e tinham o escopo de informar a faculdade não apenas
sobre ocorrências relativas ao trote, mas propor mudanças que trouxessem benefícios à
vida dos primeiranistas.
Além disso, o documento tinha como objetivo estimular a reflexão da diretoria e
reitoria sobre o tema buscando explicá-lo e entendê-lo como fenômeno dentro de um
ciclo de violência e obediência. Para tanto, recorremos ao auxílio de estudiosos do tema
que nos orientaram sobre o assunto e nos indicaram textos a serem lidos.
O documento fazia proposta de melhorias para convivência na faculdade, entre
elas foram atendidas a entrega de um manual para o primeiranista via e-mail o qual não
atingiu a todos os alunos, acabou passando despercebido enfim. A colocação de faixas
sobre o trote as quais foram retiradas por alguns alunos e jogadas no lixo, a proibição da
venda do kit calouro dentro do prédio da faculdade, o que não impediu que não
houvesse pressão para que os ingressantes comprassem o kit. Atividades da semana de
recepção com a colaboração de grupos acadêmicos favoráveis à humanização da
medicina.
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Apesar das aparentes melhorias, o contexto de opressão e violência não sessou e
passou a acontecer de forma mais velada. No entanto o discurso opressor vem à tona
sempre que há manifestações contrárias à cultura trotista, mais explicitamente pela
internet.
Sobre a cultura do trote e da hierarquia, alguns trotes relatados no documento
entregue à CPI, ocorrem fora da faculdade e com menor frequência, o que não diminui a
sua gravidade ou fato de violar os direitos humanos.
Outros mais chocantes como ingestão de fezes, embora não sejam considerados
por alguns como trote por serem atitudes que uma pessoa ou a pessoa, ou algumas
pessoas fizeram porque quiseram, são claramente exemplos da submissão do individuo
à lógica da integração ao meio trotista.
Alguns estudantes têm medo de denunciar por medo de exclusão social, outros
querem tomar trote e não querem denunciar porque acreditam no ideal dessa prática e
não percebem a violação de direitos humanos envolvida. Na faculdade é habitual
ouvirmos o discurso de hierarquia médica.
Desde o momento em que entramos no primeiro ano, como no próprio manual
do calouro da turma 63 que a gente trouxe para a CPI”.

(Inaudível)
A SRA. CAROLINA ABRÃO FASANELLA – A gente trouxe esse manual
para a CPI, ele tem vários trechos que fazem alusão à hierarquia médica, como um que a
gente destaca aqui, “vocês fazem parte da turma 63”, ou seja, antes houve 62 turmas
passando pela mesma situação que iriam participar, sempre com as mesmas tradições do
trote, treino, repúblicas e festas.
“Nessa mesma hierarquia considera-se que o primeiranista deve seguir as regras
ditadas por seus veteranos que se consideram os detentores de toda a cultura
universitária a ser vivida. Uma das principais primícias desse ideário é a noção de que o
trote ajuda a tornar o calouro humilde ou que o prepara para as adversidades da vida,
estas sim os verdadeiros trotes.
A educação para a humildade e para a vida é segundo a lógica trotista, feita pela
aplicação do trote e pela estipulação de inúmeras regras de comportamento de conduta
dentro da faculdade dos grupos acadêmicos. Algumas dessas regras eram definidas de
formas explícitas como a necessidade de usar camiseta do calouro durante todo o
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período de trote até 13 de maio, a necessidade de submeter aos anos anteriores, por
exemplo, não questionar, não confrontar.
Obrigatoriedade de vender rifas organizadas pelas instituições, as obrigações de
vestimenta, calça comprida, sapato, produção de brincos, cabelos presos pelas mulheres,
a proibição de entrar no prédio do CA, entre outras.
Atualmente essas proibições estão sendo feitas de forma velada já que o discurso
oficial das instituições é a da não obrigatoriedade, embora alguns alunos não adotem
essa postura encarando tais regras como tradicionais e, portanto obrigatórias.
Outras regras transmitidas de forma velada são, constituir comissão de formatura
que devem seguir as regras das comissões dos anos anteriores com a obrigatoriedade de
se realizar festas de graça para a faculdade, disponibilizar dinheiro do caixa da comissão
para bancar custos da associação atlética acadêmica, por exemplo, limpeza de piscina e
Show Med, por exemplo os gastos com data show.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT – Tem Show Med?
A SRA. CAROLINA ABRÃO FASANELLA – Tem. (Inaudível). “Todas às
vezes que se faz alusão à hierarquia e se dá opressão, isso ocorre em nome de uma
tradição sempre com o discurso de se proteger a imagem da faculdade e de suas
instituições mesmo que isso signifique omitir ou ignorar quaisquer denúncias de
violência não sendo aceitas opiniões divergentes sobre as tradições que são as práticas
trotistas mais cristalizadas na vida acadêmica.
O fato, porém é que a tradição acaba por impedir a livre expressão e liberdade
das pessoas, uma vez que todos devem pensar e agir em conformidade com as regras
culturalmente aceitas pelo grupo trotista. A partir desse momento é estabelecida uma
segregação onde os participantes do trote ou seus apoiadores se autodenominam
“categas” e os contra o trote são denominados “lontras”.
Essas são definições completamente subjetivas.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT – Mas repete. Eu não entendi,
dá pra você repetir? Como é? Os trotistas são autodenominados como?
A SRA. CAROLINA ABRÃO FASANELLA – Categas.
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O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT – Categas?
A SRA. CAROLINA ABRÃO FASANELLA – Categas.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT – E os.
A SRA. CAROLINA ABRÃO FASANELLA – Os não trotistas e demais
estudiosos “lontras”. É uma divisão subjetiva, tem várias visões sobre isso, mas
basicamente seria isso.
“Essas são definições completamente subjetivas, admitem variações entre os
alunos, mas são bastante corriqueiras sendo utilizadas rotineiramente. O catega pode ser
considerado pertencente à “MedSoroca”, enquanto os lontras não representam a
faculdade e fazem parte somente da MedPUC.
Exemplos de extremos de segregação ocorrem em momentos como em 2013 a
agressão e expulsão de um primeiranista do baile dos calouros organizado pelo centro
acadêmico e não expulsão dos agressores. Em 2014 o impedimento da entrada em uma
festa no prédio do centro acadêmico de membros do grupo de apoio e simpatizantes.
Esses fatos são de conhecimento da maioria da faculdade apesar da insistência
de negá-los e tratá-los como exagero e casos isolados. Nos anos de 2013 e 2014 foram
relatados tais acontecimentos ao centro acadêmico que desestimulou os relatos, reativou
as ocorrências ocorridas e em alguns casos culpabilizou as vítimas em frases como, “ o
que custa prender o cabelo? Agora vai sofrer as consequências.” Ou “porque ela não
usou a camiseta? Por que ela foi na festa mesmo sabendo que estava marcada”?
A postura omissa das instituições da faculdade é reafirmada quando o centro
acadêmico deveria ser o órgão representativo de todos os estudantes de medicina tenta
assumir o discurso de imparcialidade sem se manifestar a favor de agredidos por eles se
encontrarem na minoria ativa que questiona a ordem imposta.
A postura do CA nos casos citados acima acabou por se transformar em uma
representatividade seletiva já que não protegeu as vítimas, não tomou medidas
administrativas e nem sequer emitiu notas de repúdio à violência.
A postura das instituições muitas vezes se torna vaga e até etérea em uma
suposta proteção a todos os alunos sem, no entanto se posicionar diante de agressões,
abusos e violações patentes, mas tão somente se posicionando em favor da manutenção
da imagem da faculdade.
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Por fim a missão do GAP, gostaríamos de frisar que o GAP é um grupo que luta
por um ambiente livre de opressões e com a garantia de espaço para todos. Acreditamos
que a formação de indivíduos críticos deve ser uma das prioridades do ambiente
universitário. Por isso consideramos que a discussão de temas considerados tabus
merece destaque”.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT – Deixa eu te falar uma coisa
Carolina. Estava pensando duas coisas aqui com o Danilo, com o Kuba e o João, se
seria interessante por o depoimento que o Rodolfo fez para a gente, se eles salvaram e
se dá para por na tela ou se vocês têm condições de assumir as coisas que o Rodolfo
depôs ou é melhor por a fala do Rodolfo da web que ele, está gravada aquela fala do
Rodolfo, não está? Só o áudio?

(Inaudível)
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT – Aí teria que dar um tempo
para achar. Vocês têm condições? Porque o Rodolfo foi tão claro, tão contundente e
pode ter dado interpretações e dilações. Mas no depoimento dele ele não economizou.
Então não tem como por? Então me dá o relatório que foi tirar cópia, me dá o relatório,
eu pedi para tirar cópia do relatório que eles produziram porque esses alunos, eles
entraram em 2013. Aí eles pegaram, o relatório é de quando? Vocês entraram em?
A SRA. CAROLINA ABRÃO FASANELLA – Em 2013 e o relatório é de
2013.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT – E vocês pegaram e fizeram
uma pesquisa, não foi isso?
A SRA. CAROLINA ABRÃO FASANELLA – Exato.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT – Porque eu vou me basear, já
que eu não vou poder projetar o que o Rodolfo falou que era um resumo do relatório, eu
vou pegar parte do relatório e então você podia me explicar o que é esse relatório?
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Como ele foi construído agora que passou a emoção inicial da repercussão da fala do
Rodolfo, da retaliação? Vamos entrar na audiência propriamente dita.
Eu pedi para tirar cópia para todo mundo que está aqui da imprensa e está
tirando, mas aí eu dei o meu original e não tenho. Então primeira coisa, fale o que é o
relatório que vocês produziram. Primeiro, como foi o trote de vocês? A recepção, todas
as coisas que aconteceram, que vocês tiveram coragem de repudiar e a partir daí vocês
construíram esse relatório com tanta coragem.
A SRA. CAROLINA ABRÃO FASANELLA – A Ana quer responder essa
pergunta.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT – A Ana?
A SRA. ANA CAROLINA ARABE – Olá, boa tarde.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT – Como é seu nome Ana?
A SRA. ANA CAROLINA ARABE – Ana Carolina Árabe.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT – Muito bem, vamos lá.
A SRA. ANA CAROLINA ARABE – Eu acho que se vocês querem o resumo
mais ou menos do que foi o nosso trote inicial ou se vocês querem alguma situação
específica?
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT – A decisão de fazer o
relatório e aí o que vocês apuraram nesse relatório e contem tudo na medida do possível
o que vocês puderem contar.
A SRA. ANA CAROLINA ARABE – Ok! Na PUC existe uma tradição quanto
ao uso obrigatório como a Carol já tinha citado de uma camiseta e sempre calça jeans,
calça, cabelo amarrado ou cabelo raspado para os meninos e a gente sempre existiu esse
grau de opressão como a Carol bem falou.
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Algumas pessoas da minha turma sofreram outros tipos de opressão e o grupo
foi formado para na verdade a gente conversar sobre isso, era um grupo de apoio ao
primeiro ano, ele é um grupo em que a gente se reunia para discutir problemas que
geram no primeiro ano e de lá já era com vários desabafos.
Foi solicitado que a gente fizesse esse documento pela psicóloga institucional da
faculdade que nos acompanhava. Nós fizemos esse documento, foi assim que surgiu
esse documento e entregue ao final de 2013 para a faculdade e algumas medidas como a
Carol falou foram tomadas.
A SRA. CAROLINA ABRÃO FASANELLA – Mas a vivência do trote foi
diferente mesmo dentro do grupo.
A SRA. ANA CAROLINA ARABE – Sim.
A SRA. CAROLINA ABRÃO FASANELLA – O grupo ao longo da
existência dele passaram 48 alunos no primeiro ano, eram reuniões semanais, algumas
pessoas iam todas as semanas, outras pessoas não iam todas, mas durante o tempo que
ele existiu 48 alunos passaram e eram os mais diferentes relatos e o tema preponderante
do grupo foi o trote e por isso que foi sugerido pela psicóloga institucional que a gente
escrevesse sobre o tema e mandasse para a faculdade, para eles terem mais
conhecimento também.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT – Vamos ao conteúdo, vamos
aos fatos.
A SRA. CAROLINA ABRÃO FASANELLA – Bom, quem não usava a
camiseta era sistematicamente perseguido e a festa de libertação dos calouros que
acontece na época do dia 13 de maio é uma festa que na logica deles só faz sentido se a
pessoa não esteve liberta ou esteve presa ao uso da camiseta ou da tradição.
Então aqueles alunos que não usaram a camiseta não podiam ir à festa e os que
ousaram ir, foram retaliados como no caso do nosso ano jogaram cerveja, a menina foi
expulsa da festa, mas o agressor não, os agressores. Os agressores, teve um principal,
mas não foi expulso, não foram expulsos.

771
DIVISÃO DE TAQUIGRAFIA
Pessoas convidadas da aluna que não estudava na Faculdade de Medicina foram
agredidas de forma pesada e ninguém, saíram da festa.
Teve uma aluna que foi mais perseguida, foi alvo nessa festa, mas todas as
pessoas que eram vistas como questionadoras ou não usavam todos os dias a camiseta,
às vezes usavam, mas às vezes iam com a roupa que elas queriam também sofreram
retaliações na festa, talvez não tão graves quanto o que essa pessoa específica sofreu,
mas também sofreram.
Fora isso teve outros episódios, na internet qualquer pessoa que se posicionasse
em favor de respeito em não chamar as calouras de puta, receberia, recebeu no caso, a
pessoa recebeu xingamentos como forma de discussão o diálogo que foi estabelecido,
foi o xingamento porque as meninas tinham que ser chamadas de puta enfim, e quem
reclama disso é porque a carapuça serviu.
Outra coisa foi em uma festa a fantasia que é costume as calouras serem
fantasiadas pelas veteranas e elas tem que seguir um ditame às vezes depende da
veterana, se ela é mais boazinha ou se ela é mais linha dura, mas as meninas têm que
continuar seguindo algumas regras que são estabelecidas desde antes, então, por
exemplo, você vai à festa fantasiada feia, toda feia e com o cabelo preso. Se no caso
você vai com o cabelo solto, vai ter um monte de gente indo atrás de você falar o porquê
você não está com o cabelo preso como deveria estar.
Nessa festa houve confrontação com as pessoas que estavam perseguindo a
menina e pessoas que nem estavam na discussão na hora acabaram entrando em uma
briga mais feia e agredindo mulheres, entendeu? Eu tenho isso, eu participei, eu estava
lá, eu não vou dar muitos detalhes, a faculdade sabe de tudo, eu fiz um relato extenso
com nomes de todos os envolvidos e tem boletim de ocorrência e a gente tem todos os
documentos.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT – Mas foi aberto, primeiro.
Foi aberta a sindicância?
A SRA. CAROLINA ABRÃO FASANELLA – Não foi aberta a sindicância. A
escolha de não abrir a sindicância foi uma escolha de se sentir menos pressionado
possível diante de uma situação de ameaça.
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E também a direção da faculdade apesar de receber a denúncia ela falou que
“sindicância geralmente não dá em nada, a sindicância a pessoa vai ter que se encontrar
como seu opressor, você vai ter que encontrar com a pessoa que te bateu”, sabe.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT – Prossiga. Vamos lá.
Respira. Que aí vocês, pessoal vamos ajudá-la porque isso aqui é de uma
responsabilidade enorme. Vamos lá. Vocês sabem que só está começando não falou um
por cento ainda.
A SRA. CAROLINA ABRÃO FASANELLA – Então, essas são partes do
relato que fala com muita propriedade porque eu vivi, mas existem outras coisas que
outras pessoas aqui viveram e podem falar porque o documento do GAP foi uma
coletânea de coisas.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT – Quando morreu aquele
aluno calcinado? Eu sei que não é de vocês, que ano foi que morreu aquele menino com
cal?
A SRA. CAROLINA ABRÃO FASANELLA – É muito antiga essa história.
Uma época eu não lembro, em mil novecentos e.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT – Noventa e oito.
A SRA. CAROLINA ABRÃO FASANELLA – Não. Noventa e oito foi o
aluno que colocaram álcool.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT – Álcool.
A SRA. CAROLINA ABRÃO FASANELLA – Foi antigo, em 1960 ou
alguma coisa assim.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT – Ah, certo. O álcool é mais
recente?
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A SRA. CAROLINA ABRÃO FASANELLA – O álcool é mais recente, o
atear fogo é mais recente e o cal um pouco mais antigo.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT – Entendi. Bom, eu
praticamente decorei o depoimento do Rodolfo, sabe é uma coisa tão forte que eu
decorei e eu já li esse documento aqui uma dez vezes. Eu vou começar a perguntar, mas
antes sem querer pressionar a assessoria, porque vocês sempre tentam fazer o melhor,
vê se até pelo menos a metade do depoimento delas ou até a hora em que o reitor for
depor, se não dá para por o áudio do depoimento do Rodolfo.
Porque se pusesse o áudio do depoimento do Rodolfo aí elas iam comentando,
encorajando e aí já era uma coisa importante, mas vamos lá. E também se puder
encontrar o Rodolfo pela web para falar “olhe, estamos aqui, as meninas estão aqui, está
indo tudo bem” para saudar o Rodolfo. Deixa começar então a fazer as perguntas.
Me diga uma coisa, como é que é esse negócio que os bancos da faculdade não
podem ser utilizados pelos ingressantes, que as pessoas não podem acessar os
elevadores mesmo que tiver com dificuldade de locomoção? Como é esse negócio do
início, os restaurantes dos centros acadêmicos são proibidos aos novos alunos e as
refeições devem ser realizadas em outros locais disponíveis dentro do campo? Caso os
ingressantes sejam convidados a almoçar em uma república, devem ser as regras
impostas pelos trotistas como entrar de joelhos, comer com a mão, com objetos
estranhos em lugar de talheres.
Como é o negócio da anfetamina? Quais são as músicas da bateria? Quais são as
letras da bateria? Elas estão à disposição? Estão postas da bateria para que a gente
pudesse mostrar a cultura poética da bateria de Sorocaba? Eu queria agora que a gente
começasse a entrar no mundo real, por favor.
Os ingressantes muitas vezes são convidados a fazer parte dos termos envolvidos
e desenvolvidos pelas atléticas, o ingressante mal chega à faculdade e já é
responsabilizado pelas derrotas enfim. Vamos entrar no pior, não é? Vocês sabem do
que eu estou falando, do pior.
Por exemplo, comer alho, cebola, pimenta, comidas e frutas com muito sal e às
vezes outras coisas. Fazer tarefas especialmente com mapas conceituais, tarefas em
inglês, beber álcool, basicamente pinga e cachaça, óleo, vômitos, urina, fezes aquosas,
misturas anteriores com pimenta, produtos de limpeza, ovos crus e variáveis, correr nu
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nas ruas, em festas, na piscina do centro acadêmico inclusive após jogos dos times na
faculdade, normalmente sob efeito de álcool independente da temperatura.
A SRA. CAROLINA ABRÃO FASANELLA – Deputado, pela ordem. Eu só
gostaria de tentar pontuar. Às vezes a leitura ininterrupta do documento não dá chão da
gente conseguir.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT – Não, eu só estava tentando.
A SRA. CAROLINA ABRÃO FASANELLA – Conseguir explicitar melhor o
que de fato aconteceu.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT – Estava assumindo a parte
pior, entendeu?
A SRA. CAROLINA ABRÃO FASANELLA – Entendi.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT – Eu só estava tentando.
A SRA. CAROLINA ABRÃO FASANELLA – Já nem consigo recordar desde
o começo, a parte do elevador da faculdade eu lembro, eu vi. Até no ano passado tinha
um amigo que entrou na faculdade e estava no elevador e uma menina da minha sala
falou que ele tinha que sair do elevador.
As pessoas levam essa crítica do elevador como uma coisa mínima, eles dão
risada, eles acham que “imagina, está reclamando que não pode usar o elevador, isso
não é uma opressão”, mas isso é uma das coisas, é uma das coisas que começa por aí, a
gente vai dar o panorama, a gente vai relatar. Então esse eu acho que faz sentido, tem o
elevador na faculdade e às vezes a gente não quer andar de escada e quer andar de
elevador.
Outras coisas que foram faladas como as ingestões de substancias aí, alho é
comum, como cebola, eu nem lembro o que tem aí, mas eu acho que tem outras pessoas
que podem dar um relato mais preciso. Eu queria que a Ana falasse.
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A SRA. ANA CAROLINA ARABE – Eu acho que você pegou desde o
começo aqui da nossa e então eu vou desenvolver, acho que nem é preciso falar
novamente desse uso do elevador e tudo.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT – Mas isso é só uma questão,
(ininteligível). O pessoal não poder tomar o elevador com pé quebrado para mim é uma
coisa, em uma faculdade de Medicina.
O SR. ANDREY OLIVEIRA DA CRUZ – Licença senhor deputado. Só para
fazer um adendo, acho que é sempre bom lembrar que esse documento foi escrito, foi
entregue em 2013 e ele relata basicamente do jeito que era vivido naquele momento.
E como a Carol já falou, acho que é bom reiterar que algumas medidas já foram
feitas, algumas coisas diminuíram, mas hoje ainda acontecem de forma velada. Então
por mais que algumas pessoas assumam uma fala de que não acontece mais, acontece de
uma forma mais escondida. Então outras pessoas continuam sim pedindo para sair do
elevador, em alguns momentos continuam espalhando que não podem entrar no centro
acadêmico, do prédio do centro acadêmico e então isso ainda acontece, de forma
diminuída, velada, mas acontece.
A SRA. CAROLINA ABRÃO FASANELLA – Agora eu acho que você devia
continuar a outra parte.
A SRA. ANA CAROLINA ARABE – Eu ia falar o que ele falou, mas voltando
aqui eu vou entrar mais nessas práticas que você trouxe e que merecem destaque e você
estava listando e eu vou entrar em meu depoimento pessoal.
Eu fiquei em república por duas semanas e até o meio de março eu vivenciei a
experiência do trote, então eu posso talvez listar, pegar essa lista de vocês e relatar o que
eu vivenciei.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT – (Inaudível)
A SRA. ANA CAROLINA ARABE – É, (Ininteligível) essa lista o que eu
vivenciei e o que eu vi e talvez confirmar boatos se assim for.

776
DIVISÃO DE TAQUIGRAFIA
A SRA. CAROLINA ABRÃO FASANELLA – Alguns relatos mais chocantes
geram alguma polêmica dentro da faculdade, mas existem coisas que realmente foram
vistas e existem coisas que talvez a gente não tenha como confirmar, mas o que a gente
viu a gente vai falar.
A SRA. ANA CAROLINA ARABE – Ok. Quanto a fazer tarefas e trabalhos
para trotistas isso é algo que realmente acontece. Assim, tudo o que está no relato
realmente acontece.
A SRA. CAROLINA ABRÃO FASANELLA – Nada é mentira.
A SRA. ANA CAROLINA ARABE – Nada.
A SRA. CAROLINA ABRÃO FASANELLA – Às vezes da forma de que está
escrito é que dá uma interpretação extensiva ou alguma coisa, mas nada é mentira.
A SRA. ANA CAROLINA ARABE – (Inaudível). O que eu vivenciei em si é
esse tópico de comer alho, cebola, pimenta, isso eu vivenciei, não fui forçada a beber
álcool porque eu falei que eu não gostaria e não podia, mas as meninas que falavam que
poderiam elas bebiam muito além do que elas poderiam inclusive antes de ir para as
aulas, eu vivenciei isso.
Correr nu, isso acontece especialmente eu tenho relato pessoal de “eu não corri,
mas eu vi acontecendo no final de um amistoso”, isso é muito comum também, agressão
física, isso acontece com muita frequência, eu vivenciei várias situações de agressão
física contra outras pessoas, eu não sofri agressão física desse gênero de apanhar e ser
obrigada a ajoelhar, mas eu vi.
Você via pessoa em festas, jantares e isso é assim, a pessoa considera normal e
até básico e ameaças constantes e ser xingada e isso acontece desde, aconteceu pelo
menos no nosso ano desde o momento em que entrou na faculdade até assim, acho que
até hoje na verdade eu sofro uma ou outra ameaça.
Eu fui ameaçada antes de ir a essa festa de onde essa menina foi expulsa, a
primeiranista foi expulsa também, vivenciei toda essa situação com ela. Eu tenho um
relato meu de 2014, eu fui a uma festa que estava acontecendo dentro do prédio do
centro acadêmico organizada pela atlética junto com um amigo e ao chegar a essa festa
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nós fomos impedidos de entrar, eu fiquei uma hora e meia conversando com algumas
pessoas na frente dessa festa que se despuseram a conversar comigo e fui ameaçada
muitas vezes enquanto eu estava lá na frente.
Algumas pessoas vieram até mim e me tiraram dessa festa, da frente da festa. Eu
não cheguei a entrar porque eu não fui permitida a entrar, mas mesmo assim só de estar
naquele ambiente já estava sofrendo uma ameaça e fui retirada. Eu relatei isso ao centro
acadêmico e eu fui assim, fui desconsiderada. O meu relato foi desconsiderado.
A SRA. CAROLINA ABRÃO FASANELLA – Sobre essa festa um detalhe
merece destaque. Algumas das ameaças foram que se ela entrasse um sujeito ia urinar
nela.
A SRA. ANA CAROLINA ARABE – Sim, isso é verdade. Me ameaçaram de.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT – (Inaudível)
A SRA. CAROLINA ABRÃO FASANELLA – Se ela entrasse na festa, um
sujeito que estava lá ameaçando disse que se a Ana entrasse ele ia urinar nela.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT – Mas eu queria que vocês
contextuassem um pouco mais e que fique uma coisa tão distante para a gente. Como é
que é esse negócio de não, por que não pode entrar na festa? Por que tem que
convencer? Por que é expulsa da festa? Qual o motivo pelos quais eles usam esses
constrangimentos?
A SRA. CAROLINA ABRÃO FASANELLA – Porque ela é do GAP.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT – Hein?
A SRA. ANA CAROLINA ARABE – Porque eu sou do grupo de apoio.
A SRA. CAROLINA ABRÃO FASANELLA – Outros alunos que nem são do
GAP, mas são amigos do GAP ou tiveram algum envolvimento com algum episodio
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que tinha alguém do GAP, também não entraram, outras pessoas não entraram nessa
festa porque eram amigos do GAP.
As pessoas na verdade tinham, o que falaram é que tinham uma lista de nomes
do GAP.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT – E porque a pessoa era do
GAP, o sujeito queria urinar na menina?
A SRA. CAROLINA ABRÃO FASANELLA – É.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT – E quem é esse sujeito que
queria urinar na menina? Não pode falar? Já entendi. Vamos lá. Pode prosseguir.
A SRA. CAROLINA ABRÃO FASANELLA – Pode continuar Ana.
A SRA. ANA CAROLINA ARABE – Não, é foi assim pontuada que tem dois
esclarecimentos que a gente gostaria de dar, que quanto ao que saiu muito na mídia, que
era a ingestão de fezes e o uso da anfetamina. Em alguns órgãos de imprensa foram
editados e colocados como se nós tivéssemos acusados que em todas as festas haveria o
uso assim, na verdade depositado todas as bebidas o uso de drogas e isso não assim, foi
uma edição errônea.
Existe sim o uso de drogas nessas festas e existem boatos de que elas são
dissolvidas em bebidas. É isso o que a gente sabe. E quanto à ingestão de fezes, existem
boatos de ingestão de fezes e eu, por exemplo, presenciei assim uma cena em que um
aluno veio com um prato, o aluno almoçou, um primeiranista almoçou em uma
república e trotista mais velho na faculdade ele foi ao banheiro e voltou com fezes no
prato e o primeiranista entrou para um quarto com ele. Isso foi o que eu vi. Então no
caso eu queria esclarecer quanto a isso também.
A SRA. CAROLINA ABRÃO FASANELLA – Mais alguma coisa? Parece
que você tem alguma questão.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT – Eu estou horrorizado. Eu sei
que depois que fala tem que, anfetamina, é normal adulterar a bebida com anfetamina.
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Vários grupos já constataram o uso indevido dos éteres, das anfetaminas, da loló,
fabricação e outras barbaridades. Eu só não imaginei que isso aí fosse, que vocês agora
tivessem que explicar a versão, mas então vamos pelo menos tentar fazer na primeira
pessoa.
O relatório que eles produziram em 2013, que não é de 1913, mas é 2013, tem
cópias aqui à disposição. Se as pessoas da imprensa quiserem a cópia do relatório, pode
pegar vocês aí também. Se alguém quiser tem cópia do relatório que eles entregaram
aqui. Então, por favor, quem quiser tem cópia do relatório.
Eu imagino a dificuldade. Acabou? Espere aí. Tem mais um aqui e já te dou.
O SR. – (Inaudível)
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT – Não, não tem. Tem um da
Mesa aqui. Nós vamos distribuir mais. Bom, eu queria que vocês falem o que vocês
acharem que é necessário, é um momento importantíssimo, vocês estão protegidos
agora. É o único momento que vocês vão estar protegidos. Falem na primeira pessoa a
coisa que vocês viram, enfim.
Porque eu sei que tem uma cultura no Brasil em que o denunciante sempre é
punido, sempre é culpado e o denunciado sempre é protegido como se eles tivessem
preservando as instituições. Mas eu peço que vocês, eu sei que vocês podem até
reconhecer que houve uma evolução depois da publicação do relatório, que outros fatos
ocorreram. Eu entendi que também além do relatório da turma vocês dialogaram com as
turmas. Só teve uma turma depois de vocês, não é? Em 2014.
A SRA. CAROLINA ABRÃO FASANELLA – Agora tem mais uma.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT – Agora está chegando a
2015?
A SRA. CAROLINA ABRÃO FASANELLA – Essa semana.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT – Em 2014 houve essas
intimidações? Como é essa história? Eu sei o que é morar em uma cidade do interior, eu
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sei embora seja PUC São Paulo, mas hoje vocês estão falando aqui da PUC São Paulo,
vocês estão falando de Dom Odilo Scherer, vocês estão aqui na frente do vice-reitor.
Então não é aquela coisa local em que eles vão calar a boca de vocês, mandar
vocês calarem a boca. Por favor, falem tudo. O Rodolfo já expôs tudo, eu estou com o
depoimento do Rodolfo aqui. Isso aqui é o depoimento, se vocês quiserem. Vocês
querem ver o depoimento do Rodolfo? Vejam o depoimento do Rodolfo. Está aqui na
íntegra o depoimento do Rodolfo.
A SRA. CAROLINA ABRÃO FASANELLA – “Não pode usar aliança, colar,
tem que usar uma mesma camiseta extra G muito grande, todo mundo igual, homem e
mulher a mesma camiseta”. Isso é verdade.
O kit é um kit que a atlética vende que está vendendo esse ano, eu tirei fotos.
A SRA. – (Inaudível).
A SRA. CAROLINA ABRÃO FASANELLA – É, as instituições vendem e
que no nosso ano custou cerca de 270 reais e vinha uma camiseta, o kit, cd.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT – E pra onde vai esse
dinheiro? Qual é a prestação de contas que esses moços fazem?
A SRA. CAROLINA ABRÃO FASANELLA – Na reunião do CAQ eu
presenciei. Eles falavam que era muito importante para a organização do baile.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT – Sei.
A SRA. CAROLINA ABRÃO FASANELLA – Do baile.
O SR. ANDREY OLIVEIRA DA CRUZ – É importante lembrar que o
dinheiro não fica só no centro acadêmico.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT – O seu nome?
O SR. ANDREY OLIVEIRA DA CRUZ – Andrey.
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O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT – Andrey, por favor.
O SR. ANDREY OLIVEIRA DA CRUZ – Só para fazer um adendo, é
importante lembrar que o dinheiro não fica só no centro acadêmico. Ele é um kit
produzido pelas consideradas quatros instituições desde que a gente entra na faculdade a
gente ouve sempre esse nome e são divididos esses. É dividido o kit, ele é produzido
pelas quatro e é dividido de acordo com uma porcentagem entre elas o lucro do kit.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT – Você fala quatro. Deixa eu
identificar. Tem o centro acadêmico, tem a atlética.
O SR. ANDREY OLIVEIRA DA CRUZ – A Sociedade Universitária Médica
de Estímulo às Pesquisas SUMEP.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT – Mas isso é dos alunos?
O SR. ANDREY OLIVEIRA DA CRUZ – Não, mas é considerada como
dentro das quatro instituições e o show medicina.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT – Fora a mensalidade ainda
tem que pagar?
O SR. ANDREY OLIVEIRA DA CRUZ – Não.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT – Quanto vocês pagam de
mensalidade lá?
O SR. ANDREY OLIVEIRA DA CRUZ – Não, a gente não faz. É uma
instituição de acadêmicos. Todas as quatros são instituições de acadêmicos.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT – E o show? Tem um show,
como é que chama o show de vocês?
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O SR. ANDREY OLIVEIRA DA CRUZ – Show Med.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT – Show Med? A atlética, tem
site da atlética em Sorocaba?
O SR. ANDREY OLIVEIRA DA CRUZ – Tem.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT – Tem hinos lá?
O SR. ANDREY OLIVEIRA DA CRUZ – No site eu não sei.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT – Como é o nome da atlética?
O SR. ANDREY OLIVEIRA DA CRUZ – É Associação Atlética Acadêmica
Vital Brasil a AAAVB.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT – Alguém pode me ajudar e
abrir o site da atlética Vital Brasil? Para ver as músicas, os hinos e aquela coisa
maravilhosa que eles põem, por favor. Associação Atlética Vital Brasil.
Vocês estão tão assustados, tão apavorados que eu tenho até medo de perguntar
entendeu? Mas estou aqui na minha.
A SRA. CAROLINA ABRÃO FASANELLA – A gente até trouxe todos os
hinos.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT – Vocês trouxeram o quê?
A SRA. CAROLINA ABRÃO FASANELLA – A gente trouxe os hinos.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT – Trouxe os hinos. Pode
abrir?
A SRA. CAROLINA ABRÃO FASANELLA – Pode tem um (ininteligível).
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O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT – Eles disseram, eu sei, mas
aqui eu estou tomando cuidado para perguntar. Tem hino aí? A coisa que eu mais acho
bonito são os hinos, mostra bem a índole, aquela coisa altruísta maravilhosa. Vamos lá.
Vamos ver os hinos. Vou até sair da Mesa para ver de frente.

É feita a exibição das letras dos hinos da associação acadêmica.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT – Vem comigo aqui para
ajudar porque tem hino que não dá para eu ler. Já sou uma pessoa de certa idade. Vamos
ver a “Aquarela do Brasil”. Como eu gosto muito dessa música, era da minha infância.
Vamos lá, qual é a letra da “Aquarela do Brasil”?
A SRA. CAROLINA ABRÃO FASANELLA – Venha aqui Ana. Ela sabe o
ritmo melhor que eu.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT – A Ana é mais. Ana vocês
nasceu aonde?
A SRA. ANA CAROLINA ARABE – Porto Velho.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT – Em Porto Velho? Nossa,
você veio de longe. Vamos lá, você tem coragem de ler? Vamos lá, “Aquarela do
Brasil”. Pode dar um pouco de zoom aí?
A SRA. CAROLINA ABRÃO FASANELLA – Você consegue ler?
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT – Consigo. Mas é porque se
não ler não entra na ata, não existe, não grava. Vamos lá.
A SRA. ANA CAROLINA ARABE – Esse início eu nem vou ler que ele
(Inaudível).
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT – É muito ruim.
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A SRA. ANA CAROLINA ARABE – “Puta que o pariu, Sorocaba está em
festa, a intermed é bom à beça, lança e pãozinho no pedaço. Puta que o pariu, puta que
o pariu, ver toda essa gente se agitando, batukanabys comandando. Manda a porcada
ir cagar, vem vou te mostrar como é que é, te chupar até a ponta, até a ponta do pé.
Vou encharcar o seu regaço de amor, de amor pra mim, pra mim”.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT – Isso aí é com bateria? Todo
mundo cantando junto e as meninas têm que cantar essas letras?
A SRA. ANA CAROLINA ARABE – Eu nunca vi a interpretação dessa
música, mas normalmente nas festas da bateria.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT – Tem bateria lá? Aquela
bateria que todo mundo canta junto?
A SRA. ANA CAROLINA ARABE – Sim, existe a bateria da faculdade.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT – Bem altruísta, bem cultural
mesmo não é? Vamos ver essa, “O amanhã”. “O amanhã” é com aquela música, tem
outras? Qual é? “Os Anjos”. Aquarela a gente sabe. Viu Dan, vê se acha a bateria,
aquelas imagens que eles põem. Depois, vamos ver as letras primeiro. “Homenagem ao
Sextanista”, vamos lá. “Mulheres”, vamos ver o que eles acham das mulheres.
A SRA. ANA CAROLINA ARABE – (Inaudível)
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT – É. Pronto, melhorou.
A SRA. ANA CAROLINA ARABE – Posso começar?
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT – Por favor.
A SRA. ANA CAROLINA ARABE – “Aqui em Sorocaba aprendi valores, são
tantas histórias, algumas de dores. Caímos pra pré, mas nas quadras lutei e para
intermédio logo voltarei. Seis anos de rap vivi em família, vida bagunçada, tradição
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mantida. No Cobrão a gente treinava feliz, cantei na janela e ganhei muito bis e na
arquibancada torcemos de mais, de bata amarela o meu papel eu fiz, que orgulho me
traz, eu cantei no palco do showmed com felicidade. De bigode exaltei e o amor à
faculdade. Agora eu sei também que tudo chega ao fim e com fé eu vou seguir a minha
vida, mas fica a saudade de tudo o que vivi com tanta intensidade. Adeus 55, sou doutor
enfim”.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT – Muito bom. Tem mais
alguma que vocês gostariam?

A SRA. - (Inaudível).
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT – Foram buscar? Olha é
interessante, “Butakanabys”, essa aí é bem interessante. Isso é nome de festa,
Butakanabys?
A SRA. ANA CAROLINA ARABE – É “Batukanabys”, o nome da bateria.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT – É o nome da bateria?
Entendi. Bem altruísta mesmo. Bom, e tem mais alguma coisa? O nome da bateria,
Orgulho, Medsoroca. Essa Medsoroca deve ser usada nas intermeds, não é?

“É

proibida, é fudida”. Vamos ler, leia essas aí. Que mais? “Índia”, meu Deus do céu, que
horror.
Essa canta com aquela que a Gal gravou? Aquela antiga da índia não é? Ah não,
acho que não é aquela. Sangue tupi, não é? Olha lá. Minha Nossa Senhora da
Aparecida. Vê aquela do cheira lança lá. Como é que é o negócio?
Bom, quer dizer que ela acompanha o nível das baterias? É o mesmo nível.
Vamos ver coisa de considerar, além do baixo nível, meu Deus do céu. Além do baixo
nível, vamos ver o que criminaliza, o que é homofóbico, o que é racista, além da
grosseira, vamos pegar o que criminaliza. Essa gostosinha, uma gostosinha, “olha ela
encardida”, minha Nossa Senhora, minha Nossa Senhora da Aparecida. Pode aumentar
um pouquinho? Dá nojo, não é? Dá nojo. Minha Nossa Senhora da Aparecida.
Mas vê essas que têm cunho mais, além da pornografia, veja o que tem mais,
que pode criminalizar. Minha Nossa Senhora. “Toda vez que eu viajava para a
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Intermed, uma pacoteira, minha (ininteligível) me pedindo embola um baseado seu
moço, quando o mundo acabava a fumaça ia baixado e eu tomava uma pelota e saia.
Tome cuidado seus porcos que Sorocaba vai chegando”. Entendi.
O SR. – (Inaudível).
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT – (Inaudível). Eu vou ler essa
daqui que essa aqui eu assumo para ler a leitura porque tem que fazer a gravação senão
não adianta.
“Toda vez que eu viajava para a Intermed com o Rufino, no porta-malas eu
levava mais ou menos sete quilos. Quando abria a pacoteira, logo vinham me pedindo,
bole um baseado seu moço que é para eu seguir sorrindo e quando o fumo acabava e a
fumaça ia baixando, eu tomava uma perlota e saia gritando, “tome cuidado seus
porcos, Sorocaba está chegando”. Por essa Intermed afora vai soltar a sua cobra”.
Eu sei que é tudo pornografia, mas veja coisa que a gente possa qualificar como
crime além do lixo, do lixo, vamos ver coisa que fala de racismo, fala do povo além da
índia. Veja se acha para a gente encerrar essa parte. Essa daí é, o “Gostosinha” é o que
eles acham normal. Tem esse da batucada, “Sorocaba faz ninar”. Deixa eu ver essa
“Sorocaba faz ninar”. Minha Nossa Senhora da Aparecida, olha que eu já vi coisa ruim,
mas como essas.
Olha lá, eles falam que não tem negócio de vômito, “cheirar lança é muito bom,
a janta balançar, sobe lá na pança, sai pela boca, encharca o seu Keds, respinga na
calça, escorre pelo ouvido, vomitei fudido, vomitei fudido”.
Veja se tem coisas de negro, de pobre, de homossexual, de mulher, veja no
índice se dá para identificar, senão nós vamos. “Solta a cobra”. Pelo jeitão vocês já
viram que a coisa lá é alto nível, não é? Aí você chama o cara que canta e aí tem vídeo
deles Danilo? Deles cantando isso? Em que os calouros são obrigados a repetir essas
letras, as tais bateria? Veja se tem vídeo na internet dessa bateria. Como é? Canabis
bateria, como chama? Vamos lá.
“Pra rolar a bomba necessita de uma buena moçada, arriba, arriba, bomba,
bomba, yo soy marofeiro, soy capitain”.
Aí você chama o cara para depor e ele vem aqui e fala que não, que não era nada
disso, foi sem querer, foi no outro ano, que não tinha nada a ver com isso. “Tiraram a
cueca, o bando era o bando do careca”. “pra ser feliz”. Minha Nossa Senhora. Tomara
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que o reitor nunca, o reitor que eu quero dizer o cardeal nunca tenha visto isso. “Hino
do ABC”, vamos ver esse. Hino do ABC, o que será o Hino do ABC? Está bom, deixa
ver. (Ininteligível), nem fármaco, brincar de médico. Ah, em relação à Faculdade de
Medicina, e nem otorrino e nem neurologia, abaixa as calças, esse cheiro me é, me dá
um tempinho para pensar, a merda é a merda do ABC, sou Soroca. Leda, você não
acreditava que você vinha aqui para eu assinar um papel e ter que ler isso, não é?
A SRA. LEDA – É, realmente.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT – olha lá, Batukanabys é a
nossa grande bateria, estou indo pra Sorocaba, mas levando a minha dor
Medsorocaba. Tá, agora só queria pedir uma imagem. Se fosse possível porque essas
são irrefutáveis. Essa é imagem ou é só. “bata amarela, solta a cobra”. É letra de
novo? Eles não têm os vídeos? Têm coisas dos trotes aí, as imagens? Todo mundo
bêbado e encharcado? “Vou cair na gandaia, soroca”.
PUC, ainda eles põem o nome da PUC. Que vergonha. A nossa querida
Pontifícia Universidade Católica, que vergonha, que vergonha. Tanta luta. Ê dona
Nadir, quanto sofrimento para cair nisso. Que vergonha meu Deus. “Solta a cabra, solta
a cobra”.
Dom Paulo Evaristo, hein? Imagina Dom Paulo Evaristo que vergonha? Vamos
lá. Batukanabys. Aí é vídeo Dan? Só foto? Ah, vídeos, vamos lá, vamos ver. Dois mil
e catorze, recente, pronto.

É feita a exibição de vídeo.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT – Está bom. É suficiente.
Vamos lá. Vocês não precisam nem falar, eles falam. Obrigado Danilo. Ascende a luz.
É um nojo não é? É um nojo, é um nojo, é um lixo, é um nojo. Não tem nem o
que falar, o pior é que não tem outro deputado para me ajudar. Deixe-me recompor aqui.
Vamos lá. Duro, não é? PUC Sorocaba, PUC São Paulo. Continue, fale mais um
pouquinho para a gente encerrar. Tem mais coisas? Tem os hinos, tem os vídeos. Que
mais? Têm as postagens, vocês precisam falar das postagens, eu queria ver as postagens.
Fala, pega eu também estou meio, eu fico mexido, é muito forte. (Inaudível) até oito
horas da noite eu fico tremendo.
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A SRA. CAROLINA ABRÃO FASANELLA – A gente tem aqui pessoas que
viveram algumas coisas mais sérias, eu não sei se eles querem fazer um relato em
primeira pessoa.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT – Que bom, deixa eu te pedir
uma coisa. Faz o relato, professor Antônio, o senhor que orientou a pesquisa, depois o
senhor podia falar um pouquinho e nos ajudar porque o senhor tem mais
empoderamento, por favor?
O SR. – (Inaudível).
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT – Documento. O Cruzeiro do
Sul pegou o documento? Quem falta? Diário Oficial?
A SRA. CAROLINA ABRÃO FASANELLA – Esse é o que eu li.
O SR. – Posso pegar?
A SRA. CAROLINA ABRÃO FASANELLA – Pode.

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT – Pode pegar mais
documento, está aí? Por favor. Vamos lá.
A SRA. CAROLINA ABRÃO FASANELLA – Bom, a gente tem alguns
relatos pessoais, não sei se a gente conseguiu transmitir bem o cenário da faculdade,
esses primeiros meses, o uso da camiseta e essa opressão e no caso das pessoas que não
usam a perseguição a elas.
Quem vai às repúblicas, no caso a Ana foi e ela viu mais coisas, mais agressões.
Teve pessoas que no churrasco de recepção foram e também sofreram algumas
violências, mas eu não sei se eles querem fazer um depoimento em primeira pessoa.
O que eu posso contar o que eu vivi e eu fui defender uma caloura que estava
com o cabelo solto em uma festa e brigaram comigo e na discussão um menino entrou
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na briga, me empurrou, me bateu, me puxou meu cabelo, a menina que estava junto a
ele empurrou, bateu cabelo, jogou cerveja em mim e a gente saiu da festa, chamou a
policia e deu o maior bafafá. Todo mundo ficou contra a gente, óbvio e foi isso.
Falaram que enfim, o que eu acho que é o mais importante do meu relato é que
eu fui defender uma menina que estava sendo perseguida só porque o cabelo dela não
estava preso com o rabo de cavalo em uma festa à fantasia.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT – (Inaudível).
A SRA. CAROLINA ABRÃO FASANELLA – Eu não pedi nem autorização
para ela e eu não vou falar, mas que quando eu estava discutindo com uma das meninas
que estavam perseguindo ela, veio uma pessoa que estava vendo a discussão e que
estava distante, uns cinco ou dez metros mais ou menos na festa, uma menina
totalmente bêbada, começou a discutir com a gente, começou a discutir mesmo, xingar e
aí eu acho que o menino que estava junto a ela na festa viu de longe e chegou para cima
de mim.
A minha irmã estava do lado, ela jogou cerveja nele e aí começou uma briga
mesmo e que foi relatada à faculdade na época, algumas pessoas que estavam
envolvidas falaram que era mentira ou que enfim, que o meu depoimento era exagerado,
falso e foi isso o que aconteceu em uma festa comigo. Apesar de que eu não quero que
fale o meu nome porque se falar o meu nome vai todo mundo cair em cima de mim tudo
de novo e daí isso realmente aconteceu, eu estava lá e eu vi, mas as coisas que
acontecem em república, como eu já estava ciente, eu não vivenciei. A Ana tem relatos
mais intensos.
A SRA. ANA CAROLINA ARABE – Assim, na verdade eu acabei pontuando
algumas coisas que aconteceram ao longo do tempo em que eu vivenciei e talvez não
tenha ficado claro um panorama de como foi.
Eu comecei a morar em uma república, ela é fornecida de graça, pelo menos era
em 2013. Pelos três primeiros meses para os primeiranistas, eles abrigam primeiranistas
e ao longo do tempo ele vai rodando por várias repúblicas, as meninas na feminina, os
meninos na masculina. Eles oferecem alimentação, também almoço, este tipo de coisa e
aí eu vou falar um pouco mais ao longo disso.
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Então na república em que eu fiquei, eu basicamente teria que limpar a casa e
cozinhar para as meninas, eu fazia o trabalho doméstico e era sempre um clima de muita
opressão. Você não se sente confortável em nenhum instante com aquilo acontecendo,
você nem percebe que você está desconfortável porque você se acostuma com isso, com
aquele clima que em minha época surgia inclusive dentro da minha faculdade, não
existia conforto nem dentro da faculdade a ponto de você não querer ficar na faculdade,
acabou a aula e você querer ir embora.
Eu acompanhava as meninas em muitas festas que aconteciam, festas tanto
dadas pelas repúblicas quanto por instituições em si e nessas festas eu via agressão e eu
via pessoas, muitas pessoas andando nuas. No final da festa era muito comum as
pessoas, os meninos tirarem as roupas e ficarem sem bebendo sempre muito, além
assim. Ninguém nunca estava em um estado, não vou falar nunca, mas as pessoas que
bebiam muito ficavam sempre em um estado assim.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT – Sem cortar a sua emoção,
essa festa que nós mostramos estava escrito “Sorocaba” e a festa parece que foi feita em
Taquaritinga não é? Me conta dessa festa, fala dessa festa, assim dessa festa que você
está se referindo. Essa ocorreu aonde? Quando? Se foi em Sorocaba.
A SRA. ANA CAROLINA ARABE – Sim, essas festas que eu estou falando
são festas que acontecem ou nas repúblicas ou dentro do prédio do centro acadêmico. O
centro acadêmico tem um prédio e ela.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT – Dentro da faculdade?
A SRA. ANA CAROLINA ARABE – Isso. Eles têm um prédio, uma piscina e
a quadra e acontece dentro dos prédios.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT – E aí todo mundo começou a
tirar a roupa? Os meninos?
A SRA. ANA CAROLINA ARABE – Não, às vezes no final das festas era
muito comum que parte dos meninos do primeiro ano tirassem as roupas e eu vivenciei
isso nessas festas.
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(Inaudível).
A SRA. ANA CAROLINA ARABE – Eu tinha que fazer tarefas das meninas,
eu virava a noite na verdade acordada para que eu cumprisse.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT – Então você entrou no
primeiro ano e foi morar em uma república?
A SRA. ANA CAROLINA ARABE – Isso.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT – Como era o nome da
república?
A SRA. ANA CAROLINA ARABE – Eu prefiro não relatar.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT – Está bom. E aí você virou a
serviçal? Você era caloura?
A SRA. ANA CAROLINA ARABE – Sim, eu mais uma pessoa que estava
(ininteligível) do meu ano.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT – Você tinha chegado de
Porto Velho e quantos anos você tinha?
A SRA. ANA CAROLINA ARABE – Quando eu passei na faculdade eu tinha
18 anos.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT – Dezoito anos. Já era maior?
Tem certeza?
A SRA. ANA CAROLINA ARABE – Sim.
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O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT – Não, só para, essa
cronologia é importante não é?
A SRA. ANA CAROLINA ARABE – Ah, sim.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT – Porque eles abusam das
muito novinhas. Aí você tinha 18 anos, não tinha família nenhuma lá em Sorocaba?
A SRA. ANA CAROLINA ARABE – Não, eu tenho família em São José do
Rio Preto.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT – Tem família em São José?
A SRA. ANA CAROLINA ARABE – Isso.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT – E aí você foi morar nessa
república?
A SRA. ANA CAROLINA ARABE – Isso. Eu tinha o meu apartamento, mas
eu fui convidada a ir nessa república e as meninas falaram que eu teria uma experiência
interessante para vivenciar e eu fiquei nessa república duas semanas.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT – Ah, você ficou por duas
semanas?
A SRA. ANA CAROLINA ARABE – Isso.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT – E aí você era na condição de
caloura, você fazia os trabalhos domésticos?
A SRA. ANA CAROLINA ARABE – Sim.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT – Limpava banheiro
inclusive?
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A SRA. ANA CAROLINA ARABE – Não, eu não cheguei a limpar o
banheiro. A pessoa que estava comigo dividindo sim.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT – A outra menina?
A SRA. ANA CAROLINA ARABE – Sim.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT – Aluna, caloura?
A SRA. ANA CAROLINA ARABE – Sim. Enfim.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT – Eu vejo que você fala com
muita tristeza desse período, não é?
A SRA. ANA CAROLINA ARABE – Sim, eu posso falar que na época não
entendia muito como aquilo, eu me sentia muito desconfortável e eu até dava
depoimentos falando que “ah, foi interessante” e que tinha sido divertido no memento
para mim foi depois que eu saí disso que eu comecei a refletir melhor e ver como foi
uma época péssima para mim na verdade.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT – Você começou a reagir?
A SRA. ANA CAROLINA ARABE – Sim. E quando você está naquele
momento e você vê pessoas sofrendo tanto quanto você e você acaba considerando
normal, essa é a palavra que eu vou usar. Eu considerava normal aquela situação.
Mas acho que tinha um incômodo em mim que me fez sair e refletir sobre isso e
ver como não era algo no caso normal mesmo.
Você quer que continue o meu relato?
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT – Por favor.
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A SRA. ANA CAROLINA ARABE – Enfim, muitas dessas coisas de comer
alho, pimenta e etc, elas acontecem como punição. Você tem uma série de coisas que
você precisa fazer que elas pedem e se você não realiza, você sofre punições.
E em algumas repúblicas também consideram como, você senta no chão para
comer, você come assim, a alimentação também sempre às vezes com objetos assim,
garfos torcidos ou com as mãos e aí no final eles dão alho, pimenta, alguma coisa do
gênero.
Eu fiz tarefas de veteranos e fiquei assim, como tinha que cumprir algumas
coisas que elas me mandavam fazer, eu não dormi por alguns dias, não havia tempo de
dormir senão eu seria punida e eu preferia no caso não ser punida.
As ameaças eram sempre constantes, o clima é sempre muito pesado nessas
situações e não só com você, mas com os outros do seu ano.
Eu parei, eu saí da república, eu parei de usar a camiseta, até então eu usava a
camiseta, a calça, o tênis e após isso eu fui afastada, assim as pessoas, eu fui ameaçada,
as pessoas começaram a me olhar de um modo diferente exatamente.
A SRA. CAROLINA ABRÃO FASANELLA – Só uma coisa, rapidinho. É
que não ficou claro. A Ana de repente se rebelou e parou de usar o kit calouro e a partir
desse momento é que aí ela passa e começou a ter mais hostilização. Desculpa, só para
ficar mais claro.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT – Ainda é aquela camiseta GG
que tem que usar?
A SRA. CAROLINA ABRÃO FASANELLA – Isso.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT – Ou a do calouro é mais
modelada?
A SRA. CAROLINA ABRÃO FASANELLA – Não. A Camisa GG.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT – O kit calouro e por quanto
tempo tem que usar?
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A SRA. CAROLINA ABRÃO FASANELLA – Treze de maio.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT – Até o dia 13 de maio?
A SRA. CAROLINA ABRÃO FASANELLA – É. Treze de maio.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT – Ainda bem que eles não
adotam o “dia do zumbi”, senão tinha que usar até outubro.
A SRA. CAROLINA ABRÃO FASANELLA – Pois é.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT – (Inaudível), são
colonialistas.
A SRA. ANA CAROLINA ARABE – Como a Carol bem falou, foi a partir daí
que eu comecei a ser mais hostilizada e existe essa festa do baile dos calouros que é
exatamente uma festa que acontece após 13 de maio que seria considerada a nossa
libertação. Eu fui ameaçada, eu fui questionada muitas vezes o porquê que eu parei de
usar a camiseta, por que eu tinha parado de ir às repúblicas e enfim e eu fui ameaçada
por algumas pessoas, não ir a essa festa, eu fui assegurada de que não haveria agressão
nessa festa e se houvesse lidariam com isso e eu repassei essa informação para outras
pessoas.
Eu fui assegurada inclusive pelo centro acadêmico que é quem organiza essa
festa. Eu desde o primeiro dia, eu estou no centro acadêmico, que eu participo e
infelizmente nessa festa eu vivenciei isso com a primeiranista e eu voltei, levei isso ao
centro acadêmico em sua outra reunião e eu fui ignorada quanto a isso.
Acho que eles consideraram que deveria ser discutido mais entre a outra, eu não
sei o que eles pensaram na verdade, mas eu fui ignorada.
A SRA. CAROLINA ABRÃO FASANELLA – Eu acho que a Camila podia
contar mais da festa, do que ela viu. Você quer relatar?

(Inaudível)
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A SRA. CAROLINA ABRÃO FASANELLA – Porque o que a Ana foi contar
para o centro acadêmico, essas pessoas foi da expulsão de uma menina que a gente já
tinha falado antes. Essa menina foi perseguida porque ela não usava camiseta e aí eu
acho melhor quem estava do lado dela falar.
O SR. ANDREY OLIVEIRA DA CRUZ – Licença. Eu estava nessa festa
também. Na verdade era festa dos calouros que não é no prédio da faculdade e como ela
comporta uma maior quantidade de pessoas ela feita em outro local e uma festa anual
que acontece todos os anos e seria a festa de libertação dos calouros.
E realmente aconteceu essa fala de proteção, de que haveria uma proteção em
que poderíamos ir com segurança para a festa e que nada iria acontecer, não importasse
se a gente utilizou ou não a camiseta, se participou ou não do trote, a festa era dos
calouros.
Só que lá no momento as ações que foram feitas foram ações diferentes até pela
organização da festa porque desde o começo, por exemplo, eu posso dizer meu relato é
pessoal. Cheguei mais cedo, a Ana, por exemplo, chegou mais tarde. Então desde o
começo já tinham os alvos fixos para aquela festa, as pessoas já tinham sido ameaçadas
tanto via online, por mensagens de Facebook quanto pessoalmente na faculdade dizendo
“você não apareça na festa porque você não participou do trote, a festa não é sua, vou
distribuir copadas, você vai apanhar”.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT – (Inaudível).
O SR. ANDREY OLIVEIRA DA CRUZ – Copadas. Jogar copos de cerveja. E
isso tudo tem prova, a gente tem isso daí também, os relatos do Facebook existem e é
realmente uma coisa que acontece e aconteceu de uma forma diferente lá dentro, a
questão da proteção.
Porque quando chega à festa, as pessoas começam a beber e tudo mais e a gente
já nota que tem gente olhando de uma maneira diferente, os grupos já começam a ser
formados e tudo e existe um momento especial da festa que eu acho que é muito
importante falar que foi quando todas as confusões implodiram, digamos assim.
Essa festa em especial me deixa até um pouco nervoso porque foi depois dela
um dos momentos que eu sentei e eu pensei em realmente em sair da faculdade, pensei
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em pedir transferência, eu passei na faculdade de novo, eu poderia sei lá, fazer mais
cursinhos, é difícil até falar sobre isso, mas eu pensei em sair.
Porque dentro dessa festa eu via amigos e pessoas muito próximas a mim
sofrendo literalmente. As pessoas chorando, são pessoas que digamos, amigas que
passaram o dia se arrumando no salão achando realmente que iam ter uma festa de
comemoração por ter entrado na faculdade e chega lá um clima totalmente diferente, as
pessoas chegavam e apontavam o dedo na cara, xingavam e começaram a jogar cerveja.
Essa pessoa em especial que foi agredida era uma amiga muito próxima a mim e ela não
foi agredida só uma vez, ela foi agredida inúmeras vezes e de inúmeras formas tanto em
xingamento quanto em retirá-la do grupo e ficara jogando cerveja e não existia modo de
tentar defender.
Os seguranças não conseguiam acompanhar a violência que estava acontecendo
na festa porque ocorreram digamos, vários focos de brigas não só com elas, com
diversas pessoas do nosso âmbito.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT – Não quero cortar a sua
emoção. Tudo bem que eu não vou perguntar quem xingava, mas xingava do quê? Por
quê? Fale, reproduza um pouco mais o clima. Vocês estão muito tensos, conta um
pouco.
A SRA. CAROLINA ABRÃO FASANELLA – O ideal seria que a pessoa que
desistiu de depor contasse, mas os xingamentos eram geralmente ligados a puta, xingam
de puta, falam que se acha melhor, não merece estar na faculdade.
O SR. ANDREY OLIVEIRA DA CRUZ – Nessa faculdade, você não merece
estar aqui.
A SRA. ANA CAROLINA ARABE – A fala muito comum, que aconteceu
naquela noite foi “você não é caloura”.
A SRA. CAROLINA ABRÃO FASANELLA – É, “você não é caloura”.
A SRA. ANA CAROLINA ARABE – Não se identificava como caloura por
não ter se sucumbido a toda essa situação do trote e toda essa opressão.
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O SR. ANDREY OLIVEIRA DA CRUZ – E eu não sofri uma violência direta
nessa festa, eu até achei que eu poderia sofrer, mas eu acabei não sofrendo, outros
sofreram.
A SRA. CAROLINA ABRÃO FASANELLA – Porque usou a camiseta?
O SR. ANDREY OLIVEIRA DA CRUZ – É. Outras pessoas sofreram e, por
exemplo, outras pessoas que eu achava que não poderia acontecer nada aconteceu.
Estavam lá e até tentaram defender a nossa amiga também recebendo cervejada na cara
e é uma festa que, por exemplo, existem algumas regras da festa e todo mundo já
conhece, não vá ao banheiro sozinho, não fique andando sozinho.
A própria coordenação da festa naquele momento quando a gente foi reclamar,
dizer o que estava acontecendo na festa, a organização da festa chegou e disse, “mas
vocês não podem andar sozinhos pelo amor de Deus”, a pessoa falou para mim, “pelo
amor de Deus, andem em bando, não andem sozinhos” e eu acho um absurdo porque
está tirando o nosso direito de ir e vir principalmente em uma festa que ela não é de
graça, acho que é bom frisar isso, é uma festa que é paga e é bem paga na verdade, é
uma festa cara. Fora a produção, que é exigido que, por exemplo, roupa de gala.

(Inaudível)
O SR. ANDREY OLIVEIRA DA CRUZ – Naquele momento é. Foi exigido
naquele ano roupa de gala, vestido longo e tudo e para chegar lá e acontecer toda essa
situação e realmente foi muito difícil não só para a gente, para uma grande parte da
nossa sala e tecnicamente seria uma festa para o nosso ano e foi digamos essa recepção
que a gente recebeu.
A SRA. CAROLINA ABRÃO FASANELLA – (Inaudível).
A SRA. CAMILA CARVALHO GUEDES – Meu nome é Camila, não tinha
falado ainda. O que eu vi nessa festa, eu usei a camiseta, eu usei rabo até o final, então
eu achei que comigo não aconteceria nada assim, mas mesmo assim aconteceu.
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Essa amiga nossa que foi o centro das atenções na noite, estava conversando
com ela na frente dela nesse momento, ela já tinha levado várias cervejadas que eu não
vi porque eu me separei dela e naquele momento que eu parei para falar com ela e daí
veio um veterano e jogou cerveja nela de novo. Ela estava conversando comigo, não
estava nem olhando para o lado dele e ele veio e jogou cerveja.
Ele perguntou se ela era quem eles achavam que era, o apelido que eles deram
para ela, ela ficou olhando assim e ele já foi e já jogou a cerveja. Nisso outros veteranos
que estavam em volta, a amiga dela foi e revidou com a cerveja de novo, mas isso ela já
tinha levado várias cervejadas. E daí vários vieram para cima com agressão, meninos
que começaram a agredir, puxar o cabelo dela, da amiga e foi aquela confusão e nisso
eu saí e chamei o segurança. Entrei em desespero.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT – Eles estavam muito
bêbados?
A SRA. CAMILA CARVALHO GUEDES – Ah, eles estavam bêbados.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT – Drogados?
A SRA. CAMILA CARVALHO GUEDES – Não sei. Não posso falar isso. E
chamei os seguranças.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT – Tinha loló na festa?
A SRA. CAMILA CARVALHO GUEDES – Oi?
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT – Tinha loló?
A SRA. CAMILA CARVALHO GUEDES – Não sei sobre isso. E enfim,
começou aquela confusão, um deles estava com cigarro na mão, acho que até chegou a
machucar e o segurança simplesmente não conseguia separar porque e foi um momento
tenso porque começou uma discussão, chegou mais gente para tentar defender, mas
ninguém conseguia fazer nada.
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O SR. ANDREY OLIVEIRA DA CRUZ – Acho que um adendo muito
importante.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT – Essa festa foi em um clube?
O SR. ANDREY OLIVEIRA DA CRUZ – Foi.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT – Qual era?
O SR. ANDREY OLIVEIRA DA CRUZ – Eu não sei o nome.
A SRA. – Foi no Shopping M, não foi?
A SRA. CAROLINA ABRÃO FASANELLA – Shopping M.
A SRA. CAMILA CARVALHO GUEDES – É um salão.
A SRA. CAROLINA ABRÃO FASANELLA – É um salão de festas que tem
em Sorocaba.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT – Como chama o salão?
A SRA. CAROLINA ABRÃO FASANELLA – É no Shopping M.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT – Ah, Shopping M. Desculpa
é que eu não ouvi.
O SR. ANDREY OLIVEIRA DA CRUZ – Uma coisa que eu acho que é
importante frisar é que a Ana acho que pode confirmar, é que a alegação do segurança
da festa é que além de eles não conseguirem conter a violência, eles não poderiam
retirar ninguém da festa se não houvesse uma ordem de retirada.
A SRA. CAROLINA ABRÃO FASANELLA – E que é dada pelo centro
acadêmico.
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O SR. ANDREY OLIVEIRA DA CRUZ – Que era o organizador da festa.
Então a política naquele momento da organização da festa e do centro acadêmico foi a
de não retirar as pessoas que foram violentadas, que sofreram agressão. A política foi de
retirar quem estava sendo violentado, no caso as pessoas que receberam cervejada na
cara, elas foram retiradas da festa.
A SRA. ANA CAROLINA ARABE – Inclusive eu queria adicionar que os
organizadores da festa me conheciam porque eu já participava do centro acadêmico e
essa pessoa era uma amiga muito próxima. Eles conversaram comigo para que eu os
auxiliasse a convencê-la a ir embora da festa e o salão fica em cima, ele fica, você tem
que subir escadas e elevadores para chegar e embaixo a recepção.
Essa pessoa foi levada para a recepção e ela não subiu, ela não pode subir nem
para usar o banheiro porque eles não sabiam como eles iam conter essa situação até
porque no banheiro ela também já tinha sido hostilizada.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT – No banheiro feminino?
A SRA. ANA CAROLINA ARABE – Isso, no banheiro feminino.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT – Hostilizada por quem?
A SRA. ANA CAROLINA ARABE – Por veteranos. Por outros veteranos.
Outras veteranas, no caso porque era banheiro feminino.
A SRA. CAROLINA ABRÃO FASANELLA – Tem todos os nomes disso,
mas como a depoente não veio a gente não vai falar por ela.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT – Tem todos os nomes, mas.
A SRA. CAROLINA ABRÃO FASANELLA – Das pessoas envolvidas.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT – E as postagens? Quando
eles fazem são com perfis? Eles assumem a identidade ou são perfis falsos?
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A SRA. CAROLINA ABRÃO FASANELLA – Sim porque eles acham que
não vai ter nenhuma punição nunca.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT – Entendi.

A SRA. - (Inaudível).
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT – Fale aí.
A SRA. – (Inaudível).
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT – Todo mundo está falando
dessa festa, não é?
A SRA. CAROLINA ABRÃO FASANELLA – É. Acho que essa festa era
uma coisa que precisava ser falada, mas.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT – Essa é a festa do terror, não
é?
A SRA. CAROLINA ABRÃO FASANELLA – A festa da libertação.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT – Todo mundo vai bonito,
perfumado, cheiroso e tal e aí acontece essa barbaridade toda.
A SRA. CAROLINA ABRÃO FASANELLA – É.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT – E a grande autoridade que
você se referenciou é o centro acadêmico, não tem para quem mais pedir socorro. É
isso?
A SRA. CAROLINA ABRÃO FASANELLA – Nessa festa é.
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O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT – Mas em geral pelo visto tem
uma acefalia porque vai pedir socorro para quem? Parece que é norma, não é? Não tem
para quem pedir.
A SRA. CAROLINA ABRÃO FASANELLA – No ano em que a gente entrou,
os membros do centro acadêmico da atlética costumavam entrar muito na sala de aula
para falar que toda a denúncia, todo o problema, toda a questão de trote e violência
deveria ser denunciada para eles e não para a direção. “pra que levar para a direção?
Fala para mim, conta pra mim, não precisa falar para ninguém, eu resolvo”.
E esse discurso acabava atrapalhando mesmo a direção de receber as denúncias
porque as pessoas acabavam denunciando ou conversando com essas pessoas da atlética
ou do centro acadêmico e eles sempre tentam apaziguar os ânimos em vez de realmente
se preocupar com os direitos humanos e coisas do tipo e levar para a direção.
Então isso foi uma discussão que a gente teve no GAP em 2013 sobre como esse
discurso deles acabava tirando o poder das vítimas porque e a gente estava tentando até
falar para elas denunciarem para a autoridade competente porque o centro acadêmico
não realizava a proteção adequada.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT – Tá. Deixa eu fazer uma
pergunta. Você é formada em Direito e tirou a OAB ou não, só formou?
A SRA. CAROLINA ABRÃO FASANELLA – Eu já tirei o OAB.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT – Tirou. Então você pode
falar. Vem cá e queria perguntar uma coisa para você, perdi a pergunta. O que eu queria
saber, eu sei que vocês não falam o nome de ninguém e nem de vítima, mas o pior
estava na escola? Essa pergunta você pode responder? O pior estava na escola?
A SRA. CAROLINA ABRÃO FASANELLA – Estava.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT – Entendi. Está bom. Deixa o
professor Antônio falar um pouquinho porque daqui a pouco nós vamos ouvir o reitor.
Professor ajuda a gente um pouco aqui. O senhor que deu uma contribuição daí vocês.
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A SRA. CAROLINA ABRÃO FASANELLA – Têm mais relatos, a gente tem
mais um relato de agressão física.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT – Então precisa.
A SRA. CAROLINA ABRÃO FASANELLA – Não, é que tem. Tem, tem de
violação de direitos humanos dentro do prédio da faculdade.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT – Como é? Repete.
A SRA. CAROLINA ABRÃO FASANELLA – De violação de direitos
humanos, dentro do CA tem, tem em festas, em diversas outras circunstâncias tem. Dá
para fazer o relato, não sei se as pessoas vão querer fazer, mas que tem, tem.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT – Deixa eu fazer uma
pergunta. Eu sou tão antigo que no meu tempo o centro acadêmico era uma coisa da
defesa dos interesses dos alunos e direitos humanos. Esses centros acadêmicos têm
essas características? Esses perfis?
A SRA. CAROLINA ABRÃO FASANELLA – Sim.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT – Sim?
A SRA. CAROLINA ABRÃO FASANELLA – Pelo menos aquela gestão.
Porque agora se a gente fala a gestão de hoje vai ficar ofendidíssima e dizer que
imagina, que eles estão totalmente alinhados com todos os princípios de direitos
humanos.

(Falas sobrepostas)
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT – Mas você só pode responder
pelo que você viu. Então aquela gestão tinha essa e tem essa conurbação ou não?
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O SR. ANDREY OLIVEIRA DA CRUZ – E tinha diretores que já
participaram daquela gestão. Até hoje se você continuar discutindo esse assunto vai
tentar desmerecer, vai relativizar a violência.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT – Não, você não precisa me
falar disso.
O SR. ANDREY OLIVEIRA DA CRUZ – Mas tem um dado que é
importante.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT – Desculpa.
O SR. ANDREY OLIVEIRA DA CRUZ – Relatar que até é a discussão sobre
o que está acontecendo com o Rodolfo e essa frase para mim é um fato.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT – É importante, fala.
O SR. ANDREY OLIVEIRA DA CRUZ – É de dizer que o Rodolfo vai
embora e a instituição fica.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT – É, eu sei.
O SR. ANDREY OLIVEIRA DA CRUZ – E essa é a tendência, de não
defender.
A SRA. CAROLINA ABRÃO FASANELLA – Isso foi falado ontem.
O SR. ANDREY OLIVEIRA DA CRUZ – Isso.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT – É, mas essa frase, isso aí é,
não vou fazer nenhuma comparação, mas isso é só usado na cadeia do crime. Isso é
frase que veio do segmento do crime, entendeu? Mas vamos lá. Professor Antônio.
Você sabe que o Rodolfo ele é novo, mas ele é lavado por dentro e por fora, ele sabe se
defender. Professor Antônio.
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O SR. RICARDO KOBAYASHI – Adriano, posso só fazer um comentário
rápido?
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT – Kobayashi.
O SR. RICARDO KOBAYASHI – Desculpa. Ricardo Kobayashi, assessor
aqui da CPI. Essas violências que eles estão relatando a respeito da PUC de São Paulo
que fica lá no campus Sorocaba, as histórias da PUC Sorocaba são antigas, são muito
anteriores aos anos que eles estão se referindo, mas muito mais antigas que isso.
Quer dizer, acho que a direção da faculdade tem que responder sobre esse
passado também porque isso é de conhecimento geral de quem está no meio médico.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT – Então, mas me recupera o
menino que foi calcinado e aquele do álcool. Recupera, por favor.
O SR. RICARDO KOBAYASHI – A própria Carolina pode falar a respeito.
Ela fez, uma irmã dela fez a PUC de Sorocaba e ela passou por isso antes dela entrar na
PUC Sorocaba.
A SRA. CAROLINA ABRÃO FASANELLA – Sim. Na época em que ela
entrou o trote era, eu me sinto assim, o legal seria que ela falasse, mas também dando
um breve relato do contexto na época dela, as meninas faziam roda ao redor da caloura,
da ingressante que não tivesse de calça.
Então se ela fosse de bermuda mesmo que ela tivesse com a camiseta e o cabelo
preso, se ela fosse de bermuda, elas faziam uma rodinha e isso aconteceu com a minha
irmã. Faziam uma rodinha, ficavam apontando o dedo e ficavam chamando de puta.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT – Como é?
A SRA. CAROLINA ABRÃO FASANELLA – Apontando o dedo e
chamando de puta.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT – A sua irmã?
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A SRA. CAROLINA ABRÃO FASANELLA – Isso.
A SRA. – (Inaudível).
A SRA. CAROLINA ABRÃO FASANELLA – Não. Agora o engraçado é que
o machismo está extremamente nas mulheres porque os meninos se focam mais no trote
masculino e as mulheres se focam mais em perseguir as meninas e para elas, por
exemplo, questionar, não pode usar maquiagem, não pode usar esmalte.
Hoje mesmo a gente tem print disso, falam que é um absurdo a gente questionar
isso, que a gente não poder. Por quê? Olha o valor das pessoas, questionam usar
maquiagem, questionam usar, se preocupam com isso, como se a preocupação da gente
fosse meramente este tica e não a liberdade do que está por trás disso.
O SR. ANDREY OLIVEIRA DA CRUZ – Eu acho que é importante também
nós como grupo, a gente poder lembrar que nosso objetivo também de participar e de
expor todas essas informações e até falar das violências que nós já sofremos e outras
pessoas já sofreram também é tudo com o intuito de que seja assegurado também o
direito de todo mundo dentro daquela faculdade, direito de ir e vir.
É um absurdo hoje em dia, em 2015 ainda acontece, você não ter o direito de
frequentar certos espaços ou então você frequentar certos espaços sempre ameaçado, se
sentindo hostilizado, você não ter o direito de falar o que pensa para tentar defender os
seus ideais em um debate democrático porque isso não acontece na maioria das vezes
dentro da faculdade não só, por exemplo, entre os alunos, isso acontece também com
professores e pessoas que já foram formadas lá e que já passaram por toda aquela
cultura e são pessoas que mantem aquela cultura lá dentro, uma cultura viva.
A SRA. CAROLINA ABRÃO FASANELLA – Teve relatos de professores no
nosso ano, teve um professor que pediu para uma aluna para que ela anotasse todos os
nomes de quem não estava usando a camiseta.

(Inaudível)
A SRA. CAROLINA ABRÃO FASANELLA – Professor.
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O SR. ANDREY OLIVEIRA DA CRUZ – Professor. E outro professor
também, se a gente for falar, “aconteceu isso”, a aluna, por exemplo, tem outro
professor que ficou perguntando o porquê a aluna estava pegando o elevador, uma aluna
que. Não importa, ela estava utilizando o elevador, ela paga a faculdade, ela pode
utilizar o elevador, o ambiente da faculdade, e o professor da faculdade estava
perguntando por que ela estava isso.
E até relativizando as outras vezes acontece, já aconteceu, por exemplo, outros
professores saberem dos casos que acontecem de violência ficar, “mas por que a pessoa
não usa a camiseta também? não é mais fácil”? “Por que ela está deixando o cabelo
solto? É só colocar o cabelo preso” e por aí vai.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT – Está ok. Vamos lá.
A SRA. CAROLINA ABRÃO FASANELLA – E permitindo também que
alunos entrassem fantasiados dentro das aulas e tutorias ou muito bêbados e
simplesmente às vezes aceitando até de certa forma achando legal mesmo aquilo,
achando engraçado.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT – Entendi. Eu sei que é pedir
de mais, mas se puder localizar as postagens que eles pediram e tinha mais um item.
Estou com dificuldade. As postagens, era bom recuperar as postagens. Professor
Antônio com a palavra.
O SR. ANTÔNIO RIBEIRO ALMEIDA JR. – Boa tarde a todos. Adriano
Diogo obrigado novamente pela oportunidade. Na minha experiência como pesquisador
do trote, a realidade de Sorocaba é das piores. Há todo o tipo de agressão presente. Eu
estive, eu mantive durante muito tempo e espero poder voltar a manter logo mais um
site chamado “antitrote.org” pelo qual eu recebia denuncias de pessoas e a escola de
Sorocaba aparecia várias vezes.
Eu tive acesso também às páginas do Facebook e dessa correspondência interna
do pessoal de Sorocaba. É de uma violência, de uma agressividade, coisas assinadas por
ex-alunos e que eu acho que precisa realmente, é uma das escolas que precisa de uma
medida saneadora drástica. Acho que a Esalq, a minha escola, a Medicina da USP, a
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PUCAMP, são escolas que realmente os problemas são realmente muito sérios com
riscos para as pessoas na integridade física delas, para integridade moral delas, para a
integridade psíquica das pessoas.
Eu queria lembrar também Adriano, só uma observação sobre o procedimento.
Várias coisas a gente tem acessado da internet e eu temo que essas coisas em breve
desapareçam da internet, então eu sugiro à CPI que baixe e salve essas coisas porque
elas podem efetivamente desaparecerem.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT – Mas muitas das postagens
vocês fizeram em pen drive não foi?
A SRA. CAROLINA ABRÃO FASANELLA – Sim, a gente tem tudo e pode
disponibilizar o que precisar.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT – Mas é verdade professor, eu
tenho certeza que os hinários das atléticas vão desaparecer do ar imediatamente. Eu
queria registrar, tem um aluno aqui de Sorocaba, o Hugo. Então o Hugo, você não quer
fazer um depoimento também Hugo?
O SR. HUGO – (Inaudível).
O SR. ANTÔNIO RIBEIRO ALMEIDA JR. – Então eu acho que essa
situação de Sorocaba precisa de uma medida.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT – A CPI específica
(Ininteligível).
O SR. ANTÔNIO RIBEIRO ALMEIDA JR. – Seria o caso.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT – Vai vir o Raul Marcelo aí e
agora saiu o Hamilton Pereira, vamos ver se Raul Marcelo assume e faz um estudo
específico. Pena que o Hamilton saiu.
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O SR. ANTÔNIO RIBEIRO ALMEIDA JR. – Eu acho que existe, eu não sei
exatamente os motivos, mas essas escolas das cidades de tamanho médio, elas formam
elites para controle da política local e interfere na política da cidade. Então a escola de
medicina de Sorocaba tem um peso na política de Sorocaba.
É uma escola que se eu não em engano o terreno foi doado pela família Moraes,
eu acho que a família Moraes podia pressionar um pouco também para que a escola
mude de postura e há uma necessidade. Eu queria que eles comentassem a estrutura de
custos da universidade porque me parece se eu não em engano, que o aluno de primeiro
ano é quem mais paga, não é isso? Depois vai reduzindo.
Então isso, não?

(Inaudível).
O SR. ANTÔNIO RIBEIRO ALMEIDA JR. – Não é assim. Porque tem
outras escolas que são dessa forma. Bom, então desculpe.
Então eu acho que tem uma situação lá que é antiga, dos relatos que eu tive, que
eu também não tive muito como confirmar, mas o relato que eu tive é que a primeira
turma de Sorocaba se auto aplicou o trote para que no segundo ano poder aplicar trote.
Então começa já na primeira turma.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT – E Kuba, será que possível
recuperar o caso desses casos mais fatais antigos? Para a gente poder ver se teve
sindicância e quem foi responsabilizado?
O SR. ANTÔNIO RIBEIRO ALMEIDA JR. – A PUC no caso do menino que
foi queimado, a PUC expulsou algumas pessoas, alguns alunos. Mas eu acho que é
mais, eu acho que não basta a expulsão, a expulsão é parte. Eu acho que tem que ter um
processo educativo de convívio, de transformação da cultura, de desconstrução desse
grupo que é um grupo absolutamente perverso e que precisa ser combatido pela
instituição. A instituição não pode apoiar esse grupo perverso, a instituição tem que
colocar todo o seu peso, a força ao lado das vítimas e ao lado de processo de
transformação.
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O vice-reitor está aqui e eu gostaria de pedir ao senhor que preste muita atenção
e eu tenho certeza de que esses problemas são de conhecimento da reitoria. Não é
possível que a reitoria da PUC não conheça esses problemas que são recorrentes.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT – Vamos lá. Professor senta
aqui do meu lado.
A SRA. CAROLINA ABRÃO FASANELLA – Bom, esse post foi um post
que eles colocaram em um grupo fechado que a gente fez refêrencia no começo do
depoimento para identificar o Rodolfo. Eles queriam mostrar a cara dele e falar quem
ele era para todas as pessoas do grupo. Então eles foram lá, copiaram e colaram.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT – E aí pôs 2014.
A SRA. CAROLINA ABRÃO FASANELLA – Com o objetivo de identificar
ele.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT – Marcar o Rodolfo?
A SRA. CAROLINA ABRÃO FASANELLA – Marcar o Rodolfo.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT – Sei.
A SRA. CAROLINA ABRÃO FASANELLA – A foto dele, a foto do, ao lado
é uma postagem do Rodolfo que eles também ficaram fazendo vários comentários,
juntaram o fato de ele ser do PT e.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT – Já percebi.
A SRA. CAROLINA ABRÃO FASANELLA – E ficaram chamando de
Esquerda (ininteligível).
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT – Sei, já percebi. Meu Deus
do céu, ainda tem essas coisas. Aí esse aí foi a deformação da imagem do Rodolfo?
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A SRA. CAROLINA ABRÃO FASANELLA – Não, eles usaram uma foto que
o Rodolfo tinha no Facebook quando ele saiu para ir ao Halloween e ficaram fazendo
muita chacota e ridicularizando.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT – Homofobia.
A SRA. CAROLINA ABRÃO FASANELLA – Eles fizeram obviamente
comentários homofóbicos. Algumas meninas tentaram se posicionar contra e eles
brigaram com elas.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT – “Estou confirmando”,
entendi. Lá não chegou a notícia que a homofobia é crime não é? Meu Deus do céu.
Esse é o Rodolfo? O Rodolfo que depôs aqui dos Estados Unidos? Ah, é com ele que
estão fazendo isso?
A SRA. CAROLINA ABRÃO FASANELLA – Isso é uma foto que eles
colocaram.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT – Agora que eu associei.
A SRA. CAROLINA ABRÃO FASANELLA – É uma foto dele que
colocaram junto de um familiar, do pai e expondo a família e falando de onde ele tira
coragem porque o pai.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT – Fale, fale. O pai dele é
desembargador.
A SRA. CAROLINA ABRÃO FASANELLA – Desembargador, é verdade.
O SR. ANTÔNIO RIBEIRO ALMEIDA JR. – Acho que esse mentiroso é
típico. Os grupos do trote quando eles passam difamar a pessoa.
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A SRA. CAROLINA ABRÃO FASANELLA – E manifestação de apoio é o
pior.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT – Je suis Pior . Esse é a
figura, não é? Pior.
O SR. ANTÔNIO RIBEIRO ALMEIDA JR. – Je suis Charlie.
A SRA. CAROLINA ABRÃO FASANELLA – É um post que o nome está
tarjado, mas o chefe de plantão que trabalha lá e tem contato com os alunos, está em
uma situação de poder diante dos alunos.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT – Como é? Repete. Eu não
entendi o sujeito.
A SRA. CAROLINA ABRÃO FASANELLA – O sujeito que postou de novo a
foto do Rodolfo vestido de mulher é um homem, um médico formado na PUC que é
chefe de plantão lá, ele não tem vínculo empregatício com a faculdade, mas ele tem
contato com os alunos e tem situação de poder sobre eles e ele faz ameaças fortes contra
os alunos do GAP, quer nomes, é uma pessoa extremamente desequilibrada e postou de
novo a foto do Rodolfo para fazer mais chacota e tem muita gente que curti o que ele
fala e chama-o de mestre, tem ele como referência de alguma forma.
O SR. ANTÔNIO RIBEIRO ALMEIDA JR. – É uma ameaça explícita.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT – Alguém com viagem
marcada para os Estados Unidos? Ele está merecendo uma visita.
A SRA. CAROLINA ABRÃO FASANELLA – Sim, a gente que selecionou
algumas. Eram muitos prints, eram mais de 100 prints e a gente vai disponibilizar.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT – Será que esse imbecil
percebeu o tamanho da repercussão? Isso não vai ficar barato.
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A SRA. CAROLINA ABRÃO FASANELLA – Esse é outro médico formado
que fez um post falando que foi até a faculdade procurar o Rodolfo e onde ele estava.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT – Entendi.
A SRA. CAROLINA ABRÃO FASANELLA – Eles ficam chamando o
Rodolfo de Jean Willis comparando, eles acharam semelhante ao Jean Willis e ficam
falando como se fosse uma coisa ruim.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT – Entendi. “Só não pode
dançar homem com homem”. Não é igualzinho? Minha Nossa Senhora da Aparecida.
Que baixaria. A 100 km de São Paulo. Entendi.
Vocês são corajosas hein meninas, mas muito mais do que eu imaginava. Agora
que eu entendo porque vocês são tão corajosas e porque vocês estão tão assustadas.
O SR. ANTÔNIO RIBEIRO ALMEIDA JR. – Olhe aqui em baixo, “depois
de algumas manifestações e vários comentários, espero que esse ser desprezível e inútil
seja” eu peço desculpas das palavras, “orgulhoso da sua cagada e quem sabe não coma
um pouquinho dela”. Confirmando a questão das pessoas que são obrigadas a comer
fezes.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT – O Rodolfo precisa tomar
cuidado para voltar ao Brasil porque esses caras são perigosos. “Eu como ex-presidente
do centro acadêmico solicito a gentileza do senhor (ininteligível) contra os absurdos
dito por esse individuo que ou quer fama ou está com seu juízo prejudicado. Mentiroso
e caluniador. Esse é o tal Rodolfo Furlan”. Merdinha.
A SRA. CAROLINA ABRÃO FASANELLA – As pessoas não poupam
xingamentos.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT – Entendi.
O SR. ANTÔNIO RIBEIRO ALMEIDA JR. – Então a questão é, aquele que
está defendendo os direitos humanos, que há vítima, que sofre as agressões, que tenta
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fazer com que a universidade seja um espaço de convívio mais harmonioso é caluniado,
é difamado, é perseguido e a instituição precisa se colocar.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT – Processado por calunia, por
calunia. Meu Deus.
A SRA. CAROLINA ABRÃO FASANELLA – E tem muito mais.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT – Mas já deu, a amostra já
deu. Vamos lá. E o pior é que vocês estão sendo vigiados aqui de perto não é? Como se
não bastasse.
A SRA. CAROLINA ABRÃO FASANELLA – O centro acadêmico fez
questão de apesar de toda a coragem e manifestação pró-direitos humanos do Rodolfo,
apenas ver falhas e pontuar detalhes do depoimento dele que imacula a imagem dos
médicos, a imagem dos médicos. A imagem dos médicos é um tema muito falado em
todos os grupos e é um discurso recorrente na faculdade.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT – Está bom. Querem falar
mais alguma coisa? Fiquei assustado com essas postagens na internet viu. Não
imaginava que o ovo da serpente tivesse quebrado a sua casca. Vamos lá professor.
O SR. ANTÔNIO RIBEIRO ALMEIDA JR. – Um último comentário. Então
nessa postura é o Rodolfo que causa danos à imagem da medicina em Sorocaba.
A SRA. CAROLINA ABRÃO FASANELLA – É ele quem está causando
dano para a imagem da medicina. Essas violações, as maiores e as menores não causam
dano, elas são tradições. O que causa dano é um mentiroso, imbecil, histérico como eles
chamaram o Rodolfo em se manifestar.
O SR. ANTÔNIO RIBEIRO ALMEIDA JR. – Eu acho que o que causa dano
à imagem da Faculdade de Medicina são essas atitudes dessas pessoas completamente
fora de uma normalidade de convivência humana.
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O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT – Muito bem. Nunca imaginei
que essa CPI fosse baixo astral.
O SR. RICARDO KOBAYASHI – Posso fazer um comentário rápido?
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT – Ricardo Kobayashi.
O SR. RICARDO KOBAYASHI – Sou Ricardo Kobayashi assessor dessa CPI.
Porque isso é uma recorrente para quem tem notado nessas faculdades elite, a Esalq,
Medicina e etc, essa questão da segurança deles interna e da ameaça que eles sofrem
porque na PUC de Campinas eles estão acompanhando de perto, eles estão passando por
situação muito delicada os alunos que vieram depor aqui em sigilo porque parece que a
universidade está muito mais interessada no nome deles do que propriamente na história
que eles vieram aqui narrar para a gente.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT – Isso, querem expulsá-los.
O SR. RICARDO KOBAYASHI – E o que eles contam é parecido inclusive
com a PUC Sorocaba e Campinas tem similaridades, inclusive professor. Uma
professora pelo menos que os assediou de uma maneira muito forte e isso tem áudio já
em posse da CPI, tem prints de watsapp, de Facebook dessa professora literalmente
orientando os alunos para que pressionem, que assediem, que sigam eles na cidade de
São Paulo para saber onde eles estão indo.
Então a questão é muito mais delicada e muito mais profunda do que a gente
imagina.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT – Obrigado Kuba. Podemos
parar por aqui? Tiveram mais cópias? O jornal Cruzeiro do Sul tem cópia do relatório?
A SRA. CAROLINA ABRÃO FASANELLA – A Amanda queria falar alguma
coisa.
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O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT – O Diário Oficial tem? Tem
cópia. Gente está muito frio esses dois aparelhos aqui, estou morrendo de frio. Dá para
abaixar um pouquinho a temperatura? Estamos gelando. Amanda.
A SRA. CAROLINA ABRÃO FASANELLA – A Amanda quer falar.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT – Fala Amanda.
A SRA. AMANDA GUEDES DOS SANTOS – Na verdade é a Tamiris.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT – Quem é?
A SRA. CAROLINA ABRÃO FASANELLA – A Tamiris vai falar.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT – Vamos lá que a gente
precisa ouvir o reitor.
A SRA. TAMIRIS AMARAL CASTILLO – Meu nome é Tamiris, eu não
participei de muitas coisas na faculdade no começo do ano primeiro porque eu tinha
muito medo do que pudesse acontecer comigo.
Poucas coisas eu acabei participando, essa festa à fantasia que a Carol falou eu
estava na festa, foi uma das poucas coisas que eu participei. Uma das outras coisas que
eu acabei participando foi o chá das calouras que é uma festa, posso dizer assim, em que
ocorre na última semana antes do baile dos calouros.
Ela ocorre dentro do espaço da faculdade e durante essa festa as meninas que
participam são divididas em quatro equipes em que cada equipe é uma cor e elas têm
que realizar provas, é como se fosse uma competição e é uma gincana e elas têm que
realizar algumas provas como, por exemplo, colocar um ovo, elas colocam, as veteranas
colocam um ovo no chão e as calouras têm que chocar esse ovo.
Elas têm que virar alguns xotes de pinga e depois rodar com a cabeça.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT – Repete. Por favor, repete de
vagar. Para entender direito, repete.
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A SRA. TAMIRIS AMARAL CASTILLO – A festa.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT – Mesmo porque eles estão
postando na internet para todo mundo ver pela web, os grupos estão escrevendo para a
gente aqui, estão escrevendo para a gente aqui, então ameaçando evidentemente. Então
repita com toda a clareza o que você está falando. Por favor.
A SRA. TAMIRIS AMARAL CASTILLO – Eu estou falando do chá das
calouras que é uma festa que ocorre dentro do prédio da faculdade na última semana
dentro do espaço da faculdade, desculpa. Dentro do espaço da faculdade e ela ocorre na
última semana do trote antes do baile de libertação.
Nessa festa as calouras são separadas em quatro grupos diferentes em que cada
grupo é uma cor e elas competem entre si. É como se fosse uma gincana, então cada
grupo manda um representante para realizar as provas.
As únicas provas que eu lembro mesmo são essa que a caloura tinha que chocar
um ovo, o ovo era colocado no chão e a caloura tinha que chocar esse ovo e a outra era
que depois de tomar alguns xotes de pinga, não sei exatamente quantos, elas tinham que
rodar várias vezes coma cabeça apoiada em um cabo de vassoura.
Nessa festa também as calouras são obrigadas a comer alho, a comer cebola,
pimenta e para aquelas que não bebem álcool é feito algo para elas beberem que não é
contado para a gente o que é, o que tem dentro disso, mas é uma mistura de várias
coisas de alho, cebola, tem pimenta, tem mostarda, são várias coisas.
Algumas coisas eu descobri depois, mas antes de ser oferecido para a gente, a
gente não conhecimento do que tem dentro disso e aí as calouras que não bebem álcool,
elas são obrigadas a tomar essa mistura.
As calouras recebem no início do chá, elas recebem plaquinhas.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT – Recebem o quê?
A SRA. TAMIRIS AMARAL CASTILLO – Placas para pendurar no pescoço
referentes alguma coisa que elas fizeram durante esse período dos três meses do trote
que as veteranas não acharam que foi uma coisa condizente com a tradição.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT – Por exemplo.
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A SRA. TAMIRIS AMARAL CASTILLO – Por exemplo, as calouras não
podem se relacionar afetivamente com os veteranos durante esse período do trote.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT – Não. O que está escrito na
plaquinha?
A SRA. TAMIRIS AMARAL CASTILLO – Então, na plaquinha costuma vir
algum apelido referente a algum veterano que elas se relacionaram ou alguma atitude
que ela teve em algum momento sempre as expondo e sempre de caráter bem baixo.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT – Entendi perfeitamente. Tem
mais alguma coisa?
A SRA. TAMIRIS AMARAL CASTILLO – Existe um termo que é passado
para essas calouras assinarem dizendo que elas estão condizentes com tudo o que vai
acontecer no chá, mas que nada do que vai acontecer no chá é passado para a gente. A
gente só tem que assinar esse termo falando que a gente concorda com o que vai se
passar lá e que a gente concorda em participar e então a gente concorda com tudo o que
vai acontecer, mas a gente não sabe o que vai acontecer.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT – Esse chá, desculpe, vocês
são tão como diz, recatadas. Tem aquelas características assim de como é que eu vou
falar? De despedida de solteiro, essa coisa que tem que ter uma confidencialidade das
coisas que acontecem lá?
A SRA. TAMIRIS AMARAL CASTILLO – Sim.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT – É isso? Ah, entendi.
A SRA. TAMIRIS AMARAL CASTILLO – E ele é aberto só para meninas.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT – Entendi.
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A SRA. TAMIRIS AMARAL CASTILLO – Até a meia noite ele é aberto só
para meninas. Depois da meia noite todas as calouras têm que ir embora
obrigatoriamente sendo levadas pelas próprias veteranas, é responsabilidade das
veteranas levar as calouras para casa, as veteranas do segundo ano especificamente e aí
depois que as calouras vão embora os meninos estão liberados para virem para a festa.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT – O quê? Aí os meninos são
liberados para virem para a festa?
A SRA. TAMIRIS AMARAL CASTILLO – Depois que as calouras vão
embora.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT – Entendi. Mais alguma?
Pode falar. Falem, não tem problema.
A SRA. TAMIRIS AMARAL CASTILLO – Eu falei que a responsabilidade
maior do chá é das meninas do segundo ano que organizam o chá para as meninas do
primeiro ano.
A SRA. ANA CAROLINA ARABE – E outro detalhe é que só pode organizar
o chá quem participou dele no primeiro ano.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT – Entendi. Como não tem
deputada mulher e não tem nenhuma assessora aqui que possa me ajudar, eu não queria
fazer essa pergunta, mas sou obrigado. Esse negócio de despedida de solteiro, de noiva,
tem aquele negócio de tirar a roupa, pintar, pendurar, não sei o que. Tem esse rito de
passagem nesse negócio aí?
A SRA. TAMIRIS AMARAL CASTILLO – Não. Que eu saiba nenhuma das
calouras é obrigada a retirar a roupa e nem ninguém. Isso pelo menos eu não vi,
ninguém sendo obrigada.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT – Você foi a esse chá?
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A SRA. TAMIRIS AMARAL CASTILLO – Fui.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT – Entendi. Está bom. Pessoal,
vou falar uma coisa para vocês. Primeiro veio o Rodolfo e depois pela web. Depois
vieram vocês. Anteontem fez 70 anos da abertura dos campos de concentração
principalmente Auschwitz.
Então o mundo começou, a saber, das atrocidades que tinham dentro dos campos
de concentração. Talvez vocês estejam preocupadíssimas com as coisas que estão
escrevendo para vocês aqui na internet.
A SRA. CAROLINA ABRÃO FASANELLA – Não, não é preocupação. Esse
grupo é absolutamente “spam”.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT – Mas eu vou dizer uma coisa
para vocês.
A SRA. CAROLINA ABRÃO FASANELLA – Só para mostrar mesmo
porque está sendo ao vivo.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT – É importante o que você
está mostrando, mas não vai dar tempo de ler, mas também não quero aumentar a tensão
de vocês porque a temperatura já está elevadíssima.
Então eu queria dizer para vocês, então o Rodolfo veio sozinho. Hoje está uma,
duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Então é assim que a humanidade muda seus
passos. O erro dos meninos de Campinas e por isso que eles estão sofrendo uma pressão
terrível porque eles quiseram o anonimato, aquela coisa toda e isso dificulta crescer a
cadeia da solidariedade.
Tanto é que vocês estão falando aqui, o vice-reitor está aqui ouvindo
tranquilamente e ele veio numa boa, eu sei que aqui não é o fator de tensão, o fator de
tensão é o que está indo na internet e o que está vindo aí pela rede. Foi importantíssimo
o vice-reitor estar com a gente que é uma pessoa de Sorocaba.
Então eu queria dizer para vocês que vocês estão de parabéns. O ideal seria ter
vindo todo o grupo que fez o documento, não é? Vocês vieram tão assustadas com o
depoimento do Rodolfo e eu não tinha ideia do que eles puseram na internet, não sabia
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da loucura, do fascismo, do terror que eles puseram depois do depoimento, mas é
importante que vocês estejam aqui.
Então eu espero que vocês ampliem o grupo de vocês, espero que o pessoal que
entra esse ano não necessariamente tenha que recorrer como autoridade acadêmica ou
centro acadêmico ou atlético, mas não sei se mudou a orientação política e a nossa CPI
vai durar mais 45 dias. Evidentemente que nós não vamos poder mergulhar nesse
mundo aí de tudo o que vocês disseram, mas continuem, continuem porque a
humanidade só modifica, só entra no processo civilizatório se tiver gente como vocês
que enfrenta uma coisa que é tida como o professor Antônio que é uma pessoa que nos
orienta, o Kuba que faz esse esforço enorme para organizar essas reuniões. Muito
obrigado mesmo. Parabéns.
A SRA. CAROLINA ABRÃO FASANELLA – Obrigada.

(Palmas)
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT – Vocês já ficam liberados da
Mesa, os jornalistas vão começar a ouvir vocês e aí a gente convida o reitor. Dá um
minutinho para gente fazer um respiro e vamos chamar o reitor a quem a gente
agradece, a assessora jurídica também e aí a gente começa uma nova etapa. Um
minutinho só para a gente dar uma respirada.

*

*

*

A Sessão é suspensa por alguns minutos.

*

*

*

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT – Vamos lá. Reassumindo e
reabrindo a Sessão. Décima Sexta Reunião da Comissão Parlamentar de Inquérito com a
presença do querido vice-reitor Dr. José Eduardo Martinez que veio espontaneamente,
veio de pronto, sem nenhuma necessidade, de nenhuma formalidade. E acompanhado
aqui da Dra. Andréa de Melo Vergani secretária geral da reitoria e assessora jurídica.
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Então com a palavra o professor Dr. Eduardo Martinez, vice-reitor da PUC e de
Sorocaba. Com a palavra o professor.
O SR. EDUARDO MERTINEZ – Eu queria corrigir, e Sorocabano. Muito
bem. Então eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui deputado para poder
colocar as posições, as questões relacionadas a essa problemática por parte dos gestores
da universidade.
A universidade tem como grande objetivo sempre receber bem os seus novos
alunos. A universidade de sempre procurou planejar a chegada dos novos alunos para
que sejam bem recebidos e façam parte da comunidade.
A questão da preocupação com o trote, ela é antiga, antiga mesmo por uma
história que o senhor já citou aqui.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT – O senhor se formou lá?
O SR. EDUARDO MERTINEZ – Não, eu me formei em outra faculdade. Essa
preocupação é antiga, nós sempre tivemos a preocupação que aqueles episódios lá de
trás não se repetissem e só me colocar, eu sou vice-reitor há dois anos, mas fui diretor
da faculdade nos quatro anos anteriores.
E as questões de desenvolver medidas educativas e preventivas e quando
possíveis punitivas, sempre esteve dentro do meu programa de gestão. Muito bem, e por
que eu estou falando isso? Porque em 2012 que foi o último ano de gestão, eu fui
procurado por alguns alunos eu acho que deste grupo que está aqui não sei se tinha
alguém daquela época e que propuseram, disseram que tinham a vontade de montar um
grupo de apoio, àquela época era par ser um grupo de apoio ao calouro e depois virou o
grupo de apoio ao primeiranista.
O que nós da universidade fizemos? Não só aprovamos porque na verdade passa
a ser uma instituição no âmbito da universidade como colocamos a psicóloga
institucional para fazer parte desse grupo. Todo o trabalho deles teve a psicóloga
institucional, funcionária da universidade trabalhando com eles para que gerasse sim
medidas principalmente educativas como disse o professor Antônio. Porque mudar
cultura, mudar hábitos necessita de muita educação.
Bom, em 2013 chegou esse material, esse material foi discutido pela
universidade e algumas das medidas citadas no material como boas, já vinham
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ocorrendo, reuniões com os pais, reuniões com representantes de repúblicas, eu
pessoalmente fiz, talvez não no tempo deles. Conversa com os professores nos devidos,
nas devidas reuniões de professores, está certo? E outras medidas eles colocaram que a
gente podia aprimorar. Ao que me consta acatamos todos porque sereia um absurdo eu
colocar uma pessoa que tem vivência em atendimento ao aluno e depois não acatar o
que viesse.
Muito bem, estamos aqui agora ouvindo eventos específicos, está certo? Vamos
agora analisar as condições ou os dados que nós temos para ver que medidas dentro do
nosso âmbito universitário a gente pode tomar.
Algumas das questões colocadas não são nem âmbitos universitários, são
âmbitos de sociedade, mas aquelas no âmbito dos universitários, nós temos de então
medidas que a gente pode tomar a partir desse estudo.
Está a Dra. Andréa que é a assessora jurídica da nossa universidade e pode falar
um pouquinho mais sobre isto e também dos requisitos que precisamos para fazer as
coisas andarem. Isso é muito importante porque há sim um rito que tem que ser seguido.
Dra. Andréa, por favor.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT – Só deixa eu perguntar uma
coisa para o senhor. Isso aqui é quase uma fala padrão minha para a gente estabelecer o
diálogo. A CPI ela tem o seguinte encadeamento, as vítimas, os pretensos agressores
que são os mais difíceis de vir e as autoridades, os gestores. O senhor se antecipou tanto
que veio junto com as vítimas que é uma coisa ótima.
O SR. EDUARDO MERTINEZ – Eu fui convidado pelo senhor e vim. Não
tinha porque não vir. (risos). Eu não tenho nenhuma razão para não vir. Estou aqui com
prazer.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT – Eu estou valorizando, estou
elogiando. Porque assim, o caminho seria normal esse. Então essa é uma divisão. O
outro corte é o antes e o depois.
Então o que eu quero dizer para o senhor? Até deu um suspiro. O antes é um
passado passivo que não dá para deixar barato, tem que ir atrás. Mas o mais importante
é o depois, o mais importante é o depois. Me dê o microfone sem fio senão eu não
consigo olhar no seu rosto.
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Então o que eu queria conversar com o senhor? Abrir o diálogo. O que
aconteceu na turma deles, na outra turma isso aí digamos assim, que são coisas graves,
tem que ser apuradas e daqui para frente tem que mudar.
Mas para mim, além disso tudo, a coisa mais grave é o fato de agora, semana
passada nós entrarmos em contato com o rapaz lá nos Estados Unidos, o rapaz não sabia
nem quem estava na sala e ele depôs assim, mas ele não depôs assim para destruir. É o
jeito de ele falar sobre o trote, falou e falou algumas coisas e como consequência da fala
dele gerou uma cascata.
Agora o senhor não sabe, nós estávamos aqui na Mesa e elas estavam lívidas,
brancas porque ao mesmo tempo em que a imagem está indo lá para Sorocaba, as
respostas já começaram a chegar aos aparelhinhos celulares delas, já começaram a
chegar.
Então o que eu estou pedindo, pedindo para o senhor antes da doutora falar é o
seguinte, tem que por um basta nisso porque eu não tinha visto essas postagens, eu não
sou, eu sou uma pessoa que eu preparo a Sessão, mas premedito nada, eu não faço
pegadinha.
Então, por exemplo, essas postagens eu não tinha visto do Rodolfo, ele mandou
um e-mail para nós, que o mundo virou um inferno, não sei o que, ameaça e tal. Mas
tem tanta sessão que a gente faz, a gente praticamente só faz a Sessão em um dia.
Então reitor, me deixe chamar de reitor senão eu não ficar falando vice-reitor,
professor vai. Deixa o senhor, professor Martinez. O que acontece? O antes, o antes já
foi, já aconteceu, mas e o agora? O que está acontecendo agora? E o futuro? É possível
que a coisa continue desse jeito professor? Porque o senhor é um ser humano, o senhor
deve ser cristão, católico, tudo o que tem direito. Como é que os caras podem escrever
essa barbaridade?
O menino lá não tinha falado nome nenhum, nós é quem ficamos falando, “fala
o nome aí”, ele, “não quero falar o nome de ninguém” e aí tum tum e falou um apelido.
A partir desse apelido a coisa dele virou um inferno.
Então eu queria pedir para o senhor até imaginava que os deputados, aqui têm
vários deputados de Sorocaba, que eles tivessem acompanhando a gente aqui hoje e não
vieram. Inclusive eu vi a deputada de Sorocaba hoje pela manhã e fiquei até contente,
ela vai acompanhar. Mas não veio. Mas não tem problema.
Então eu queria falar para o senhor que o senhor como pai, como médico, como
sorocabano, o senhor também expressasse essa repulsa não só da formalidade, dos
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inquéritos, das sindicâncias, mas essa coisa pessoal porque eu tenho certeza que o
senhor não é favorável e não é uma coisa generalizada, não é de todos os alunos, mas eu
tenho certeza que o senhor não é favorável a essas barbaridades.
O senhor veja, a menina que é advogada lá, tem até OAB e já entrou mais adulta
o sacrifício, a força que ela fez aqui e a coragem eles estavam todos brancos, pálidos
aqui e não conseguiam nem falar. É lógico que o negócio está ruim porque outro dia um
grupo desses veio depor, o último pensamento.
Então tinha um sujeito aqui teclando tudo o que eu falava e aí me devolveram o
grupo que estavam falando a meu respeito e dos depoentes. O senhor imagina as
barbaridades, eu não sei o que estão escrevendo para eles lá para Sorocaba a respeito
deles, o senhor imagina as barbaridades que estão vindo já, agora online. Então isso eu
queria falar para o senhor, por favor.
O SR. EDUARDO MERTINEZ – Então deputado, nós estamos nos
conhecendo agora e o senhor me qualificou muito bem, eu sou pai, eu sou professor, eu
gosto muito da minha cidade, eu gosto muito da minha faculdade e também não admito
qualquer retaliação por conta de liberdade de expressão, ou seja, os alunos vieram aqui,
se colocaram, eles não podem e não devem ser retaliados.
Hoje eu acho que eu não tenho acesso a esse grupo secreto, mas eu recebi um email através do diretor da faculdade onde um dos alunos ou uma das alunas eu não me
lembro, colocou então a cópia desse post e imediatamente nós enviamos para as devidas
providências.
Então nós não vamos ignorar as ameaças, nós não vamos ignorar que na verdade
o trabalho desse GAP apesar de ser um trabalho dos meninos, teve a participação da
faculdade sim. Eu não vou aqui dizer e aí eu não quero contradizer, eles estão aqui, eles
vão saber se isso é verdade ou não, se a gente apoia ou não, mas nós somos totalmente
contra a violência mesmo porque somos médicos. Nós somos médicos e por isso nós
temos que defender os direitos humanos.
Então o senhor não se preocupe, o senhor não precisa pedir nada. As minhas
obrigações enquanto pessoa eu irei cumprir. Andréa.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT – Doutora. Desculpe, doutora
Andréa.
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A SRA. ANDRÉA DE MELO VERGANI – Boa tarde a todos. Da mesma
forma que a grande maioria aqui nós todos ficamos estarrecidos com que ouvimos e
vimos aqui e é muito difícil. Não sou a gestora, mas estou aqui representando um setor
da gestão e é difícil a gente saber que acontece essas coisas e nós não termos tido a
oportunidade de tomar as providências.
Então vou falar em números. Em 2013 nós tivemos 17 sindicâncias na
universidade culminando com duas expulsões de aluno. Em 2014 foram 11 sindicâncias,
processos sindicantes com duas advertências. Nós temos, o nosso regimento da
universidade uma comissão sindicante permanente processante composta de 12 pessoas
entre eles funcionários, alunos e professores que é para apurar, a função dessa comissão
é apurar todos os fatos que chegam ao conhecimento do gestor.
É muito complicado quando nós lemos os documentos dos senhores, ouvimos
aqui a manifestações dos senhores. Agora é difícil o gestor tomar uma posição, tomar
uma medida ou alguma ação efetiva quando a gente ouve falar que o colega saiu, “ah,
eu vi alguém sair correndo nu da festa”.
Quando foi a festa? Cadê o colega que correu nu? Por que ele não denunciou?
Cadê o colega que foi agredido? Que levou cervejada? Cadê a formalização? Cadê o
pedido dele para que o gestor tomasse uma atitude, tomasse uma providência?
Então muitas coisas que os senhores relataram aqui também aconteceram fora,
em eventos particulares, em festas promovidas pelos próprios alunos em que a gestão da
instituição não tem nenhuma ascendência e o resultado disso por mais trágico que possa
ser a gente não toma conhecimento.
Então eu sei que é difícil para os senhores, parabenizo-os, foram muito corajosos
de virem aqui e se expor, imagino que deve ter todo um contexto aí que vocês, uma
tradição de enfim, de hierarquia e etc que intimida a denúncia por parte dessas pessoas
que se sentem vítimas. Mas se os senhores não fizerem isso, a gente não tem como
fazer, como tomar providências.
Esta gestão nunca e nem um momento teve uma postura omissa, nunca deixou
de apurar um fato, nunca deixou de investigar inclusive aqueles fatos caracterizados
como crime foram registrados nos boletins de ocorrência receptivos porque a gente não
quer que isso aconteça, isso não tem, isso não é condizente e não tem a ver com a vida
universitária. Não é isso que a gente espera de uma instituição de ensino.
Não é porque é católica, é uma instituição de ensino, a gente está ali para
aprender, para crescer, para dividir. E inclusive o professor Antônio Almeida que é
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docente não da PUC, mas de outra instituição, o senhor tomou conhecimento de vários
atos aqui que eu reputo criminosos, o senhor chegou a denunciar para o Poder Público?
Fez alguma ocorrência? Porque às vezes a vítima não quer fazer, mas a gente vocês
presenciam, vocês podem fazer porque a instituição e o gestor vão investigar.
Então procurem os gestores gente, procurem os gestores, levem isso, esses fatos,
esses relatos, essas situações que são crimes e precisam ser investigados e precisam ser
punidos, mas o gestor precisa saber. Porque se ele não sabe, se ele ouve dizer, se são
enfim, “ah, meu colega que disse, que eu vi”, aí fica difícil, a gente não tem como
apurar, a gente precisa ter indícios de autoria, prova de materialidade ou pelo menos
notícia de que houve um crime concreto em determinado lugar, em determinada festa,
em determinado dia.
Não basta você dizer, “acontece ingestão disso, de ingestão daquilo, os alunos
são obrigados a isso e aquilo”. Quando aconteceu isso? Com que pessoas? Em que
momento? Em que situações? Se a gente não tem o mínimo para investigar, a gente
consegue tomar atitude.
Então, por favor, assegurando-se a instituição e o gestor vão tomar todas as
medidas para assegurar a integridade, o sigilo e a preservar a identidade dessas pessoas,
mas vocês precisam tomar iniciativa de fazer denúncias concretas senão o gestor fica
impedido de tomar qualquer medida, qualquer atitude. Isso, grande parte do que eu ouvi
aqui, nunca tive notícia, nem imaginava que acontecia.
Tenho certeza, estou falando pela convivência com a reitora, com a equipe de
pró-reitores, com toda a equipe hoje da gestão que essas pessoas desconhecem a
gravidade desses fatos que foram trazidos aqui e a gente gostaria de apurar, de poder
apurar, mas a gente precisa de vocês.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT – Professor.
O SR. EDUARDO MERTINEZ – Eu só quero reforçar a importância do GAP,
ou seja, enquanto a Andréa falou a questão jurídica, eu acho que nós devemos continuar
trabalhando juntos não só pela questão ao trote, eu sei que a demanda de vocês vai além
do trote, fala de convivência na universidade.
Então nós não queremos que essa situação agora esmoreça essa iniciativa dos
alunos de tornar a convivência na universidade melhor. Pelo contrário, o GAP para nós
passa a ser uma instituição muito importante e espero que integrado às demais
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instituições do alunato e nosso alunato é muito ativo, falaram de quatro instituições, a
SUMEP que o senhor falou, nós temos toda a nossa pró-reitoria de pesquisa, nós temos
todo um sistema de bolsas na universidade, mas os alunos têm uma instituição deles que
trabalha junto com a universidade para aumentar a produção científica na universidade
ou seja, isso é uma iniciativa dos alunos.
Foi falado de atlética. A parte esportiva é uma coisa muito importante e o centro
acadêmico tem o papel dele que é de representação dos alunos junto à universidade. O
GAP entrou para preencher um lócus que é justamente a questão da convivência. Então
eu não quero de maneira nenhuma que o GAP esmoreça.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT – Professores, deixa só eu me
organizar um pouco melhor aqui para poder continuar a Sessão. Só para ter uma noção,
que horas são?
A SRA. – Cinco e quinze.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT – Cinco e quinze. Está bom.
Então me deixa organizar. Professor Antônio Almeida venha para a Mesa. Então só
queria apresentar, o professor Antônio Almeida é assessor da Comissão, ele trabalha há
14 anos com esse tema, ele só faz isso, é um estudioso, uma das maiores autoridades do
Brasil.
E eu queria pedir para vocês também virem aqui para a Mesa que você se
organizou direitinho, fique aqui ao lado da professora para que você tenha oportunidade,
mas deixa só eu falar uma coisinha antes de passar a palavra para os outros.
Professora me deixa falar uma coisa para a senhora, eu tenho 65 anos de idade,
eu entrei na USP em 1969, me formei em 1975. Eu sou uma pessoa bem rodada. Só
para a senhora ter uma ideia, uma vez eu estava (ininteligível) e Dom Paulo Evaristo
Arns e o Dr. Hélio Bicudo me tiraram de uma situação muito difícil.
Então eu sou uma pessoa experiente politicamente, vivido e muito rodado, muito
rodado. Então eu vou dizer uma coisa para a senhora, eu e estou falando para o reitor,
mas estou falando para a senhora que a senhora está assumindo mais o dia a dia e falar
para o reitor também a parte politica.
A PUC não é uma instituição qualquer, não é uma instituição qualquer. Imagina
que nós vamos conversar esse assunto com Dom Odilo, mas vamos fazer isso aqui
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intramuros. Nós vamos pedir uma audiência com Dom Odilo, vamos mostrar todos os
hinos para ele, todos os hinos e vamos mostrar todos esses vídeos e vamos perguntar,
“Dom Odilo, a PUC São Paulo, Campus Sorocaba, a Faculdade de Medicina pode ter
essa cara”? Pode ter?
Eu acredito que ele nunca tenha visto, nunca tenha notícia. Eu vou dizer uma
coisa para a senhora e para o senhor. Eu estou preparando um texto para a nunciatura
apostólica em Brasília para mandar esse documento para o Papa. Vou falar com Dom
Cláudio Hummes que é uma espécie de assessor do papa aqui no Brasil e vou mandar o
relatório das dusa PUCs. PUC Sorocaba e PUC Campinas.
Então nós não estamos aqui jogando conversa fora, não estamos. Eu presidi a
Comissão da Verdade aqui por três anos. Aquela cerimônia que teve lá na PUC outro
dia, que fizeram lá no Tuca, eu estava na Mesa junto com o Dr. Konder Comparato,
com toda a velha guarda da PUC mostrando a celebração da invasão do Tuca quando a
Dra. Nadir Kfouri era reitora.
Então o que está acontecendo na PUC de Sorocaba não está acontecendo em
Xiririca da Serra, na Faculdade de Tocantins, do Amazonas, do Acre. Está acontecendo
na Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, em uma das melhores faculdades de
Medicina do país, em uma das mais qualificadas. Não é uma coisa pequena.
Essa audiência não é uma bobagem de conflito geracional, de veteranos e
calouros. Eu não tinha visto nenhum dos hinos e quando eu recorro, a PUC Campinas
eu não tinha visto. A senhora sabe que a PUC Campinas participou de uma Intermed e
que eles deram uma tijolada no rosto de uma moça da UNICAMP. Aí eles fizeram um
hino comemorativo à tijolada.
Então quando uma universidade, quando uma instituição como USP, PUC,
UNICAMP, isso não é uma coisa pequena, é a Pontifícia Universidade Católica de São
Paulo. É esse o protagonismo e por isso que eu fiz tanta questão de falar com o senhor
que o senhor viesse hoje.
Pode até parecer um desrespeito no dia em que os alunos viessem eu trazer o
reitor, mas eu fiz questão de o senhor estar aqui na sala para não falar pelas costas, para
não trair a sua confiança. O senhor não imagina a sinceridade e a emoção que eu estou
falando. Como é que pode ter um hinário desses? Pode ser que essas músicas tenham
sido feitas há 20, 30 anos, mas a senhora vem dizer que a senhora não sabia que tinha
esse hinário? Que tinha essas comemorações? Que tinha esse negócio criminoso dessas
músicas? Que eles cantam, coisas criminosas. Essas práticas.
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E aí acabou o depoimento do Rodolfo e por a foto dele travestido. Filho de um
desembargador porque se fosse um coitado qualquer aí falava, mas filho do
desembargador, um menino super articulado.
Então eu fiz questão, eu liguei para a direção da PUC e falei “quem eu trago? É
a reitora”? O pessoal falou “não, a reitora não vai ter o que falar”. Eu falei “traga uma
pessoa qualificada, um médico, um sorocabano, o vice-reitor, traga a melhor pessoa
para encarar esse debate”.
O SR. EDUARDO MERTINEZ – Primeiro nós não estamos encarando isso
aqui como uma coisa pequena. O senhor não tenha dúvida que se isso não fosse
importante o vice-reitor da PUC não viria aqui. O vice-reitor da PUC veio aqui para dar
os devidos esclarecimentos institucionais porque valoriza o papel que o senhor está
falando.
Nós estamos aqui e muito do que foi falado aqui foi porque nós iniciativamos
esses meninos a se abrirem. Então nós não estamos desmerecendo, acontece que nós
vamos sim tomar atitudes no âmbito da nossa responsabilidade de gestor.
Os papeis são bem estabelecidos, eu sou gestor, tenho um papel educacional,
tem uma legislação que em rege e vou utilizá-la. O meu papel é diferente, mas respeito
muito esse ambiente, tanto respeito que estou aqui. Tanto a magnífica reitora respeita
que me pediu e me autorizou para vir aqui.
Então não se sinta constrangido por eu estar aqui, eu não sou tão importante
assim também, mas eu estou aqui representando a universidade. Você quer falar
Andréa?
A SRA. ANDRÉA DE MELO VERGANI – Com licença, só um minuto.
Respondendo aqui, é que o senhor falou que acha difícil eu desconhecer. Eu confesso,
eu desconheço. Desconheço porque nós temos incidência para não permitir que esses
hinos sejam entoados enfim, essas manifestações ocorram dentro dos próprios da
instituição. Nós temos incidência para proibir, para impedir que aconteçam lá.
Agora se o centro acadêmico ou enfim, outra entidade qualquer aluga um salão
em determinado local não sei aonde e vai lá a bateria e os alunos pagam para participar
daquele evento. Como é que o gestor vai chegar e falar “olha, vocês estão lá no baile tal,
no lugar tal e vocês estão proibidos de entoar tais hinos”. Nós não temos esse poder.
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A SRA. CAROLINA ABRÃO FASANELLA – Pela ordem.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT – Espere um pouquinho.
Vamos estabelecer. Eu queria que o professor Antônio, espere um pouquinho. Vou te
dar a palavra, só que nós vamos estabelecer uma regra. Você vai falar, nós não vamos
debater, nós não vamos altercar, debater. Você vai falar, fazer a sua fala inteirinha,
entendeu?
Não estou te coagindo, não estou te cortando, mas você fala o que você quiser,
mas sem debates, sem perguntas e resposta, você faz o seu posicionamento, está bom?
O professor Antônio vai falar sobre o que a assessora jurídica falou, se há comunicação,
se não está.
O SR. ANTÔNIO RIBEIRO ALMEIDA JR. – Bom, eu só queria dizer que é
difícil alguém nesse país aqui ter denunciado mais o trote do que eu. Eu tenho três
livros, vários artigos, depus aqui nessa CPI repetidas vezes, ajudei os alunos do GAP a
constituir o documento que foi entregue e não teve resposta. Então, agora eu não posso
fazer tudo, não sou a anistia internacional.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT – Mas o que senhor quer dizer
é que essas coisas, sem fazer debate ou altercação de dizer se falou ou não falou, o
senhor é a pessoa que registra todas essas coisas que ocorrem no Estado de São Paulo e
no Brasil.
O SR. ANTÔNIO RIBEIRO ALMEIDA JR. – Sim.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT – Por isso que eu pedi para o
senhor se posicionar, por favor.
O SR. ANTÔNIO RIBEIRO ALMEIDA JR. – Sim deputado.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT – Do ponto de vista teórico.
O SR. ANTÔNIO RIBEIRO ALMEIDA JR. – Sim deputado, eu tenho feito
esse trabalho de pesquisa desde 2001, passei milhares de questionários, entrevistei
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centenas de alunos, atendi vítimas da minha escola e de outras escolas que me
procuraram enfim.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT – E o senhor se coloca à
disposição da reitoria e da direção da PUC de Sorocaba se precisar?
O SR. ANTÔNIO RIBEIRO ALMEIDA JR. – Inclusive estive na PUC de
Sorocaba ano passado em um seminário que o pessoal do GAP organizou chamado
“Anatomia do Trote Universitário” e estou à disposição da reitoria da PUC, da escola de
Sorocaba no momento em que for necessário.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT – Carolina Fasanella.
A SRA. CAROLINA ABRÃO FASANELLA – Bom, antes de qualquer coisa
eu tenho uma grande curiosidade se (ininteligível) e a senhora leu o documento que a
gente protocolou? E se entenderam o que a gente passou porque é um recado muito
profundo de que o trote é um problema sensível e as denúncias se fazem dificultadas
pela própria cultura trotista? Então fica um pouco, falta sensibilidade na hora de lidar
exigir que sempre as denúncias sejam feitas e protocoladas. Eu tenho a minha denúncia,
eu tenho o protocolo aqui comigo que eu entreguei na faculdade de 16 de abril de 2013,
o protocolo certinho, eu tenho o BO e se vocês não registraram isso e houve algum
problema interno.
Acontece que eu acho que o trabalho contra o trote institucional e digo dos
gestores não se presta apenas apurar as denúncias, mas eu acho que é um trabalho mais
sensível, tanto que o trabalho que já foi feito junto ao GAP foi interessante apesar de
não ter ainda atingido tudo.
O que eu penso é que é um pouco surreal vendo a repercussão depois do
depoimento do Rodolfo imaginar que as pessoas vão sair denunciando o que acontece,
sendo que elas próprias acreditam nessa cultura e não vão denunciar porque elas gostam
disso. E o problema é quem é a voz contrária, a ideia contrária que não tem espaço na
faculdade e que precisa de respaldo. Entendeu?
Então ao invés apenas ficar falando que a gente tem que fazer denúncia,
denúncia, reafirmar o direito de a gente pensar diferente, de a gente pensar que não é
justo mesmo uma pequena opressão como, por exemplo, o uso da camiseta.
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Então e as notas imprecisas que foram lançadas à imprensa do tipo “ a venda do
kit é proibida”, não é proibida, é só proibida dentro do prédio da faculdade. Os alunos
calouros ainda não entram no CA.
Quantas vezes a gente vai ter que pisar naquela diretoria para ir contar o que
acontece? Entendeu? Não estou falando que vocês não receberam a gente, que vocês
não acolhem totalmente as nossas ideias, mas eu acho que às vezes esse discurso muito
burocrático do tipo “tem que denunciar se não a gente não pode fazer nada”, acaba que
é a mesma coisa que abandonar a gente. Entendeu?
Então é por isso que eu acho que tem que ser nesse sentido a manifestação dos
gestores e, por exemplo, até agora não é do meu conhecimento nenhuma nota de
repúdio da reitoria ou da vice-reitoria sobre todas as manifestações homofóbicas que
aconteceram no grupo que a gente se referiu. A gente está esperando essa nota, a gente
acha que as pessoas da faculdade precisam saber que vocês e que a instituição suprema
da faculdade é contra esses atos atrozes. Entendeu?
Isso é uma coisa mais sensível do que simplesmente pedir só denúncias e etc. A
gente pôs isso no documento de forma bem fundamentada, eu acho que a gente tentou
trazer para a faculdade uma reflexão sobre essa cultura que não se dá apenas no
momento do trote, mas que é uma questão da hierarquia médica que eu gostaria até de
perguntar, eu sei que não foi posto para eu fazer uma pergunta, mas é que é uma
curiosidade muito grande se o Martinez acredita que exista uma hierarquia médica, se
ele acha que usaram, que algumas coisas essas violações pequenas não representam
violações a direitos humanos dentro da faculdade.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT – Muito bem Carolina. Então
evidente que os professores podem responder se eles quiserem ou não isso aí, mas nós
vamos continuar no nosso debate. Eu só queria saber o seguinte, estão sendo tomadas as
providências para 2015 para que essas práticas não ocorram, que isso, quer dizer, essa
hierarquia médica que existe uma cadeia de comando, aquele negócio “abaixa a cabeça
bicho, abaixa a cabeça, não responde, não olha senão eu te jogo um copo de cerveja na
cara”.
Isso aí, essas providências estão sendo tomadas? Essas coisas vão ser
criminalizadas? O trote vai ser incluído no capítulo da tortura? Essas práticas de usar
camisas como se fossem loucos de hospício? Como se fossem camisas de forças? Essas
coisas horríveis, horríveis, horríveis.
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Quer dizer, esses hinos, esses negócios das baterias, das pessoas terem que
cantar esses hinos homofóbicos, essas coisas horríveis. Nós estamos querendo saber
daqui para frente, 2015. Quais as providências que a universidade está tomando para
coibir esses chamados “Serial Killers” que são alguns, que são uma minoria, que são
persecutórios, que está enquadrado no direito americano de uma forma bem tipificada.
Quais são as coisas que estão sendo previstas? Tem alguma norma? Tem algum
roteiro? O calouro, o aluno que entrar aqui esse ano vai ter alguma coisa da diretoria da
faculdade, da reitoria dizendo, “olha, as regras são claras”. Queria ouvir da senhora
professora, professor.
O SR. EDUARDO MERTINEZ – Bom, primeiro eu quero dizer que eu estou
com vocês, não estou contra vocês, estou com vocês. O nosso objetivo aqui é o mesmo.
Não me parece que a posição da reitoria e da própria diretoria da faculdade seja de
concordar, de aceitar essas situações.
Nós estamos, volto a repetir, pegamos sim o documento, lemos com cuidado e
algumas medidas já foram tomadas. Mas sabemos que podemos melhorar muito essas
medidas e do próprio documento do GAP eu vou tirar daqui. “Há uma infinidade de
casos de violência relatados entre os alunos, mas não são coibidos por falta de
denúncias dos agredidos que querem fazer parte do clube trotista”, entre aspas.
“Nesses casos a atuação da faculdade é restrita, entendemos que seja possível
modificar o ciclo de violência agindo de forma preventiva conscientizando os novos
alunos a se pouparem e a preservar a sua autodeterminação”. Essa frase aqui para nós
foi muito importante porque mostrou que estamos juntos em tudo isso.
Eu não sou burocrata, você sabe muito bem disso. Bom, desculpe eu não dei aula
para você. Eu não sou burocrata, eu sou uma pessoa de pensar, analisar e agir. E o meu
compromisso aqui é justamente esse.
Quanto ao que ocorre em 2015, a partir até da sugestão do GAP, a primeira coisa
é (ininteligível) publicidade do direito dos alunos e como os alunos podem chegar aos
respectivos órgãos. Então tem aqui um manual que inclusive tem um capítulo que fala
“denúncias do trote” que tem outro capítulo que fala “regras no campus do trote”. Está
aqui. E toda uma programação onde com certeza o tema “trote” vai ser abordado. Isso
em relação aos alunos.
Em relação aos professores, esse tema vai ser discutido nos departamentos,
porque é obvio, nós não podemos participar de um evento desses sem fazer uma
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reflexão onde estão os departamentos e tanto para nós isso é importante e o seminário
que o professor participou eu também participei. Foi presidido pelo diretor da faculdade
por iniciativa do GAP porque a gente achava que por iniciativa organização do GAP foi
presidido pelo Dr. Godofredo, eu fui convidado porque nós entendemos como
importante analisar a questão, o que tem a favor, o que tem acontecido ao longo do
tempo, o que foi melhorado.
Eu concordo, não pode continuar assim e aí o único comentário que eu tenho
para falar para você, esta não é a cara da universidade, essa não é a cara da faculdade.
Este é uma página ruim, uma página triste, uma página deplorável, mas não é a cara da
faculdade.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT – Professora.
A SRA. ANDRÉA DE MELO VERGANI – Eu só queria esclarecer que não
há por parte da gestão nenhuma intensão persecutória e punitiva, ao contrário, eu só quis
que os senhores percebessem como é difícil quando a gente desconhece fatos e
situações concretas de tomar alguma posição também concreta.
Ao contrário, o fato de conhecer essas situações dá instrumentos ao gestor de
evitar essa situação de cizânia porque isso é inadmissível. É um campus que é pequeno,
são todos da área de saúde e enfim, nós temos profissionais qualificados na instituição
que podem fazer um trabalho para superar, um trabalho educativo para superar todas
essas divergências enfim, esses problemas que os senhores estão apontando aqui e
agora.
Nós precisamos pontuar um pouquinho mais até para ter uma intervenção mais
efetiva em relação a essas situações que são lamentáveis.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT – Então eu para concluir
queria dois compromissos. Primeiro nós precisamos ouvir a direção, o diretor, alguns
diretores e alguns professores e precisamos ouvir algumas pessoas que evidente que os
alunos que não tem por hábito fazer, que são chamados “agressores”. Alguns já são
formados e a universidade não tem amis alcance administrativo sobre essas pessoas.
Mas eu queria saber da disposição de convidar, nós vamos oficializar, fazer toda
a parte formal de convidar o diretor da faculdade, alguns professores que tem essa
prática trotista, que incentivam e principalmente os alunos trotistas, os alunos, esses
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alunos que falaram essas coisas do Rodolfo, embora tenha gente formada. Não entendo
como uma pessoa formada, que tem um CRM de médico pode ter essa posição politica.
Então eu queria ver a disposição da reitoria, da assessoria jurídica de contribuir
em fazer com que esses alunos venham depor para que e principalmente essas postagens
na internet, isso aí é um absurdo, que assinado, os caras não se preocupam nem em por
pseudônimos, então é uma coisa criminosa.
O problema é o seguinte queridos professores, não tem polícia, não tem
Ministério Público, não tem Poder Judiciário em qualquer instância que possa levar
adiante um procedimento, um inquérito se no nascedouro não houver um processo
administrativo localizando essas atrocidades e suas responsabilidades. Não existe.
Pode registrar queixa na polícia, pode mandar para o Ministério Público, mas se
não tiver o registro e qual é o problema do registro na origem que eles ficam sempre
intimidados? Na origem o agressor sempre tem razão e a vítima tem que provar que foi
vitimizada.
Até o professor Dráuzio gravou um depoimento para nós importantíssimo que
nós passamos em toda a coisa, mas aqui o mais importante do que o depoimento do Dr.
Dráuzio Varella são as postagens.
Então eu para concluir, eu queria pedir que além daquelas postagens que nós já
lemos, como vocês trouxeram muitas, se vocês tiveram mais alguma significativa.
Todas já foram.
A SRA. CAROLINA ABRÃO FASANELLA – A gente tem tudo.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT – Sim, mas alguma que vocês
queiram mostrar para a gente encerrar?
A SRA. CAROLINA ABRÃO FASANELLA – Não, eu só quero refrisar que o
trabalho tem que ser uma postura da universidade. Tem que, por exemplo, manifestar
apoio publicamente.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT – Tá, mas essa postagem
estava aqui desde a hora que vocês estavam. Eu vou pedir licença para sair da Mesa
para lê-la porque eu não consigo olhar a partir da Mesa.

838
DIVISÃO DE TAQUIGRAFIA
(Inaudível)
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT – O que é? Essa é uma
postagem. É uma só, não eu queria só uma significativa. Essa é a mais significativa?
A SRA. CAROLINA ABRÃO FASANELLA – Têm várias, eu preciso dar
uma olhada gente. Agora eu não lembro se é o caso de ficar repetindo isso e o reitor
sabe todas as ameaças porque ele já recebeu, o vice-reitor já recebeu.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT – Não, mas isso aqui tem que
dar publicidade, é o rito da CPI. Essa é uma postagem agressiva? Isso que eu estou
perguntando. Essa é significativa?
A SRA. CAROLINA ABRÃO FASANELLA – Essa é mais ou menos.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT – Então eu queria terminar a
CPI ao invés de por o vídeo do Dráuzio.
A SRA. CAROLINA ABRÃO FASANELLA – Esperem aí gente, ele está
falando. Espere aí. Gente, ajuda aqui que eu não estou conseguindo.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT – Ajuda. Pode sair da Mesa.
Ajuda, por favor. Porque a internet hoje é o lugar onde mais, vocês não viram as
ameaças que vocês estavam tendo enquanto vocês estavam falando? Pelo que estava
chegando durante o depoimento? Vamos por as que já estão publicizadas, não as que
vieram por Watsapp. Essa é importante ler? Essa é significativa?
A SRA. CAROLINA ABRÃO FASANELLA – Não, ele está fazendo ataque
ao PT na verdade, ele.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT – PT tudo bem.
A SRA. CAROLINA ABRÃO FASANELLA – Mas não é essa.
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O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT – Não é objeto.
A SRA. – A primeira.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT – A primeira?
O SR. – (Inaudível).
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT – Essa?
A SRA. – Não, mais para cima.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT – Mais para cima. Ao
contrário. Essas aí? Essa? Posso ler então? E vocês ainda protegem a origem, vocês são
honestos, tão éticos. Vamos lá. Essa é a mais significativa que eu vou ler? É isso?
A SRA. CAROLINA ABRÃO FASANELLA – Eu não considero a mais
significativa, eu estou lembrando, mas enfim, pode ler.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT – Se não é a mais
significativa, então.
A SRA. CAROLINA ABRÃO FASANELLA – É que eles estão dizendo que
é, mas.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT – Está bom. Têm várias, então
vamos fazer o seguinte, pelo sim, pelo não, vamos salvar tudo isso e vamos documentar.
A SRA. CAROLINA ABRÃO FASANELLA – A mais significativa eu enviei
para a direção.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT – Não, mas envie para nós.
Qual você enviou? Pode vir para cá. Essa é forte também (ininteligível). Bom, não
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vamos ficar com maiores impasses, não vai ser a última audiência sobre Sorocaba, nós
vamos mergulhar no assunto de Sorocaba.
Vamos lá, tem alguma mais? Essa daquela da porta do ginásio não é? “Jean
Willis vai vomitar não sei o quê”, essa bobageira toda aí. Esse é aluno ou médico
formado? Médico? Nós vamos ouvir o CRM também. Vamos lá. O pai deles, puseram o
pai dele também, não é?
Tá, a foto dele, vamos deixar a foto do Rodolfo aí.
A SRA. – (Inaudível)
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT – Não, mas isso aí não tem
problema, ele faz mal para eles. Então vamos por a fala do Dráuzio e vamos encerrar.
Vamos por a fala do Dráuzio. Vamos por a fala do Dr. Dráuzio Varella. Vamos lá e a
gente encerra e agradece. Vamos por a fala do professor Dráuzio.
Olha, depois eu queria dados sobre o show viu? Não sei o nível de perversidade
que tem no show, mas preciso de dados sobre o show. Vamos lá, professor Dráuzio e
depois a gente encerra.
Bom, quero dizer que essa Sessão, eu agradeço a presença do reitor, da assessora
jurídica, de vocês e faço uma homenagem, pena que você não pode estar aí na internet
Rodolfo, mas (ininteligível) e todas as homenagens a você como ser humano, como uma
pessoa corajosa que foi à frente. Você também, viu menina Carolina, parabéns. Muito
obrigado e a vocês todos, muito obrigado. Seus familiares, a Carolina veio
acompanhada dos pais, muito obrigado.
Então vamos por a fala do professor Dráuzio e vamos em frente que a tendência
da humanidade é melhorar e não piorar.

É feita a exibição de um vídeo do Dr. Dráuzio Varella.

Vocês devem ter visto esse caso das alunas da Faculdade de Medicina da
Universidade de São Paulo que foram estupradas por colegas em festas nas quais o
álcool é consumido à larga. Quando acontecem esses casos de estupro, todo mundo
acho que a mulher tem uma culpa nessa história toda especialmente quando ela bebeu.
Eu fico chocado com esse tipo de interpretação. Eu já muitas vezes bebi e passei
do ponto também e nunca fui estuprado e não conheço nenhum homem que tenha sido
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estuprado nesse tipo de situação. A tendência em qualquer caso de estupro é jogar na
mulher a culpa, “ah, não devia ter bebido, ah, mas ela estava com uma saia muito
curta”.
Homem nenhum tem esse direito de se aproveitar de uma mulher porque ela
bebeu, ou não pode se aproveitar de uma mulher porque ela apareceu vestida de um
jeito que estimulou a sua fantasia. Estupro é crime.
Esse caso da Faculdade de Medicina é exemplar. As pessoas dizem, “não, mas a
imprensa divulgou só porque eram estudantes de medicina da Universidade de São
Paulo”. “Ah, mas eles estão exagerando porque as coisas não foram bem assim”.
E mesmo as pessoas que criticam, mesmo os jornais que fizeram editoriais a
respeito desse tema ficam na discussão de que se a faculdade agiu direito, se a
faculdade tomou as providências necessárias para evitar que isso acontecesse. Eu acho
que essa situação é muito mais simples. Eu fui aluno da Universidade de São Paulo, eu
fico muito envergonhado disso acontecer na faculdade onde eu aprendi a ser médico.
As pessoas ficam chocadas também e ficam por quê? Porque nós médicos temos
acesso ao corpo das pessoas, ao corpo dos pacientes e os pacientes e as pessoas de um
modo geral têm que ter confiança de que nós não vamos abusar delas, que nós vamos
respeitá-las independentemente do fato de elas estarem bêbadas, anestesiadas ou
drogadas.
Isso não pode acontecer com médicos de forma nenhuma, especialmente com
alunos de faculdade que cursaram as melhores escolas do país porque o vestibular de
Medicina é o mais concorrido de todos, é o mais disputado.
Esses meninos que fazem essas coisas vieram das famílias mais respeitáveis,
estudaram em escolas boas e têm exatamente a sensação da impunidade, que com eles
não vai acontecer nada. Estupro é crime, é um crime previsto no código penal.
Na cadeia, eu digo por experiência, eles matam, mas antes de matar eles
estupram os estupradores, tanto que todos os estupradores presos no estado de São
Paulo vão para uma cadeia especial, eles não tem condições de sobrevivência. Estupro
é crime. Não interessa se quem praticou foi branco, foi preto, tem dinheiro, estudou ou
não estudou. É um crime previsto pelo código penal brasileiro. É disso que se trata.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT – Bom, agradecendo a
presença de todos a Sessão está encerrada. E avisando que a Faculdade de Medicina da
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USP vai dar trote amanhã à tarde, disfarçada de recepção. Não digam que não sabiam e
que não foram avisados. Obrigado.

*

*

*
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CPI DAS VIOLAÇÕES DOS DIREITOS HUMANOS NAS FACULDADES
PAULISTAS
BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA.

03/02/2015

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO – PT – Declaro aberta a décima
sétima reunião da Comissão Parlamentar de Inquérito constituída pelo ato número 56 de
2014 com a finalidade de investigar as violações dos direitos humanos e demais
ilegalidades ocorridas no âmbito das universidades do estado de São Paulo, ocorridas
nos chamados “trotes”, festas e no seu cotidiano acadêmico.
Registro a presença da deputada Sarah Munhoz e deputado Marco Aurélio de
Souza, Adriano Diogo na presidência. Caso haja quorum para aprovar os outros
requerimentos, nós interromperemos as oitivas para que os deputados deliberem sobre
os requerimentos apensos na Secretaria da Comissão.
Registro o recurso do escritório Paiva, Siqueira Castro e a resposta da deputada
Sarah Munhoz. Bom, vamos lá. Sem mais delongas vamos fazer o nosso roteiro de hoje,
depois deputada, quando houver uma oportunidade, se houver necessidade ela faz a
leitura do documento que ela preparou para hoje.
Vou dar início aos trabalhos, primeiro ouvindo o senhor André. André, o senhor
André, apelido na faculdade de “Lesma”. Queria que o André, qual é o nome completo
do André, por favor? Ele é um dos convocados para hoje à tarde. André Orik Custódio
Abe, estudante da Faculdade de Medicina da USP. O André está aí? Muito bem.
André, boa tarde. Passo o microfone pra você se apresentar, com toda calma
fazer uma introdução da sua vida, quem é você, quando você entrou na faculdade, que
ano você entrou. Faz uma introdução. Se você é da Atlética, é do Show, você era diretor
do social, não é? Vamos lá André, com a palavra.
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O SR. ANDRÉ ORIK CUSTÓDIO ABE - Boa tarde. Eu sou André Abe, estou
no quarto ano do curso da faculdade, e eu fui diretor social da Atlética no ano passado, e
estou aqui para esclarecer da melhor forma possível o que vocês quiserem saber.

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO – PT – André, que ano você
entrou na faculdade?

O SR. ANDRÉ ORIK CUSTÓDIO ABE - Entrei em 2012.

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO – PT – Em 2012? Quando você
assumiu a direção da Atlética, quantos anos você é diretor da Atlética, quantos anos
você está na Atlética?

O SR. ANDRÉ ORIK CUSTÓDIO ABE - Eu assumi a direção da Atlética em
2014 e permaneci lá até trocar a gestão agora este ano, fiquei um ano lá.

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO – PT – André, porque essa
dificuldade da Atlética entregar as contas?

O SR. ANDRÉ ORIK CUSTÓDIO ABE - Então, eu não...

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO – PT – Elas estão sendo refeitas,
qual é o problema dessas contas que a gente não consegue recebê-las? Nós temos até
um auditor designado no Tribunal de Contas para ter as contas da Atlética. Por que elas
não chegam?
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O SR. ANDRÉ ORIK CUSTÓDIO ABE - Então, eu fui diretor social lá, não
é? Eu era responsável pelos eventos...

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO – PT – Você não é mais diretor
da Atlética?

O SR. ANDRÉ ORIK CUSTÓDIO ABE - Não, não sou e não era nem eu
quem cuidava das finanças da Atlética.

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO – PT – Mas você sabe qual é a
dificuldade? Você participou da Intermed de Santa Rita?

O SR. ANDRÉ ORIK CUSTÓDIO ABE - Participei.

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO – PT – Participou?

O SR. ANDRÉ ORIK CUSTÓDIO ABE - Mas assim, a realização da
competição não fui eu. Eu era o diretor responsável por realizar as festas, assim.
Realizar os eventos.

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO – PT – E a Calomed? Você era...

O SR. ANDRÉ ORIK CUSTÓDIO ABE - Eu era diretor e estava lá, mas
assim, a realização das competições eu não mexo em nada.
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O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO – PT – Quantas festas você, além
das duas grandes tradicionais, quantas festas você organizou na Atlética, ou fora da
Atlética com a participação da Atlética?

O SR. ANDRÉ ORIK CUSTÓDIO ABE - Eu organizei a Carecas no Bosque
em 2014 e as confraternizações que a gente tinha lá na Atlética durante o ano de 2014.

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO – PT – Quais, você pode, você é
diretor social, você pode ser menos silábico, assim?

O SR. ANDRÉ ORIK CUSTÓDIO ABE - Ah! Então. Teve a semana de
recepção aos calouros, mas são, todos os eventos que eu organizei tipo, eu acho que o
único que era grande era o Carecas no Bosque e todos os outros eram eventos pequenos
de confraternização dentro da Atlética ali.

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO – PT – Tem duas grandes festas.

O SR. ANDRÉ ORIK CUSTÓDIO ABE - Isso.

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO – PT – Carecas no Bosque e a
outra.

O SR. ANDRÉ ORIK CUSTÓDIO ABE - E a Fantasias, mas...

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO – PT – É.
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O SR. ANDRÉ ORIK CUSTÓDIO ABE - No ano passado a Fantasias não foi
realizada.

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO – PT – E as outras festas?

O SR. ANDRÉ ORIK CUSTÓDIO ABE - Eu só organizei estas. Só organizei
a Carecas no Bosque, a Semana de Recepção e os eventos que aconteceram na Atlética,
eventos pequenos assim, nada de mais.

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO – PT – É. Você tem a prestação
de contas dessas duas festas de 2014, eu só recebi de 2013, as de 2014 eu não recebi.

O SR. ANDRÉ ORIK CUSTÓDIO ABE - Não. A festa é bem grande, ela é
setorizada. Quem cuidava das contas é o tesoureiro. Eu...

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO – PT – Quem era o tesoureiro?

O SR. ANDRÉ ORIK CUSTÓDIO ABE - Era o Willian, Willian Yamagata.

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO – PT – Me diga uma coisa, como
é que são organizadas as festas que a Atlética participa fora da faculdade, como nesses
jogos interfaculdades, assim, Santa Rita, Calomed, onde foi no seu ano? A Calomed que
você participou, onde foi? Como calouro.

O SR. ANDRÉ ORIK CUSTÓDIO ABE - Barra Bonita, se não me engano.
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O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO – PT – Barra Bonita.

O SR. ANDRÉ ORIK CUSTÓDIO ABE - Se não me engano. Isso.

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO – PT – E a que você organizou,
ajudou a organizar?

O SR. ANDRÉ ORIK CUSTÓDIO ABE - Foi em, não lembro o nome da
cidade agora.

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO – PT – Santa Rita?

O SR. ANDRÉ ORIK CUSTÓDIO ABE - Não, Santa Rita foi Intermed. Onde
foi? Foi em Barra Bonita também.

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO – PT – Barra Bonita. Em Santa
Rita foi Intermed?

O SR. ANDRÉ ORIK CUSTÓDIO ABE - Isso.

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO – PT – Você lembra quanto, qual,
além da organização da festa, quanto foi a contribuição que a Pinheiros deu? Para a
Calomed e para a Intermed?

849
DIVISÃO DE TAQUIGRAFIA
O SR. ANDRÉ ORIK CUSTÓDIO ABE - Eu não tenho noção nenhuma das
contas da Atlética. Nenhuma.

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO – PT – Para que sejam
organizadas essas olimpíadas estudantis, o que a grande, o grande centro, a grande
Atlética, quem são os organizadores dessas olimpíadas?
Tem empresas que ajudam o gerenciamento? Porque as festas são tão grandes,
tão grandes, tão bem organizadas, quando a gente conversa com vocês parece assim que
o nível de profissionalização é muito baixo, como é que esse negócio da organização
dessas festas fora da faculdade? Vocês atribuem alguém para organizar? Quem são? Ou
tem algumas Atléticas no interior ou de outras faculdades na Capital mesmo, na Grande
São Paulo que tem esta expertise em organizar.
Por exemplo, a prefeitura de Taquaritinga foi procurada para organizar a
próxima Calomed e foi oferecida uma quantia em dinheiro para início e mais todo
aquele dinheiro que circula. Você sabe que circula muito dinheiro numa Calomed, numa
Intermed. Você tem ideia de quanto circula de dinheiro numa cidade durante uma
Intermed, uma Calomed?

O SR. ANDRÉ ORIK CUSTÓDIO ABE - Então, assim. Tudo o que o senhor
está perguntando pra mim, eu fui diretor social. É um cargo bem específico em que eu
lidava basicamente com as festas. As competições, o dinheiro da Atlética eu não faço
ideia assim de como que eram organizadas.
A competição tem a Liga lá que organiza, mas eu mesmo não organizei
nenhuma...

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO – PT – Como é organizado essa
Liga, quem constitui essa Liga, como é o nome dessa Liga? Eu sei que existe a Liga, eu
sei o nome da Liga, mas fala um pouco mais.

850
DIVISÃO DE TAQUIGRAFIA
Você não é diretor financeiro, você é diretor social. Tem três cargos importantes
numa Atlética. O presidente, o diretor financeiro e o diretor social. Como é que é isso?
Fala pra gente.

O SR. ANDRÉ ORIK CUSTÓDIO ABE - Eu assim, o diretor...

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO – PT – Não tem nenhuma
criminalização...

O SR. ANDRÉ ORIK CUSTÓDIO ABE - O diretor social não organiza
competições...

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO – PT – Mas organiza festas.

O SR. ANDRÉ ORIK CUSTÓDIO ABE - Organiza as festas. A Carecas no
Bosque...

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO – PT – Então fale sobre as festas.

O SR. ANDRÉ ORIK CUSTÓDIO ABE - Eu fiz uma festa que foi a Carecas
no Bosque...

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO – PT – Isso, isso, discorra. Fale
livremente. Uma festa, uma que você sabe do começo ao fim, conta. A Carecas no
Bosque 2014?
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O SR. ANDRÉ ORIK CUSTÓDIO ABE - Isso.

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO – PT – Então fala.

O SR. ANDRÉ ORIK CUSTÓDIO ABE - É uma festa que é organizada pelos
próprios estudantes da Faculdade que ocorre na nossa Atlética. Se o senhor quiser saber
dela...

A SRA. SARAH MUNHOZ – PCdoB – Pela ordem, senhor presidente. Posso?
A Festa do Carecas no Bosque especificamente de 2014. Não estava lá, não vi, mas vou
colocar pra você algumas situações que foram aqui representadas. Eu gostaria que você
me dissesse mais ou menos como isso acontece.
Nós tivemos aqui algumas representações dizendo o seguinte. A festa é uma
festa grande, né? Vai mais calouros, né? Mas também está aberta para a comunidade
universitária inteira e que existe uma programação de lazer e existe uma programação
de entretenimento, e que teoricamente pelo menos nos depoimentos que nós tivemos, na
prática existe garotas de programa, barracas com bebida, projeção de filme pornô.
Os cafofos que são os quartos improvisados para determinadas atividades. E o
senhor como organizador da festa poderia nos explicar porque permitiu que tais fatos
em tese tenham acontecido nesse espaço público?

O SR. ANDRÉ ORIK CUSTÓDIO ABE - Quer que eu enumere?

A SRA. SARAH MUNHOZ – PCdoB – Por gentileza, eu quero que você
conte. É verdade, não é verdade, o que aconteceu, o que não aconteceu, o que você
permitiu, o que não permitiu. Isso é uma prática corrente, não é. Como é essa situação?
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O SR. ANDRÉ ORIK CUSTÓDIO ABE - Então. Eu como diretor social eu
era responsável por organizar esta tradição de iluminação, a estrutura física das barracas
ali, e distribuir as bebidas, mas...

A SRA. SARAH MUNHOZ – PCdoB – Essas barracas tem alguma
característica especial ou não? O que tem dentro delas?

O SR. ANDRÉ ORIK CUSTÓDIO ABE - É uma, a barraca na verdade no ano
que eu fiz, antigamente era de madeirite, esse ano a gente fez com uma estrutura de
metal. É uma estrutura simples, lá dentro ficam os integrantes de cada modalidade junto
com as bebidas que são vendidas para o público.

A SRA. SARAH MUNHOZ – PCdoB – Segundo consta também dos relatórios
dentro dessas barracas tem, dentro dessas barracas ou cafofos a partir de um
determinado momento as pessoas usam para prática sexual.

O SR. ANDRÉ ORIK CUSTÓDIO ABE - Então, assim, o cafofo é um espaço
da barraca que é usado para armazenar as bebidas. Em nenhum momento a gente cria
este espaço visando atividade sexual. É um espaço que é usado para armazenar as
bebidas.

A SRA. SARAH MUNHOZ – PCdoB – Além da bebida... Então assim, eu
ontem fui numa festa de, ontem não, domingo. Fui numa festa de cinco anos. Então
chegou lá fui recepcionada pelos pais, entreguei o presente, conversei com as pessoas.
Comi bolo, tomei o meu guaraná ou água, fiquei ali mais um tempinho, as crianças
brincaram e lá pelas tantas a festa foi acabando e as pessoas foram indo.
Então, basicamente era a chegada, se diverte um pouco, faz uma
confraternização social, canta parabéns que é normal, o bolo, etc. e tal. Então essa era a
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formação da festa desta criança. O que você enquanto organizador social, então assim,
essa festa é preparada, Carecas no Bosque. Primeiro qual é o objetivo dessa festa? O
objetivo dela?

O SR. ANDRÉ ORIK CUSTÓDIO ABE - Arrecadar dinheiro pra manter a
nossa Atlética.

A SRA. SARAH MUNHOZ – PCdoB – Tá. Quais as atividades que são
realizadas nessa festa?

O SR. ANDRÉ ORIK CUSTÓDIO ABE - A gente contrata atrações, tem dois
palcos.

A SRA. SARAH MUNHOZ – PCdoB – Tipos de atrações, por favor.

O SR. ANDRÉ ORIK CUSTÓDIO ABE - São DJs.

A SRA. SARAH MUNHOZ – PCdoB – Hum, tá.

O SR. ANDRÉ ORIK CUSTÓDIO ABE - E tem um, a gente serve bebidas lá
dentro, não é Open Bar. É um bar vendido e tem o espaço da Atlética, um espaço
arborizado que é algo legal pra festa, e é isso.

A SRA. SARAH MUNHOZ – PCdoB – Sim. Então o pessoal chega,
basicamente eles só bebem e dançam? Em tese?
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O SR. ANDRÉ ORIK CUSTÓDIO ABE - Sim.

A SRA. SARAH MUNHOZ – PCdoB – Esse é o objetivo da festa?

O SR. ANDRÉ ORIK CUSTÓDIO ABE - É.

A SRA. SARAH MUNHOZ – PCdoB – E como que a bebida é, que tipo de
bebida é distribuída lá dentro?

O SR. ANDRÉ ORIK CUSTÓDIO ABE - Cada barraca tem, vende uma
bebida específica que eles fazem. Tem, sei lá, caipirinha...

A SRA. SARAH MUNHOZ – PCdoB – Quer dizer que tem manipulação das
bebidas nas barracas? É isso?

O SR. ANDRÉ ORIK CUSTÓDIO ABE - Não. Tem os drinques.

A SRA. SARAH MUNHOZ – PCdoB – Então, não, digo, desculpa.

O SR. ANDRÉ ORIK CUSTÓDIO ABE - Eu faço parte...

A SRA. SARAH MUNHOZ – PCdoB – Talvez a palavra que eu usei não foi
adequada. Não é manipulação, eu quero dizer o seguinte. Junta-se diversos itens. Então,
vamos supor, sei lá, a pinga, o odorizante, o colorizante, sei lá eu o que, fruta, etc. E
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bate um coquetel, por exemplo. As receitas, cada barraca tem a sua receita de preparo, é
isso?

O SR. ANDRÉ ORIK CUSTÓDIO ABE - Isso.

A SRA. SARAH MUNHOZ – PCdoB – E aí elas são especializadas em vender
aquela receita que eles têm?

O SR. ANDRÉ ORIK CUSTÓDIO ABE - Cada barraca tem uma bebida
específica.

A SRA. SARAH MUNHOZ – PCdoB – Por exemplo, quais são as bebidas?

O SR. ANDRÉ ORIK CUSTÓDIO ABE - Por exemplo, tem Vodka com
energético numa barraca, ou só Vodka, em outra tem uma especialidade em cerveja, a
outra que eu faço parte são essas saqueirinhas, caipirinhas, e as outras são tequila,
algumas servem comidas também.

A SRA. SARAH MUNHOZ – PCdoB – Que tipo de comida?

O SR. ANDRÉ ORIK CUSTÓDIO ABE - É cachorro quente.

A SRA. SARAH MUNHOZ – PCdoB – Tá. E quanto e como as pessoas
consomem em média? Bebem muito?
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O SR. ANDRÉ ORIK CUSTÓDIO ABE - Isso daí eu não tenho muita certeza
porque eu sempre...

A SRA. SARAH MUNHOZ – PCdoB – Você não precisa me dizer em ml, mas
eu quero o seguinte, as pessoas ficam bêbadas?

O SR. ANDRÉ ORIK CUSTÓDIO ABE - Eu imagino que sim. Mas, assim, eu
não tenho a noção de quanto as pessoas gastam.

A SRA. SARAH MUNHOZ – PCdoB – Não, não. Eu realmente eu já entendi
que você não se envolve com a questão monetária. Então assim, você enquanto
organizador da festa teve alguma vez a preocupação em fazer um posto avançado em
atendimento em caso de urgência dentro desta festa?

O SR. ANDRÉ ORIK CUSTÓDIO ABE - Tem uma enfermaria.

A SRA. SARAH MUNHOZ – PCdoB – Tem uma enfermaria?

O SR. ANDRÉ ORIK CUSTÓDIO ABE - Tem.

A SRA. SARAH MUNHOZ – PCdoB – Essa enfermaria registra as pessoas
que ela atendeu?

O SR. ANDRÉ ORIK CUSTÓDIO ABE - Não tenho ideia disso.
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A SRA. SARAH MUNHOZ – PCdoB – Mas existe essa enfermaria?

O SR. ANDRÉ ORIK CUSTÓDIO ABE - Existe uma enfermaria.

A SRA. SARAH MUNHOZ – PCdoB – Dr. Adriano Diogo, será que seria
possível nós pedirmos o levantamento das pessoas que foram atendidas nessa
enfermaria? Gostaria de fazer este encaminhamento.

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Você pelo menos concorda
em entregar a lista das pessoas que foram atendidas nessa enfermaria, quem fez este
plantão, como ele foi organizado? Você pode tentar ver se tem o registro, data da festa,
ou das festas?

O SR. ANDRÉ ORIK CUSTÓDIO ABE - Posso, sim.

A SRA. SARAH MUNHOZ – PCdoB – Não necessariamente da data, gostaria
de saber a quantidade das pessoas que foram atendidas e que motivo.

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO – PT – Quem foi atendido, é.

A SRA. SARAH MUNHOZ – PCdoB – E que motivo, se realmente era bebida,
se caiu e machucou, ou se de repente tem uma crise hipertensiva...

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO – PT – Pode perguntar.
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A SRA. SARAH MUNHOZ – PCdoB – Obrigada.

O SR. MARCO AURÉLIO – PT - Boa tarde! Eu queria de pegar na linha que
o presidente deputado Adriano Diogo estava colocando, na questão financeira, e você
falou que tem uma outra pessoa que é encarregada da parte da tesouraria, de despesa e
tal, né?
É, agora você fala assim, que “nós montamos as barracas, a estrutura,
iluminação”. Então, você não é a pessoa que faz a arrecadação do recurso, mas ao fazer
a solicitação daquilo que você enquanto diretor social precisa, você tem ideia daquilo
que está montando, qual o custo daquilo.
Quer dizer, eu sou diretor social de uma festa, eu vou montar lá três barracas de
estrutura metálica, então eu tenho que dizer “olha foi mais ou menos tanto", agora como
o dinheiro vem, como é que ele chegou cabe ao financeiro.
Mas a ideia de custo dessa estrutura do qual você ficou responsável e montou
isso você deve ter informação.

O SR. ANDRÉ ORIK CUSTÓDIO ABE - Eu tenho, eu organizo assim, uma
parte da festa. Por exemplo, eu não tenho ideia de quanto foi segurança. Eu tenho ideia
de quanto é iluminação, DJ, o preço do aluguel das estruturas. Isso eu não lembro de
cabeça agora, mas eu tenho isso, tenho como ver isso.

O SR. MARCO AURÉLIO – PT - Isso você tem como fornecer para nós?
Porque dá a impressão de que assim, não há problema financeiro. Pediu, o que você
pedir vai vir, eu creio que não seja assim.

O SR. ANDRÉ ORIK CUSTÓDIO ABE - Não.
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O SR. MARCO AURÉLIO – PT - Eu creio que deva ter um, “pera aí André,
pera aí. Vamos, isso aí é orçado em tanto”. Quer dizer, embora você não seja o
financeiro, mas você como faz parte de uma organização tem a responsabilidade de
tentar promover o melhor com o custo mais adequado possível.
Por isso que eu insisto nesta questão de relação de custo das despesas dessa parte
que você ficou responsável, né?

O SR. ANDRÉ ORIK CUSTÓDIO ABE - Ah sim, eu que orçava, procurava
achar o melhor preço, eu que orçava, aí passava para o tesoureiro, ele aprovava.

O SR. MARCO AURÉLIO – PT - Então, e esses valores você não tem de
cabeça?

O SR. ANDRÉ ORIK CUSTÓDIO ABE - Não, não tenho.

O SR. MARCO AURÉLIO – PT - Iluminação, a barraca, a estrutura, né? Que
era montada aqui.

O SR. ANDRÉ ORIK CUSTÓDIO ABE - Não tenho de cabeça, agora.

O SR. MARCO AURÉLIO – PT - Você pode fornecer para esta Comissão?
Você tem essas anotações, você falou?

O SR. ANDRÉ ORIK CUSTÓDIO ABE - Tenho.
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O SR. MARCO AURÉLIO – PT - Você pode fornecer para gente, “olha, as
barracas que eu montei elas ficaram em torno de tantos reais”. Porque você recebeu o
produto, não o dinheiro. Você recebeu o produto, a barraca, a iluminação, lâmpada, fio,
não sei como é que foi. Mas você tem a ideia do custo disso daí, né?

O SR. ANDRÉ ORIK CUSTÓDIO ABE - Eu tenho uma ideia aproximada sim
do que eu fiz, eu posso checar lá no e-mail, tenho os orçamentos arquivados.

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO – PT – Pode mandar?

O SR. ANDRÉ ORIK CUSTÓDIO ABE - Posso.

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO – PT – Se compromete a mandar?

O SR. ANDRÉ ORIK CUSTÓDIO ABE - Sim.

O SR. MARCO AURÉLIO – PT - O que eu queria ver com você André,
porque acho que vai na linha do que o presidente estava colocando no começo, nessa
questão de custos, da sua parte. Quer dizer, quanto que isso representava, né?

O SR. ANDRÉ ORIK CUSTÓDIO ABE - Tá bom.

O SR. MARCO AURÉLIO – PT - Você se compromete a entregar na
Comissão? Como é que você faria essa entrega? Não sei se tem, senhor presidente tem
um prazo?
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O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO – PT – Tem que entregar logo,
né? Porque daqui um pouco nós vamos ter que, eles não entregam um balancete,
entregam coisas totalmente parciais, né? Segmentadas. Talvez estejam refazendo.
Não entregam um dado, não entregam dado de festa, não entregam um dado de
participação nestes jogos interfaculdades, não entregam dado. Não entregam dado, não
respondem, não sabem. Quantas pessoas vão nessas duas grandes festas? Quantas
pessoas frequentam mais ou menos?

O SR. ANDRÉ ORIK CUSTÓDIO ABE - Em torno de três mil pessoas.

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO – PT – De três a quatro mil?
Deputada Sarah.

A SRA. SARAH MUNHOZ – PCdoB – É cobrado ingresso para essas...

O SR. ANDRÉ ORIK CUSTÓDIO ABE - Sim.

A SRA. SARAH MUNHOZ – PCdoB – Qual é o valor desse ingresso?

O SR. ANDRÉ ORIK CUSTÓDIO ABE - Então, varia.

A SRA. SARAH MUNHOZ – PCdoB – De quanto até quanto?

O SR. ANDRÉ ORIK CUSTÓDIO ABE - Na Carecas que eu organizei acho
que começou em 30 reais para mulher e 60 para homem, alguma coisa assim.
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A SRA. SARAH MUNHOZ – PCdoB – Terminou em quanto?

O SR. ANDRÉ ORIK CUSTÓDIO ABE - Então, quanto terminou eu não
tenho noção assim...

A SRA. SARAH MUNHOZ – PCdoB – O valor ficou mais alto?

O SR. ANDRÉ ORIK CUSTÓDIO ABE - Isso, subiu lotes, subiu o preço.

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO – PT – Então, porque veja bem,
você podia conceituar melhor, conceituar melhor a festa. Uma coisa seria uma festa para
os colegas da Faculdade de Medicina e para o pessoal lá do quadrilátero. Enfermagem,
Saúde Pública, TO, isso seria uma festa. Outra festa é a que vocês dão para quatro,
cinco mil pessoas, essas megafestas.
Eu queria perguntar, o elemento central da festa além da parte lúdica, dos palcos,
DJ é a grande arrecadação que vem pela bebida. Então, como não é uma festa de
confraternização interna, é uma festa aberta à comunidade, vocês têm um objetivo
arrecadatório, né?
Eu pergunto pra vocês, se a bebida é o elemento central das finanças além do
ingresso, que tanto vocês têm que fabricar dinheiro para manter aquela Atlética, sendo
que o terreno é público, as instalações são públicas. Por que vocês se desviam tanto do
objetivo acadêmico pra produzir festas para a sociedade?
Aí vocês vêm aqui e dizem o seguinte, “temos dificuldades de prestar contas”.
Entendeu como é que é o negócio? Não são festas do cotidiano acadêmico para 100, 200
pessoas. Não são festas de confraternização, são mega festas com movimentação
absurda de dinheiro e vocês não prestam contas.
O prazo está passando, passando, passando. Sabe o que daqui a pouco nós
vamos ter que votar aqui? Vamos chamar os deputados e vamos pedir busca e apreensão
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com uso de força policial de todos os documentos da Atlética, para que venha a público.
Você acha que é necessário isso?

O SR. ANDRÉ ORIK CUSTÓDIO ABE - Assim, o porquê da gente arrecadar
esse dinheiro, bom, a gente tem os custos lá, mas eu não sei mesmo assim que custos
são estes, mas é um clube grande, a gente tem técnicos, a gente faz as competições, tem
algumas despesas. Mas, é, assim, a gente precisa do dinheiro pra se manter.

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO – PT – Mas você era diretor
social, você não consegue explicar uma festa, arrecadação, o volume. Você não sabe
dizer nada.

O SR. ANDRÉ ORIK CUSTÓDIO ABE - A festa é grande, a festa é
setorizada.

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO – PT – A participação nas
olimpíadas estudantis, seja ela de calouros, veteranos, entendeu?

O SR. ANDRÉ ORIK CUSTÓDIO ABE - Eu fui diretor social e não me
envolvi com nada disso.

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO – PT – Se não quiser falar é um
direito seu, você pode falar “eu não vou falar nada”. Mas pelo menos entrega os
documentos, gente.

O SR. ANDRÉ ORIK CUSTÓDIO ABE - Mas...
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O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO – PT – Por que vocês estão
obstruindo desse jeito?

O SR. ANDRÉ ORIK CUSTÓDIO ABE - Eu não, não sou eu quem cuidava
disso, entendeu? Eu cuidava da parte das festas, DJ, estrutura, som.

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO – PT – Você fazia os orçamentos.

O SR. ANDRÉ ORIK CUSTÓDIO ABE - Eu fazia, isso eu sei. Os orçamentos
que eu fazia eu sabia.

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO – PT – Bom, deixa lá, vai. Deixa
mudar um pouquinho para tentar ver se você consegue responder alguma pergunta.
Você conhece a “Pasta ou Pascu”, você conhece essa prática?

O SR. ANDRÉ ORIK CUSTÓDIO ABE - Já ouvi falar.

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO – PT – Já sofreu essa forma de
punição, de, foi vítima desse método?

O SR. ANDRÉ ORIK CUSTÓDIO ABE - Não.

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO – PT – Nunca sofreu o Pasta nem
Pascu?
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O SR. ANDRÉ ORIK CUSTÓDIO ABE - Não.

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO – PT – Já presenciou?

O SR. ANDRÉ ORIK CUSTÓDIO ABE - Também não.

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO – PT – Nunca viu? O que você
acha de usar material de uso público da faculdade, do hospital pra prática do Pascu. O
que você acha disso?

O SR. ANDRÉ ORIK CUSTÓDIO ABE - Eu acho que é errado.

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO – PT – Mas você sabe que usa,
né? Material...

O SR. ANDRÉ ORIK CUSTÓDIO ABE - Nunca presenciei uma Pasta.

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO – PT – Nunca viu?

O SR. ANDRÉ ORIK CUSTÓDIO ABE - Não.

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO – PT – Nem ouviu nada?
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O SR. ANDRÉ ORIK CUSTÓDIO ABE - Já ouvi falar.

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO – PT – Sei.

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO – PT – Nunca teve a
oportunidade de ver um vídeo?

O SR. ANDRÉ ORIK CUSTÓDIO ABE - Já, já vi este vídeo que está
circulando.

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO – PT – Na sua diretoria naquela
época nunca foi aplicado o Pascu, você nunca teve notícia?

O SR. ANDRÉ ORIK CUSTÓDIO ABE - Não.

O SR. PRESIDENTE- ADRIANO DIOGO – PT – Entendi. No filme que nós
dispomos aqui, um deles é usado todo material do hospital, né? Como você acha que a
gente devia punir as pessoas que aplicam a Pasta e que subtraem material de uso
público, de uso privado do hospital da faculdade para fazer isso?
Como você acha que tinha que, primeiro banir esta prática e responsabilizar as
pessoas e quantificar quanto material foi subtraído pra usar esta prática? Você quer ver
uma oficial com todo o material da faculdade, quer ver pela primeira vez?

O SR. ANDRÉ ORIK CUSTÓDIO ABE - Eu já vi esse vídeo.
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O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO – PT – Já viu, né? Você falou que
nunca viu.

O SR. ANDRÉ ORIK CUSTÓDIO ABE - O vídeo eu já vi.

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – É. Então vamos lá, para ele
analisar. Danilo, por favor. Vamos lá.
***
É feita apresentação de vídeo.
***
O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO – PT – E aí? Pode comentar?

O SR. ANDRÉ ORIK CUSTÓDIO ABE - Eu acho que é uma brincadeira de
mau gosto e não sei se foi usado material do hospital, do nosso...

A SRA. SARAH MUNHOZ – PCdoB – Posso interferir?

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO – PT – Com a palavra a deputada
Sarah.

A SRA. SARAH MUNHOZ – PCdoB – São campos cirúrgicos, você
concorda? São luvas e nádegas, cirúrgicas, concorda? Olha as luvas pra você ver. E a
fita que prende é um esparadrapo com alguma outra fita que prenda pano com pele.
Todo este material ele, já que você desconhece, ele é disponível, vocês têm esse estoque
dentro da Atlética pra usar quando precisa?
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O SR. ANDRÉ ORIK CUSTÓDIO ABE - Não.

A SRA. SARAH MUNHOZ – PCdoB – De onde você acha que poderia ter
vindo este material inclusive as pessoas estão, se você olhar bem, as pessoas estão
vestidas com o uniforme do Centro Cirúrgico. Haja vista a pessoa que está ali no fundo,
olha...
Você acha justo que para uma prática que você mesmo qualificou como uma
brincadeira de mau gosto, e que não são feitas poucas pelo que nós temos aqui de
depoimentos.
O material que está aí eu já vi este vídeo algumas vezes e eu já fiz algumas
avaliações desse vídeo sequencialmente quadro a quadro, e se essa situação for repetida
10 vezes. Dez vezes numa semana é o suficiente para fazer uma cirurgia cardíaca. Ao
passo que às vezes o hospital não tem nem vapor, nem material, nada para uma cirurgia
cardíaca.
Você acha que é tão inconsequente assim, é tão tranquilo tirar as questões do
patrimônio público para usar indevidamente e deixar as pessoas sofrendo lá na porta do
pronto socorro, talvez?

O SR. ANDRÉ ORIK CUSTÓDIO ABE - Não, eu não concordo com o que é
feito nesse vídeo.

A SRA. SARAH MUNHOZ – PCdoB – Ah! Obrigada.

O SR. MARCO AURÉLIO – PT - André, você é diretor social da Atlética, né?
Então a Atlética, como é a hierarquia? Você tem um presidente e diretores, é isso?
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O SR. ANDRÉ ORIK CUSTÓDIO ABE - Não, tem a diretoria da Atlética.
Cada, não tem uma hierarquia dentro da diretoria.

O SR. MARCO AURÉLIO – PT - Existem outras diretorias, eu imagino. Você
é o diretor social, deve ter o diretor financeiro e aí...

O SR. ANDRÉ ORIK CUSTÓDIO ABE - Porque assim, a gente fala diretoria
social, mas assim, é tudo parte da diretoria da Atlética. É a gestão que vai cuidar da
Atlética no ano da gestão. Eu fui diretor social, tinha o presidente, o vice-presidente.

O SR. MARCO AURÉLIO – PT - Então, estou perguntando pra entender
como é que funciona a Atlética. Tem o presidente, o vice-presidente e diretores por
áreas.

O SR. ANDRÉ ORIK CUSTÓDIO ABE - Isso.

O SR. MARCO AURÉLIO – PT - O financeiro, patrimonial, você é o social.
Quantos diretores são ao todo?

O SR. ANDRÉ ORIK CUSTÓDIO ABE - Essa vai é de ano pra ano. No meu
ano a gente acabou em 11 diretores.

O SR. MARCO AURÉLIO – PT - Onze diretores, não é? Eu imagino, se eu
estiver errado você me corrija, que os 11 diretores mais o presidente e o vice-presidente
compõem...
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O SR. ANDRÉ ORIK CUSTÓDIO ABE - Não. O presidente e o vicepresidente são diretores.

O SR. MARCO AURÉLIO – PT - Ah! São diretores.

O SR. ANDRÉ ORIK CUSTÓDIO ABE - Também são diretores.

O SR. MARCO AURÉLIO – PT - Tá. Então esse grupo de 11, né? Vamos
dizer assim, é o grupo diretor da Atlética?

O SR. ANDRÉ ORIK CUSTÓDIO ABE - Isso.

O SR. MARCO AURÉLIO – PT - É o grupo diretor da Atlética. Pra fazer uma
festa que você já sabe que vai ter três ou mais de três mil pessoas, evidente que, eu
imagino que antes da realização do evento, bem antes, você deve ter reuniões para
organizar essa festa, né? Realizar, local, horário e depois distribuir as tarefas de acordo
com cada um com a sua responsabilidade.
Mas eu imagino que deva ter um momento antes em que se reúnam todos para
fazer a organização da festa como um todo, não é assim?

O SR. ANDRÉ ORIK CUSTÓDIO ABE - Tem uma reunião pra discutir a
logística no dia da festa. Mas a organização da festa vai sendo feita aos poucos e nem
sempre a diretoria toda está presente. Por exemplo, eu fechava um contrato com a
locação da estrutura e não estava a diretoria inteira presente.
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O SR. MARCO AURÉLIO – PT - Sim, eu sei. Depois na execução da tarefa
cada diretor vai executar a sua tarefa. Não vai ficar reunindo todo mundo, mas ponto de
partida de uma festa eu imagino que estejam todos juntos. A festa vai ser assim, vai ser
assim, tal. Depois cada um cuida da sua área.

O SR. ANDRÉ ORIK CUSTÓDIO ABE - Sim.

O SR. MARCO AURÉLIO – PT - Estou imaginando que é assim. Ou não? É
assim?

O SR. ANDRÉ ORIK CUSTÓDIO ABE - Isso.

O SR. MARCO AURÉLIO – PT - Então vendo que existe um momento
anterior em que se programa a festa, então você tem a presença dos 11 diretores, né? Aí
ali que é dito “este ano vai ter isso, vai ter música desse jeito, vai ser”. Quer dizer, a
organização macro da festa passa pelo grupo dos 11, né?
Então, a pergunta que eu faço é a seguinte, nessa organização da festa deliberase a contratação de pessoas para fazerem programas sexuais, filmes pornôs, atividades
sexuais na festa?

O SR. ANDRÉ ORIK CUSTÓDIO ABE - De forma alguma.

O SR. MARCO AURÉLIO – PT - Quando acaba a festa, depois de terminada
a festa vocês fazem alguma reunião de avaliação da festa?

O SR. ANDRÉ ORIK CUSTÓDIO ABE - Não.
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O SR. MARCO AURÉLIO – PT - Tempo depois fala “vamos reunir os 11 para
ver o que deu certo, o que deu errado, o que foi bom, o que foi ruim, o que foi positivo,
o que foi negativo”. Nenhum momento seguinte para fazer uma avaliação da festa?

O SR. ANDRÉ ORIK CUSTÓDIO ABE - Assim, não teve nenhuma reunião
oficial assim. Só foi a gente comenta assim, foi uma festa, ocorreu tudo certo.

O SR. MARCO AURÉLIO – PT - E nunca chegou comentário pra você de que
na festa, você disse que na festa essa questão de presença de garotas de programa em
barracas você não viu. Você nunca viu?

O SR. ANDRÉ ORIK CUSTÓDIO ABE - Não.

O SR. MARCO AURÉLIO – PT - Nunca viu. E acabada a festa, já que durante
a festa você não viu. Tendo acabado a festa chegou informações pra você “olha, teve
garota de programa, teve esse tipo de atividade na festa, tal”. Isso chegou pra você?

O SR. ANDRÉ ORIK CUSTÓDIO ABE - Não.

O SR. MARCO AURÉLIO – PT - E projeção de filmes pornô durante a festa,
você não viu nenhum?

O SR. ANDRÉ ORIK CUSTÓDIO ABE - Assim, a gente, eu pelo menos
nunca providenciei assim, material pra projeção de filmes. Mas algumas barracas
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exibem os filmes da modalidade e não sei. Nunca vi nenhum filme pornô assim
passando pra organizar a festa. Mas é, pode ser que sei lá, tenham colocado. Eu não vi.

O SR. MARCO AURÉLIO – PT - Pra entrar na festa havia discriminação de
pessoas que podem entrar e pessoas que de repente por algum tipo de orientação sexual
que ele tenha, ele seja impedido de entrar na festa?

O SR. ANDRÉ ORIK CUSTÓDIO ABE - Não. Eu não instruí nada disso.

O SR. MARCO AURÉLIO – PT - Não há nenhuma restrição à entrada de
alguma pessoa por causa de orientação sexual?

O SR. ANDRÉ ORIK CUSTÓDIO ABE - Não.

O SR. MARCO AURÉLIO – PT - E você ficou sabendo de ter havido algum
caso de impedimento de ingresso por questão de orientação sexual?

O SR. ANDRÉ ORIK CUSTÓDIO ABE - Também não.

O SR. MARCO AURÉLIO – PT - Nunca ficou sabendo?
O SR. ANDRÉ ORIK CUSTÓDIO ABE - Não. Qualquer um pode comprar
ingresso.

O SR. MARCO AURÉLIO – PT - Então André, você sabe que aqui nesta CPI
ela está aberta no sentido de tentarmos apurar as questões que foram trazidas aqui, né?
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Isso que eu perguntei pra você consta nos relatos aqui, de pessoas impedidas de entrar
por orientação sexual, garotas de programa, filmes pornôs, locais que deviam ser para
barracas usadas para atividade sexual e assim por diante, né?
Agora, tudo isso que chegou aqui pra CPI, que foi testemunhado aqui na CPI,
que foi relatado aqui na CPI, o senhor sendo diretor social nunca ficou sabendo?

O SR. ANDRÉ ORIK CUSTÓDIO ABE - Assim, esse, pode ser que, eu
nunca... Quando eu fui diretor social eu de jeito nenhum eu fui, eu organizei isso. Eu era
responsável por providenciar a estrutura física das barracas, cada barraca lá dentro
vendia suas bebidas, e assim, qualquer pessoa que comprar o convite pode entrar na
festa. De jeito algum eu barrei pessoas por causa da preferência sexual.

O SR. MARCO AURÉLIO – PT - Não...

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO – PT – Espera uma pouquinho, o
Danilo vai por um vídeo aí pra tentar aclarar um pouco a mente dele. Lógico que você
não era, era uma orientação geral. Mas vamos lá, deixa ver o vídeo que o Danilo vai por
pra gente, por favor, Danilo.
***
É feita apresentação de vídeo.
***

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO – PT – Posso continuar fazendo a
pergunta? Ou vocês vão passar, vai rolar mais? Deixa eu falar uma coisa. Só uma coisa,
você viu, deixa eu falar sujeito, predicado e complemento. Você viu que sexta-feira a
Atlética recepcionou o pessoal lá no Etapa e não teve barbaridades. Não teve
barbaridades.
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Foi chamado e falado “olha, atenção. Está todo mundo olhando, a luz está acesa
e não pode ter barbaridades”. Só quem barbarizou foi a Poli, né? A Atlética foi lá com
faixa, todo mundo civilizado, nem tinta na cara.
Então, não é que vocês não têm noção, vocês sabem o que é o antes e o depois.
Quando vocês querem fazer direito vocês fazem direito. Quando quer fazer torto, faz
torto. Você sabe que aqui na CPI nós acordamos fazendo isso e vamos dormir, nós
temos um estoque, um estoque de coisas pra mostrar factualmente de coisas que
acontece. Os hinos, as baterias, as festas, né? Porque hoje tudo grava, tudo grava, tudo
grava. Vocês mesmos gravam, né?
Então, nós estamos seguindo um roteiro, um roteiro. Então nós queremos saber.
Veio a funcionária aí dessa segurança ultracomplicada que é a segurança da Pinheiros, a
segurança das festas e fala “olha, sou homossexual, mas aqui é orientação e estou
cumprindo ordens. Aqui é só hétero”, né?
Agora, nós vamos fazer, ver todo esse roteiro. Os hinos, se vocês vão continuar
mantendo aqueles hinos, as baterias, toda aquela coisa dessa síntese. Então você teve
uma, o deputado Marco Aurélio perguntou, “tinha orientação para entrar só casais
héteros?” Você falou “eu não sabia”, bereré. Aí abre o vídeo, se precisar a gente até põe
o vídeo da pessoa que fez esta denúncia. Responda a isso, por favor. Responda!

O SR. ANDRÉ ORIK CUSTÓDIO ABE - Assim, como eu estou falando pro
senhor, eu, o meu cargo tinha uma função muito restrita assim, da festa. A segurança
não fui eu quem cuidei, não era eu quem cuidava da segurança, eu ficava circulando
pela festa pra ver se o equipamento estava tudo bem, se tinha algum problema com as
atrações. Eu não cuidava disso e não cuidei disso em momento algum. Não cuidei

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO – PT – Vamos fazer o seguinte,
vamos inverter. Vamos doa fatos. Primeiro vamos pegar este depoimento do menino
que fala que não podia, vamos fazer uma síntese pra eles, bateria, festa, hinos, tudo o
que nós tivermos para ele, pelo menos diante dos fatos, postagens, para ele poder se
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manifestar. Vamos lá, porque vocês devem ter mais coisas do que nós, lógico que era
hora de entregar.
Porque sabe o que era hora de falar? O seguinte, aconteceu mesmo. Aconteceu,
mas nós não queremos que aconteça. Isso que seria legal. Vamos lá.
***
- É feita a exibição de vídeo.
***
O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO – PT – Vamos lá. Apaga a luz
para dar um pouco de contraste, por favor.
***
- É feita a exibição de vídeo.
***
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Está chegando o Dr.
Ulysses Tassinari, deixa ele sentar à mesa. Vamos prosseguir com tudo, viu Koba, por
favor. Dr. Ulysses, que bom que o senhor está aqui conosco. Beleza, deputado Ulysses
Tassinari, médico, formado pela Faculdade de Medicina da USP. Vamos lá, deputado,
senta aqui ao meu lado, por favor. Vamos lá.
Então vamos mostrar tudo o que a gente tem pra mostrar pra AAAOC hoje, pra
eles terem uma noção, pelo menos pública do que está acontecendo. Depois eu vou te
pedir para se manifestar. Tem mais alguma engatilhada agora? Agora vamos falar dos
hinos, né? Os Hinos da AAAOC, o hinário. Mas era bom, depois a gente mostra a letra
dos hinos.
Tem alguma bateria, alguma coisa dos hinos assim? De uma interpretação
pública dos hinos? Porque vocês viram que na sexta-feira eles puseram músicas só
puxadas pela Direção da AAAOC, pelo amor de Deus não vamos entrar com aquelas
músicas lá no Etapa. E seguiram o roteiro direitinho.
Vamos por as baterias ao vivo e a cores, depois a gente põe as letras das músicas
da Atlética, aquele orgulho, aquelas músicas, aquelas letras maravilhosas, aquelas
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músicas. Vamos por alguns vídeos da bateria ou das festas da Atlética. Vamos lá,
chamada Tradição. Vamos puxar pela Tradição. Vamos lá, esta eu vou ver até de frente.
***
- É feita a exibição de vídeo.
***
O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO – PT – Como as letras ficam
menos audível, vamos passar as letras direto, vai Koba. Vamos passar as letras direto.
Pode passar. Pode tirar o áudio, pode tirar.
Bom, então façamos uma revisão das letras da Atlética da AAAOC. Essa é uma
das mais emblemáticas, o “Pacto 87”. Essa letra de música “Pacto 87” é uma referência
à alegação da promotoria no caso da morte do calouro Edson de que haveria um pacto
de silêncio que impediria as pessoas da Faculdade de Medicina falar sobre o ocorrido.
Como consequência disso foi feita esta música, a letra desta música. “Pacto 87”. Dá pra
dar um zoom, por favor? Vamos lá. "Pacto 87", vamos lá, o que está escrito a letra da
“Pacto 87”.
“Cabeça, barriga, perna e pé. Cabeça, barriga, perna e pé. De cabo a rabo, quero
ver como é que é. É uma escola tradicional, surgiu uma turma fenomenal, no primeiro
ano ainda calouro, trouxemos para a AAAOC três canecos de ouro. Quando vi ‘parará’
87 me surpreendi, dá um motim ‘parará’. Eu fugi cantando assim, pacto 87 que balança
o caveirão, a turma que pra sempre vai abrir o cocozão. Hoje tem balada, a galera vai
garfar, aqui é nois na fita, todo mundo vai cantar. Pacto 87, pacto 87”
“Cuzeiras 91”. Essa vocês sabem perfeitamente ao que se refere, né? Só vou ler
o comentário. O nome Cuzeiras a turma de 91 faz referência ao apelido dada a uma
aluna da turma após terem sido espalhados boatos que ela havia feito sexo anal com
veteranos quando caloura.
Como vocês vêem, é uma obra do cancioneiro popular do mais profundo estilo.
Prossiga Koba, por favor, vamos lá fazer uma síntese, tem mais para mostrar? Quando
se faz referência às enfermeiras, às outras colegas lá da, por favor. Vamos lá. Só mais
uma que eu acho que é suficiente, não é? Mas, têm tantas letras aí, tantas letras.
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Tem aquela das melenas? Do show, aquele show. Ah, o show é mais
qualificado... Não tem mais? Atlética, está bom. Então nós apresentamos a bateria, né?
Apresentamos as letras, apresentamos o vídeo. O que mais faz parte do pacote Atlética?
Prestação de contas não chega.
Ah! Não tem uma Intermed, Calomed aí, daquelas coisas maravilhosas? Se tiver,
não precisa... Intermed, calomed, hinos, hinos daqueles, dos unos, né? Dos godos e
vicegodos. Vamos lá. Agora você pode falar um pouquinho, agora você está um pouco
mais esclarecido, lembrou, né?

O SR. ANDRÉ ORIK CUSTÓDIO ABE - Ah! Essas músicas como você viu,
ali tem o número depois, é da 91 e da 87, eu sou da turma 100. Desde que eu entrei na
faculdade eu nunca ouvi essas músicas e elas são muito antigas e eu acho que elas já
devem ter caído em desuso, eu nunca ouvi ninguém cantando essas músicas.

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO – PT – Mas outras vieram. A
pergunta é mais ou menos a seguinte: por que essas letras de música, evidente que elas
não estão mais em uso porque geralmente as letras de música são cantadas com músicas
da época, né? São paródias, deformações. Por que vocês mantêm no site ainda, da
Atlética, essas letras?
E porque todas as festas são acompanhadas desses hinos homofóbicos, racistas,
superagressivos? Por quê? Por quê? Xingando as outras faculdades, por quê? Você
estava lá no Etapa na sexta-feira?

O SR. ANDRÉ ORIK CUSTÓDIO ABE - Eu estava.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Você viu o que o pessoal da
Poli fez?

O SR. ANDRÉ ORIK CUSTÓDIO ABE - Vi.
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O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO – PT – O que eles fizeram?

O SR. ANDRÉ ORIK CUSTÓDIO ABE - Eles estavam cantando lá.

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO – PT – É, estavam cantando.
Cantando, não estavam fazendo nada, estavam cantando. Bom, então vamos lá. Você é
um estudante de Faculdade de Medicina e você não conseguiu responder uma pergunta
até agora.
Mas, a pergunta é a seguinte : Por que vocês mantêm no arquivo, no site, nos
depósitos todas essas letras e porque essa prática tem sido reproduzida nas competições.
Por que tem essas coisas de alto teor agressivo?

O SR. ANDRÉ ORIK CUSTÓDIO ABE - São algumas músicas que foram
passando de geração para geração e que a gente entra na Faculdade e elas são cantadas e
entoadas pra gente, mas é que, realmente elas estão caindo em desuso, assim. Depois
que...
Na sexta-feira lá no Etapa a gente já parou de cantar e a gente sabe que são
músicas de mau gosto e que realmente elas não vão mais ser cantadas agora, essas
músicas.

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO – PT – E quanto à 2014, aquela, o
menino depois, a segurança da festa depois, ele foi agredido e essa segurança da festa
que vocês contratam é um absurdo. Além da segurança da faculdade, essa vai ser
devidamente investigada. Como é que você fala desse caso de 2014? Você soube o que
houve nesse caso?
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O SR. ANDRÉ ORIK CUSTÓDIO ABE - Eu soube que houve este caso
depois, mas a segurança... Eu, como eu já disse assim, a segurança não fazia parte da
minha alçada. Eu não cuidava disso, mas que eu saiba em nenhum momento foi
instruído que não era pra entrar casais gays, que a preferência sexual ia ser um motivo
pra ser barrado lá dentro.

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO – PT – Deputada.

A SRA. SARAH MUNHOZ – PCdoB – Sarah falando. Então, você como
organizador da Atlética, da parte social, você diz que todo este depoimento que este
menino fez não é verdadeiro?

O SR. ANDRÉ ORIK CUSTÓDIO ABE - Não. Eu disse que eu não estava
presente na hora do ocorrido e que eu também não cuidei da segurança. O que eu sei é
que segurança não foi instruída do jeito que ele falou. Não sou eu quem cuida da
segurança, mas o que eu sei é que em nenhum momento foi passado isso pra equipe de
segurança.

A SRA. SARAH MUNHOZ – PCdoB – Você acha que esse menino que
depois então, ele tem algum desvio comportamental?

O SR. ANDRÉ ORIK CUSTÓDIO ABE - Não, acho que não. Eu acho que,
assim, se ele foi agredido tem que ser averiguado, o culpado tem que ser achado, mas...

A SRA. SARAH MUNHOZ – PCdoB – Olha, está dentro do seu ano de
direção da Atlética. Ele mesmo refere que foram marcadas duas audiências, duas
reuniões e as duas foram suspensas, e que o processo de averiguação morreu.
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O SR. ANDRÉ ORIK CUSTÓDIO ABE - Desculpa, mas eu realmente não sei
informar vocês sobre isso, porque eu não cuidei disso. Eu não cuidei de nada disso.

A SRA. SARAH MUNHOZ – PCdoB – Mas, presta atenção. Você não
pertence à diretoria da Atlética?

O SR. ANDRÉ ORIK CUSTÓDIO ABE - Pertenço.

A SRA. SARAH MUNHOZ – PCdoB – Ótimo.
Decisões não são tomadas pela fraternidade da Atlética quando vocês se juntam
lá pra conversar? As decisões não são tomadas em conjunto?

O SR. ANDRÉ ORIK CUSTÓDIO ABE - Algumas decisões sim. Mas outras,
os cargos acabam fazendo cada um uma coisa, às vezes assim, as decisões são passadas.

A SRA. SARAH MUNHOZ – PCdoB – E, as decisões só são passadas. Que
decisão foi passada com relação a esse caso do Eric?

O SR. ANDRÉ ORIK CUSTÓDIO ABE - Desculpa?

A SRA. SARAH MUNHOZ – PCdoB – Você disse o seguinte, “algumas
coisas são citadas, outras somente são passadas”. Então eu estou entendendo que o caso
do Eric foi passada alguma decisão. O que foi passado em relação ao Eric nessa reunião
de vocês?
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O SR. ANDRÉ ORIK CUSTÓDIO ABE - O Eric?

A SRA. SARAH MUNHOZ – PCdoB – Bernardo, é.

O SR. ANDRÉ ORIK CUSTÓDIO ABE - Não, assim, quando a gente soube...

A SRA. SARAH MUNHOZ – PCdoB – Ah! Então você soube!

O SR. ANDRÉ ORIK CUSTÓDIO ABE - Sim, eu falei que eu soube depois.
O que tinham perguntado antes era se a gente barrava pessoas de comprar ingressos. De
maneira alguma.

A SRA. SARAH MUNHOZ – PCdoB – Não. Isso inclusive ele fala. Ele foi,
comprou o ingresso.

O SR. ANDRÉ ORIK CUSTÓDIO ABE - Isso.

A SRA. SARAH MUNHOZ – PCdoB – Ele pôde até adentrar o ambiente,
quando ele quis adentrar uma área que ele também pagou pra usar, embora eu ache que
o patrimônio é público e pagar é um exercício ilegal, mas enfim essa é uma outra
situação. É, ele foi proibido de adentrar uma parte onde ele também pagou para estar na
festa.
E faz todo um relato de agressão verbal, de agressão física e de falta de
assistência uma vez que existia dentro do próprio ambiente uma área que era para tratar
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pessoas que foram agredidas. Nesse caso ele foi agredido fisicamente, moralmente,
socialmente, publicamente, né?
Então, isso foi passado, foram marcadas duas reuniões com ele. Pelo pessoal da
Atlética para tratar do assunto. As reuniões não ocorreram e depois você junto com a
sua diretoria não tomou nenhum atitude mais. Por quê? O caso dele era um caso que, era
um caso de segunda categoria que não merecia cuidado?

O SR. ANDRÉ ORIK CUSTÓDIO ABE - Não. Eu, sinceramente eu não sabia
do, que as reuniões tinham sido canceladas. Acabei de, eu não sabia por que não fui eu
quem tratou disso, entendeu? Apesar da gente ser uma diretoria, as contas, por exemplo,
da Atlética não são abertas para nós. A gente não sabe de algumas coisas. Os cargos eles
trabalham e alguns assuntos não são compartilhados, entendeu? E eu não sabia disso.

A SRA. SARAH MUNHOZ – PCdoB – Qual é a sua responsabilidade no
cargo de diretor social?

O SR. ANDRÉ ORIK CUSTÓDIO ABE - Eu tinha que alugar as estruturas da
festa.
A SRA. SARAH MUNHOZ – PCdoB – E você como estudante de Medicina,
uma pessoa que até o próprio hino diz aí, extremamente diferenciada, culta, um
pinheirista, né? Toda esta questão, como você no final do seu mandato vai assinar um
documento do qual você fez parte da diretoria e não sabe o que está acontecendo?
Olha o perigo! Você vai assinar estes documentos, você pertence a essa
diretoria. Como você se aliena tanto em relação ao que acontece lá dentro?

O SR. ANDRÉ ORIK CUSTÓDIO ABE - Eu acho que, assim, eu
sinceramente eu não sabia das coisas. Minha responsabilidade durante a festa era cuidar
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dessas partes específicas, e eu confiava nos outros caras, que eles fizeram as coisas, as
medidas a serem tomadas.

A SRA. SARAH MUNHOZ – PCdoB – Bom, então de uma certa forma você
corroborou com isso, está certo?

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO – PT – Mostra o documento para
ele lembrar. Desculpa.

A SRA. SARAH MUNHOZ – PCdoB – Só quero saber, só um segundo. Então
você vai assinar toda a documentação na confiança do que seus amigos fizeram?
Embora esteja ciente de tudo o que está acontecendo? Ou já assinou?

O SR. ANDRÉ ORIK CUSTÓDIO ABE - Não, não assinei nada.

A SRA. SARAH MUNHOZ – PCdoB – E os balanços da Atlética? Você
pertence a uma diretoria, você continua nela?

O SR. ANDRÉ ORIK CUSTÓDIO ABE - Não.

A SRA. SARAH MUNHOZ – PCdoB – Você saiu no ano de?

O SR. ANDRÉ ORIK CUSTÓDIO ABE - Em 2014.
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A SRA. SARAH MUNHOZ – PCdoB – Em 2014, final de 2014. Toda a
documentação e tudo o que foi criado em 2014, então você não assina?

O SR. ANDRÉ ORIK CUSTÓDIO ABE - As contas eram fechadas, eu
mesmo não sabia.

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO – PT – Eu já lhe devolvo a
palavra. Pode mostrar um documento aí Danilo, por favor? Koba, você pode esclarecer,
por favor?

O SR. KOBAYASHI – Posso, claro. Onde é que está aquele pape,l Sarah, por
favor? Só pra mim. Isso aí é um post de Facebook escrito pelo Eric Curi Silveira que foi
diretor social da Atlética em 2012.
E ali ele escreve “portanto, infelizmente” se referindo ao episódio de 2014 do
Bernardo Fico. “Portanto infelizmente preferimos em permitir apenas casais de um
homem e uma mulher a entrar no espaço tentando minimizar ao menos um pouco o
risco de homens mal intencionados a entrarem lá e abusarem de mulheres com o uso de
força física. Você vê uma solução melhor para resolver isso?”
Quer dizer, um ex-diretor da Atlética dizendo que de fato a Atlética tomou esta
atitude de proibir a entrada de casais de orientação sexual diferente que não fosse hétero
no bosque.

A SRA. SARAH MUNHOZ – PCdoB – “Tirar o bosque da festa não é opção.
Pedir para que um casal homo prove ser realmente um casal também não é uma opção,
portanto fica muito difícil resolver essa questão. Portanto, infelizmente preferimos
permitir apenas”, né?
Não, eu quero ler de novo aquilo lá. “casais de um homem e uma mulher entre
no espaço”. Então eles preferem que entre um homem e uma mulher para tentar
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minimizar ao menos um pouco. Quer dizer, eles não querem estupro hétero, só estupro
homo, é isso que eu entendi?

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO – PT – Antecede um pouco o
texto amarelo. Deixa eu ver como ele introduz. Você vê que é uma discussão que
existia, vamos ler. “Os cafofos a que você se refere, talvez você não saiba exatamente o
que são e porque existem. Eles são extensões da barraca que se desenvolvem a partir do
fato de serem áreas de estoque de bebidas. Ali torna-se uma área vip da barraca. O
bosque é o grande atrativo da festa, sem ele não tem porque a festa ser na Atlética, e
para o bosque seja um ambiente viável muitas”, espera, me dá o telefone sem fio.
“Muitas”, me perdi. “O bosque é o grande atrativo, sem ele não tem porque a
festa ser na Atlética e para que o bosque seja um ambiente viável, muitas precauções
devem ser tomadas e ainda assim todo o cuidado é pouco. Portanto, infelizmente
preferimos permitir apenas casais de um homem e uma mulher a entrar no bosque
tentando minimizar ao menos um pouco o risco de homens mal intencionados a
entrarem lá e abusarem de mulheres com o uso da força física. Você vê uma solução
melhor pra isso? Tirar o bosque da festa não é opção, pedir para que um casal homo
prove ser realmente um casal também não é opção, portanto fica muito difícil resolver
esta questão”.
Baixa pra gente ver a origem desse texto reflexivo aí. Eric Curi Silveira, exdiretor da Atlética que abriu esta discussão, porque é evidente e, Abe, você nunca
participou de uma discussão dessa, do ponto de vista conceitual, teórico? Nunca
participou, nunca houve? Eu devolvo a palavra pra senhora, deputada.

A SRA. SARAH MUNHOZ – PCdoB – Obrigada.

O SR. ANDRÉ ORIK CUSTÓDIO ABE - Que tipo de discussão, dessa aí que
ele está falando?
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O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – É.

O SR. ANDRÉ ORIK CUSTÓDIO ABE - Não. Durante a minha gestão em
2014 eu não permiti nada disso. E assim...

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO – PT – Tá.

O SR. ANDRÉ ORIK CUSTÓDIO ABE - É como eu falei pra você, o diretor
social ele cuida das atrações da festa, o tesoureiro cuida do dinheiro, o presidente cuida
da segurança da festa. Que eu saiba, no nosso ano de gestão nenhuma dessas instruções
foram passadas.

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO – PT – Deixa eu perguntar uma
coisa. Você tem parentes médicos? Na sua família?

O SR. ANDRÉ ORIK CUSTÓDIO ABE - Não.

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – O Dr. Abe não é seu
parente? Abe, como se escreve...

O SR. ANDRÉ ORIK CUSTÓDIO ABE - Não que eu saiba.

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO – PT – Você é descendente de
japonês?
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O SR. ANDRÉ ORIK CUSTÓDIO ABE - Sou.

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO – PT – Pedro, Pedro não,
desculpa. André, eu queria te falar uma coisa. Sim, não sei se os deputados ainda
querem perguntar alguma coisa, se a assessoria quer levantar.
Eu vou dizer uma coisa pra você, você é um estudante de Medicina, que ano
você está na Medicina?

O SR. ANDRÉ ORIK CUSTÓDIO ABE - Quarto.

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO – PT – Logo você vai virar um
médico, vai se formar. Eu espero, eu espero que o seu depoimento aqui na CPI, todo
esse processo que você ficou se organizando pra vir depor, seja uma coisa importante na
sua vida, importante.
Eu até chego a acreditar que você mergulhou naquele mundo lá e acha que não
tem nada no mundo exterior. Agora, você é descendente de japonês, você é oriental,
descendência oriental, não é?

O SR. ANDRÉ ORIK CUSTÓDIO ABE - Isso, sou mestiço.

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO – PT – Mestiço, mas com
japonês, né?

O SR. ANDRÉ ORIK CUSTÓDIO ABE - Isso.
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O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO – PT – Vocês são de Okinawa ou
são de outras ilhas?

O SR. ANDRÉ ORIK CUSTÓDIO ABE - Não, não.

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO – PT – Vocês são okinawanos?

O SR. ANDRÉ ORIK CUSTÓDIO ABE - Meu pai é do Brasil, meu...

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO – PT – Não, seus avós? Vocês...

O SR. ANDRÉ ORIK CUSTÓDIO ABE - Eu não sei de onde eles são.

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO – PT – Tá. Eu queria falar uma
coisa pra você. Independente da situação que a gente se encontra na vida, independente,
ainda mais você que é descendente de japonês, a dignidade não tem preço, não tem
preço.
Eu, nós aqui deputados vamos tentar fazer uma sessão. Até o fim da CPI nós
vamos tentar fazer uma sessão com a família do Edson, aquele menino lá. Eles não são
descendentes de japonês, mas são dependentes de chineses, são chineses.
Mas o que eu queria dizer é o seguinte: a questão da dignidade não tem preço,
não tem preço. Você sabe que o povo japonês na Segunda Guerra foi bombardeado.
Hiroshima, Nagasaki, você sabe o que aconteceu em Okinawa, lá não foi bomba, foi o
próprio território.
Não sei se você estuda a história do povo japonês, e aqui no Brasil o que
aconteceu com os japoneses na Segunda Guerra foi uma coisa dramática, bárbara,

890
DIVISÃO DE TAQUIGRAFIA
bárbara. Confinamento, campo de concentração. Os japoneses perderam todas as suas
propriedades, todas. A colônia se dividiu entre vitoristas e derrotistas e você sabe qual
era, como é que os brasileiros faziam com os japoneses pra saber se o cara continuava
japonês ou não? Sabe como é que é?

O SR. ANDRÉ ORIK CUSTÓDIO ABE - Não.

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO – PT – Lá em Bastos, Tupã
pegavam todos os japoneses, punha a bandeira do Japão. Punha a bandeira do Japão, aí
falava assim “você continua acreditando no imperador?” O cara não falava nada. “Você
acredita no Japão?” O cara não falava nada. “Pisa na bandeira japonesa dizendo que
você não segue mais orientação”.
Aí é evidente que a maioria não pisava. Ou pedia para cuspir na foto do
imperador. Então, caro amigo, você é jovem, muito jovem. Que esse processo, você não
respondeu a nenhuma pergunta, nem as coisas mais óbvias.

O SR. ANDRÉ ORIK CUSTÓDIO ABE - É porque realmente eu não estou
envolvido assim.

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO – PT – Está bom, está bom. Você
não respondeu, você só afirmou o seu nome, só afirmou o seu nome o resto você não
conseguiu responder nenhuma, nem as mais óbvias, nem as mais óbvias.
Mas que esse processo te sirva para alguma coisa, alguma coisa. Talvez você
nunca tenha lido os hinos da bateria da sua própria escola, da sua Atlética. Talvez você
não tenha lido nenhum balancete, talvez você não saiba nada do que aconteceu nesses
jogos no interior. Talvez você não saiba.
Mas era bom você ficar sabendo, pelo menos você sai daqui, abrir, saber, saber
das histórias, entendeu? Porque é muito ruim pra uma pessoa que nem você vir aqui
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diante de nós e ficar, um aluno de Medicina, ficar com essas respostas patéticas,
patéticas, patéticas. Entendeu o que eu estou falando? Quer falar alguma coisa?

O SR. ANDRÉ ORIK CUSTÓDIO ABE - Ah! Eu tentei esclarecer tudo do
melhor jeito possível o que eu sabia, de verdade. Assim, se eu acabei não esclarecendo o
que o senhor queria, desculpa, mas é o conhecimento que eu tenho, a ciência que eu
tenho das coisas que aconteceram eu passei pra vocês aqui.
Eu realmente, o cargo de diretor social não é um cargo que está tão envolvido
assim com essas coisas. O que eu tinha pra falar da Carecas no Bosque eu falei.

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO – PT – Você se compromete a
mandar as contas, os orçamentos...

O SR. ANDRÉ ORIK CUSTÓDIO ABE - Me comprometo.

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO – PT – As coisas que estão ao seu
alcance? Você se compromete? Pelo menos isso?

A SRA. SARAH MUNHOZ – PCdoB – O atendimento médico também.

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO – PT – Aquele negócio que a
deputada pediu do atendimento médico, das pessoas...

O SR. ANDRÉ ORIK CUSTÓDIO ABE - Sim, sim.
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O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO – PT – Que foram atendidas?
Você sabia dessa orientação, que não era pra entrar ninguém? Você nunca viu nenhuma
orientação que não era pra entrar ninguém, você nunca deu nenhuma orientação que era
pra entrar só hétero?

O SR. ANDRÉ ORIK CUSTÓDIO ABE - Não. Não sabia.

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO – PT – Nem sabia?

O SR. ANDRÉ ORIK CUSTÓDIO ABE - Não.

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO – PT – Nunca ouviu falar?

O SR. ANDRÉ ORIK CUSTÓDIO ABE - Eu não passei.

A SRA. SARAH MUNHOZ – PCdoB – Uma última pergunta. No final de
dezembro vocês devem ter se reunido pra passar a posse para o novo grupo da Atlética,
está correto?

O SR. ANDRÉ ORIK CUSTÓDIO ABE - Foi em outubro.

A SRA. SARAH MUNHOZ – PCdoB – Outubro, ok. A festa Carecas no
Bosque deu lucro ou prejuízo no ano que você trabalhou? Só essa palavra que eu queria
saber.
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O SR. ANDRÉ ORIK CUSTÓDIO ABE - Eu imagino que deu lucro.

A SRA. SARAH MUNHOZ – PCdoB – Tá, obrigada.

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO – PT – O que você acha do
homossexualismo, heim? O que você acha da homofobia?

O SR. ANDRÉ ORIK CUSTÓDIO ABE - Eu acho a homofobia algo nojento,
sou totalmente contra e não tenho nada contra ninguém seja pela preferência sexual, a
raça. Preferência.

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO – PT – Você acha, o que você
acha do racismo?

O SR. ANDRÉ ORIK CUSTÓDIO ABE - Acho ridículo.

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO – PT – O que você acha do
estupro? Qual o seu conceito sobre estupro, sobre embebedamento forçado, induzir ao
embebedamento?

O SR. ANDRÉ ORIK CUSTÓDIO ABE - Acho que tudo isso que o senhor
citou é crime, assim. Sou totalmente contra, é algo que tem que ser recriminado
realmente.

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO – PT – O que você acha do uso
excessivo de bebidas, principalmente as bebidas feitas na hora? Numa Faculdade de
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Medicina, o que você acha desse uso abusivo do álcool? Eu soube que agora a
Faculdade proibiu o uso do álcool.
Houve uma tremenda rebelião contra isso. O que você acha dessa reflexão aí que
as festas têm que ser realizadas no bosque porque senão não precisa mais fazer festa?
Por que as festas não são feitas em lugares como boates, lugares, clubes? Por que as
festas têm que ser feitas lá dentro?

O SR. ANDRÉ ORIK CUSTÓDIO ABE - Ah! Eu imagino que o primeiro
motivo seja pelos custos, não é? Porque o aluguel de uma, algum lugar que comporte
uma quantidade grande de pessoas é, realmente seria mais caro e a gente faz na Atlética
porque é o que a gente tem. Mas assim, assim...

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO – PT – Você sabe como é que...

O SR. ANDRÉ ORIK CUSTÓDIO ABE - A gente está aberto a fazer assim...

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO – PT – É?

O SR. ANDRÉ ORIK CUSTÓDIO ABE - Festas em outros lugares caso
precise. Se precisar fazer uma festa e retirar o bosque a gente tira o bosque. A gente está
aberto às críticas, a gente quer melhorar, a gente não acha que a luta das pessoas seja
algo que tem que ser negado e a gente está disposto a ajudar na medida do possível.

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO – PT – Você sabe como é que os
italianos inovaram e que ganharam muito dinheiro com a Lei Seca, ou não?
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O SR. ANDRÉ ORIK CUSTÓDIO ABE - Não.

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Não sabe a história?

O SR. ANDRÉ ORIK CUSTÓDIO ABE - Vendendo álcool?

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO – PT – Hã? Como é que os
italianos fizeram pra construir uma rede fantástica de poder quando os Estados Unidos
estava proibindo a fabricação e a venda de bebidas alcoólicas?

O SR. ANDRÉ ORIK CUSTÓDIO ABE - Não sei com precisão.

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO – PT – Nunca assistiu nenhum
filme?

O SR. ANDRÉ ORIK CUSTÓDIO ABE - Al Pacino, não sei.

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO – PT – É Al Pacino, nunca viu?

O SR. ANDRÉ ORIK CUSTÓDIO ABE - Não sei.

(Risos.)

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO – PT – Marlon Brando.
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(Risos.)

O SR. ANDRÉ ORIK CUSTÓDIO ABE - Nada muito...

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO – PT – Não conhece essa parte do
cinema americano, dos clássicos do cinema americano?

O SR. ANDRÉ ORIK CUSTÓDIO ABE - Sei, mas...

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO – PT – Os Intocáveis, nunca viu
nada?

O SR. ANDRÉ ORIK CUSTÓDIO ABE - Não.

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO – PT – Não sabe? Poderoso
Chefão? Não?

O SR. ANDRÉ ORIK CUSTÓDIO ABE - Não.

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO – PT – Eles também usavam este
argumento. Álcool dá muito lucro. Álcool dá muito lucro.

O SR. ANDRÉ ORIK CUSTÓDIO ABE - Mas...
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O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO – PT – Precisa usar muito álcool
pra manter aquela Atlética funcionando. Muito álcool. Muito dinheiro. E deu lucro.
Você viu o prejuízo que você tomou aqui hoje, né? Obrigado.

A SRA. SARAH MUNHOZ – PCdoB – Obrigada, viu.

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO – PT – Vamos lá, tentar continuar
a nossa cruzada. Quem vem agora? Paulo Comarin, né? Paulo Comarin chegou? Vamos
lá Paulo? Paulo se apresente, por favor.

O SR. PAULO COMARIN – Boa tarde a todos. Eu sou Paulo Comarin, sou
médico formado na Faculdade de Medicina da USP e estou no segundo ano da
Residência Médica de Anestesiologia.

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO – PT – Paulo, você participa das
atividades da Atlética, das atividades lá da Faculdade?

O SR. PAULO COMARIN – Não mais.

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO – PT – Não mais. Mas já
participou, né?

O SR. PAULO COMARIN – Sim.
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O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO – PT – Eu gostaria que você
pudesse falar um pouquinho, fique à vontade. Pode pegar o microfone sem fio aí você
fica mais... Como era a sua participação, qual o seu envolvimento, o que você, você foi
diretor da Atlética, em que ano? Qual foi a sua participação, Paulo?

O SR. PAULO COMARIN – Eu era, não, não tem nenhum vínculo com a
diretoria da Atlética da Faculdade, só praticava esportes.

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO – PT – Você sabe porquê você
está aqui hoje?

O SR. PAULO COMARIN – Sim. O secretário do senhor tinha, eu não pude
vir na outra reunião, eu fui informado sobre o real motivo de estar aqui.

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO – PT – Você sabe, então você
podia falar antes da gente perguntar. Pode falar.

O SR. PAULO COMARIN – Sobre?

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO – PT – Sobre, você tem uma
postagem na internet, né? Posso por a postagem?

O SR. PAULO COMARIN – Fica à vontade.

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO – PT – Você me autoriza? Vamos
por a postagem dele? Vai demorar? Já está aberta? “Paulo Comarin. Esta escória da
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Faculdade de Medicina da USP que deveria ser extirpada da humanidade, lixos. Famela
Peitosa, Fâmela, ah! É a Phâmela, né? Fâmela Peitosa e essas prostitutas sujas deveriam
sumir e ir cursar algo mais condizente com a mentalidade delas. Fuck of”.
Bom, tem outras? Ah! Tem outras? É a mesma. “Essa escória da Faculdade tinha
que sumir, ser extirpada”. Tem mais? É isso. Que ano você está Paulo?

O SR. PAULO COMARIN – Já me formei.

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO – PT – Ah! Já se formou.
Anestesia, você é da área de Anestesia. Quer falar um pouco sobre essas postagens?

O SR. PAULO COMARIN – O que especificamente o senhor quer saber?

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO – PT – Você confirma que você
fez isso aí?

O SR. PAULO COMARIN – Olha, quando eu fui notificado sobre o motivo de
estar aqui eu tive que ir até rechecar as minhas postagens porque eu não me lembrava
especificamente desse fato. Foi até uma surpresa, como eu disse para o senhor eu não
tenho mais nenhum vínculo com a Faculdade. Eu fiquei surpreso em ter sido chamado
pra cá por conta disso, a minha participação nisso aqui é irrisória.
Enfim, tive que rever todas as minhas postagens e não me recordava
especificamente deste post, é algo que até gostaria de aproveitar a situação e prestar os
devidos esclarecimentos que eu não tive a intenção de ofender ninguém, e se alguém
porventura tenha se sentido ofendido eu gostaria de me redimir, pedir desculpas. Mas é
o que eu falei para o senhor, eu não lembro, eu não sou um frequentador assíduo de
Facebook.
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Tenho as minhas obrigações como médico e não há tempo para ficar toda hora
no Facebook, tal. Por causa disso não lembro especificamente deste episódio.

A SRA. SARAH MUNHOZ – PCdoB – Você pode me dizer que critérios você
usou para acusar a Phâmela de uma prostituta suja?

O SR. PAULO COMARIN – Então deputada, é como eu falei pra senhora. Por
ter sido um fato isolado assim, eu não lembro exatamente do contexto. Está lá inclusive,
se o profissional que está responsável puder voltar o contexto que eu postei isso aí, ele
tem a mensagem completa e acho até que a gente pode analisar melhor.

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO – PT – Volta lá Danilo, por favor.

A SRA. SARAH MUNHOZ – PCdoB – Põe a da Ana. Dá para aumentar um
pouquinho?
“Dia de luto para a grande casa de Arnaldo, um dia que um ídolo, exemplo para
muitos filhos, mestre a ser seguido se despede. Lembro no dia em que entrei na semana
de recepção e eu vi pela primeira vez ele, professor Dr. Paulo Saldiva, o Pepino falar
junto com o Dr. Drauzio Varella que eu tentava estudar, mas aí vinha a felicidade
AAAOC e me levava. No dia seguinte, no dia em que me formei lá estava discursando
como patrono da minha amada turma 94, hoje ele resolve sair, deve ter seus motivos.
E como se não bastasse tamanha tristeza vejo turmas, não, perdão. Vejo
punhados de felizes alunos que não fazem a menor ideia de onde estão, da
grandiosidade da casa em que pisam querendo minar mais de 100 anos de fantástica
história. Pergunte aos que frequentaram as instituições que você atacam se desejariam
ter sido salvos. Sim! Sinto muito avisá-los, mas vocês não são vanguardistas
revolucionários ou heróis. São enxergados por todas as gerações dos filhos de Arnaldos
como coitados.
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Fui da Atlética por seis anos e chorei do primeiro ao sexto ano", e chorei mesmo,
né? “Chorei do primeiro ao sexto ano ao último por estar chegando o fim da melhor fase
da minha vida. Fiz os meus melhores amigos, minha segunda família. Tinha amigos no
show, na costura, do AAAOC, do DC, das Ligas, da bandeira, e cada um fala com o
mesmo orgulho e nostalgia do pouco que contribuiu os tijolos que ajudou a empilhar
nesta casa.
O sensacionalismo barato, a inversão de valores, a distorção vazia de nossa
história me traz profunda tristeza. Englobar mais de 100 anos de história e tradição em
denúncias sérias que devem ser apuradas pela Justiça e por mais ninguém como se
fossem a mesma coisa é de profundo mau-caratismo. Vocês não representam os filhos
de Arnaldo”.
Levanta, por favor. Aí vem o (ininteligível) o Mário Ratório e a Tais Pereira e
outras duas pessoas e o Paulo Comarin faz o seguinte comentário. “Essa escória da
FMUSP deveria ser extirpada da humanidade”. Então eu entendo que você conhece
quem é essa escória. “Lixos” conhece as pessoas para qualificá-las assim. “Fâmela
Peitosa” aqui é uma paródia do nome da menina que é Phâmela, escrito com ph, né?
Peitosa, porque provavelmente você deve conhecê-la e saber o seu manequim.
“E essas prostitutas sujas”. Então ou você tem alguma coisa contra as mulheres,
ou pra você todas são prostitutas. Estou aqui claro que divagando. Mas se todas as
mulheres pra você são prostitutas e sujas, deveriam sumir. Mas depois você se redime,
porque você ainda dá chance delas cursarem algo mais condizente com a mentalidade e
essência delas.
Quer dizer que uma menina vir aqui e falar que foi estuprada por alguém, né? O
estupro é mais condizente com a proposta feita pelo Dr. Paulo Comarin do que elas
simplesmente se manifestarem por algo que não concordaram. Pelo menos os
depoimentos assim o dizem. E, eu gostaria de saber por que já que elas são escória, tem
que ser extirpadas da humanidade, são lixo.
Provavelmente o senhor conhece bem de manequim e costura porque fala de
Fâmela Peitosa. Prostitutas sujas, o senhor deve ter algum fator que as qualifique dessa
forma. E na desqualificação que o senhor faz, ao mesmo tempo o senhor dá para elas
uma alternativa e eu gostaria de saber o que é mais condizente com a mentalidade e
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essência delas. Foda-se. É o que o senhor escreve ali. Para quem não sabe escrever, fuck
of está escrito ali. Está certo?
Então, considerando todas estas questões o senhor médico formado já, aqui, uma
pessoa diferenciadíssima. E assim, me estranha muito a sua memória mais passada ser
tão curta.

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO – PT – Dr. Paulo, vou chamar de
Dr. Paulo. O senhor é uma pessoa tremendamente agressiva. O senhor foi chamado
publicamente pelo diretor da Faculdade de Medicina, Dr. Auler para adverti-lo diante
dessa barbaridade.
Agora o senhor vem aqui dizer que não sabia, que teve que rever suas postagens
para ver se isso aí foi escrito pelo senhor mesmo, e queria ainda que a gente lesse o
texto anterior pra dizer que o senhor fez no contexto.
O contexto anterior, embora tenha sido escrito por uma moça vai na mesma
linha. O senhor foi chamado pelo diretor da Faculdade de Medicina pra discutir esse
assunto com o senhor ou não?
Esse é um fato, o maior rumor, a maior vergonha que a Faculdade de Medicina
tem e o senhor vai dizer aqui que o senhor não escreveu, que não lembra disso? O
senhor foi chamado pelo diretor ou não?

O SR. PAULO COMARIN – Olha, eu não disse que eu não lembrava do que
tinha escrito, eu não lembrava do contexto que eu havia escrito. O senhor não prestou
atenção no que eu disse.

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO – PT – Então o senhor admite que
escreveu, só não lembra do contexto, é isso? O senhor foi chamado pelo diretor da
Faculdade de Medicina sobre este assunto?
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O SR. PAULO COMARIN – Não especificamente pelo diretor, mas por um
encarregado dele.

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Quem?

O SR. PAULO COMARIN – O diretor, não sei o cargo que ele ocupa, mas um
representante dele.

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO – PT – Como é o nome dele?

O SR. PAULO COMARIN – Professor Edson.
O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO – PT – Edson de que?

O SR. PAULO COMARIN – Não sei o nome completo.

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO – PT – A pedido de quem?

O SR. PAULO COMARIN – A pedido do próprio professor.

A SRA. SARAH MUNHOZ – PCdoB – Então tem um contexto...

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO – PT – Continue deputada.
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A SRA. SARAH MUNHOZ – PCdoB – Então tem um contexto, o senhor me
desculpa. A ponto do senhor, em primeiro momento o senhor coloca aqui que, admitiu
que postou realmente, mas não sabia do contexto. E agora o senhor coloca aqui duas
pessoas e enumera essas pessoas.
Então a sua memória pregressa é uma memória que está em franca ebulição e o
senhor se lembra de ter sido chamado por duas pessoas a mando do diretor por causa
dessa postagem. Por que o senhor faz isso? O senhor que é uma pessoa que deveria estar
representando a sociedade, uma pessoa na qual, eu, a partir do momento que dentro de
uma sala de cirurgia deixo a minha vida nas suas mãos, vou ter que acreditar que uma
pessoa tem uma memória tão curta, tão longa, tão rápida, tão assim, e tão sem moral?

O SR. PAULO COMARIN – Novamente eu vou explicar pra senhora.

A SRA. SARAH MUNHOZ – PCdoB – Pedir desculpas, por gentileza eu peço
que o senhor não o faça porque as pessoas ofendidas aqui não estão.

O SR. PAULO COMARIN – Ok. Explico novamente o que eu não me
recordava é o contexto. Por exemplo, quando eu falo dessas pessoas, eu não lembrava.
Por exemplo, o texto acima eu tinha falado quem são estas pessoas, eu não lembrava
quem eram essas pessoas. Então o texto esclareceu quem eram essas pessoas e é isso o
que eu quero dizer que não lembro o contexto, entendeu? Não a situação, o contexto.
Fui chamado, existe uma situação, mas o contexto. A senhora entende agora o
que eu quero dizer? Não é a situação.

A SRA. SARAH MUNHOZ – PCdoB – Aí o senhor foi chamado, conversaram
e o que adveio dessa conversa?
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O SR. PAULO COMARIN – Bom, acho que sobre a postura, que não devo,
sendo médico eu não devo me expressar dessa forma em meios públicos e, acho que...

A SRA. SARAH MUNHOZ – PCdoB – Isso é lamentável, que o senhor não se
expresse em meios públicos, mas que pense desta forma, não é?

O SR. PAULO COMARIN – Não, em relação a pensar, o que eu acredito que
tenha sido no calor do momento, alguma coisa nesse sentido. Eu não tenho nada contra
essas pessoas. Reconheço como legítima a luta delas, mas...

A SRA. SARAH MUNHOZ – PCdoB – Meus pêsames, senhor.

O SR. PAULO COMARIN – Ok.

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO – PT – Ulysses quer perguntar?
Não? Muito obrigado, doutor.

O SR. MARCO AURÉLIO – PT - Só para esclarecer.

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Pois não. Deputado Marco
Aurélio.

O SR. MARCO AURÉLIO – PT - Em que ano foi essa postagem?

O SR. PAULO COMARIN – No ano passado.

906
DIVISÃO DE TAQUIGRAFIA

O SR. MARCO AURÉLIO – PT - Em 2014? Foi recente, foi novo. Último
trimestre de 2014.

O SR. PAULO COMARIN – Isso.

O SR. MARCO AURÉLIO – PT - Dezembro de 2014.

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO – PT – Pode por o depoimento da
Phâmela ou não? Pessoal eu posso por o depoimento da Phâmela? Ao que ele se refere?
Pode? Como é que é? Tem proteção de imagem? A Phâmela autoriza, não é? Vamos por
o depoimento da Phâmela, se for possível, por favor.

A SRA. SARAH MUNHOZ – PCdoB – Você me permite uma pergunta? Você
conhecia a Phâmela ou não?

O SR. PAULO COMARIN – Não. Não conheço.
***
- É feita a exibição de vídeo.
***
O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO – PT – É a Phâmela que vai
agora? Espera, deixa eu falar o nome completo. É Phâmela da Silva Feitosa, quarto ano
da Faculdade de Medicina.
***
- É feita a exibição de vídeo.
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***
O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO – PT – Marco Aurélio.

O SR. MARCO AURÉLIO – PT - Paulo, você diz que não conhecia a...

O SR. PAULO COMARIN – Não.

O SR. MARCO AURÉLIO – PT - E porque na sua postagem você disse a ela
com aqueles adjetivos que você utilizou?
O SR. PAULO COMARIN – Então, como eu falei pra o senhor é, eu não sabia
do contexto, tive que ler o contexto novamente. Foi baseado meramente na opinião
pública, assim, lendo o texto. Não a conheço, entendeu?

O SR. MARCO AURÉLIO – PT - Mas a partir do momento que você coloca
na sua postagem você está assumindo um posicionamento daquela adjetivação, né?

O SR. PAULO COMARIN – Sim.

O SR. MARCO AURÉLIO – PT - E agora que passou o fato, isso veio à tona,
quer dizer, à tona já veio porque era pública, né? Rede social é pública, mas que está
numa CPI. O senhor considera isso algo aprovável? Aprovado?

O SR. PAULO COMARIN – Não. O que eu falei para o senhor, eu não, talvez
eu tenha me expressado errado. Reconheço que não devo fazer isso, este tipo de
generalização, mas eu não tive a intenção de ofender ninguém. Foi só no momento
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mesmo que, no calor do momento ou baseado nos fatos que as pessoas expuseram não a
conheço. Exatamente não a conheço, não tenho muito...
Daí veio a minha preocupação porque assim, é irrelevante a minha opinião
porque exatamente eu não a conheço. Então foi meramente um argumento jogado no ar,
entendeu? Não vejo relevância disso pra...

A SRA. SARAH MUNHOZ – PCdoB – Você...

O SR. PAULO COMARIN – Se ela tenha se sentido ofendida, eu peço
desculpas, mas pra mim é...
A SRA. SARAH MUNHOZ – PCdoB – Mas você concorda que as suas
palavras ao vento foram altamente ofensivas e pertenceu a um grupo de discriminação
em relação a uma mulher?

O SR. PAULO COMARIN – Não. É o que eu falei pra senhora, não tive a
intenção de ofendê-la, foi meramente uma postagem...

A SRA. SARAH MUNHOZ – PCdoB – Querido, você não teve a intenção de
ofendê-la, mas tá, tudo bem. Mas você colocou acima dos valores de uma mulher, da
reputação de uma mulher, da crença de uma mulher, os valores da fraternidade, porque
você diz que esse tipo de mulher é lixo e é escória.

O SR. MARCO AURÉLIO – PT - Essas palavras escritas você considera que
essa adjetivação colocada não tem intenção de ofender ninguém?

O SR. PAULO COMARIN – Olha, só gostaria de deixar claro é que esta
postagem como foi bem exposto aí, não foi postada em lugar aberto assim, ao público.
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Isso aí era um comentário na página pessoal de uma pessoa, é como se estivesse
conversando eu com ele, entendeu? Não expus ela pra, no grupo da faculdade, não foi
um comentário aberto pra todo mundo, entendeu? Eu não sei como ela teve acesso ao
comentário, mas foi na página pessoal do menino.
Então, o que o, o argumento do senhor de difamá-la teoricamente foi só para um
colega meu, não disseminei o ódio que é esse o propósito que eu fui chamado aqui, né?
Incentivo ao ódio, entendeu? Não houve algo público, eu não sei como ela teve acesso a
isso.

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO – PT – O senhor pretende ser
anestesista?
O SR. PAULO COMARIN – Sim.

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO – PT – Muito bom. Tem mais
alguma coisa pra perguntar? Acho que não, né? Água. Então vamos lá, Paulo Comarin,
obrigado viu? Igor Marinho. Se apresente Igor, por favor.

O SR. IGOR MAIA MARINHO – Boa tarde a todos. Meu nome é Igor, eu sou
aluno do sexto ano da Faculdade de Medicina. Eu não, embora tenha sido mencionado
aqui em uma das reuniões que eu teria sido um dos diretores da Atlética, eu nunca
estabeleci esse vínculo com a Atlética de diretoria.
Eu fui membro, sou membro atleta da Atlética, pratico esporte na Atlética duas
vezes por semana, jogo aos finais de semana. Eu estou aqui disposto a esclarecer tudo o
que os senhores acharem necessário.

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO – PT – Você nasceu onde Igor?
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O SR. IGOR MAIA MARINHO – Eu nasci aqui em São Paulo, nasci aqui em
São Paulo no ano de 1990 e eu fui pra Bahia logo jovem devido à separação dos meus
pais. A minha família inteira é baiana. Vivi na Bahia até vir pra cá prestar o vestibular.
Vivi na Bahia por 10 anos e vim pra cá pra uma realidade que era totalmente nova, num
lugar que eu não tinha amigos, que eu não conhecia ninguém e o meu, os primeiros
contatos que eu tive aqui foi a Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo
que é onde eu estabeleci vínculos, vínculos esses que são muito fortes até hoje, eu estou
no sexto ano, então são vínculos de seis anos no mínimo. Vínculos importantes para
mim e para a minha formação.
Então a minha trajetória começa em 2010 aqui na Faculdade e eu acho
interessante ressaltar que em 2010 eu chego na faculdade como uma pessoa que não
conhecia e não sabia o que iria acontecer aqui dentro. Eu tinha muito medo do trote
inclusive.
Eu tinha todas essas notícias do Edson, eu tinha acompanhado, na época eu tinha
nove anos, então tinha acompanhado e além do sonho e prestar uma faculdade de
excelência que é a Faculdade de Medicina da USP, havia sim um receio do que eu iria
encontrar ali dentro e como iria ser recebido no primeiro dia.
Na semana de recepção do primeiro dia eu tomei o cuidado de no dia anterior
aconselhado por meus pais e por amigos, de Salvador e tudo o mais...

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO – PT – Os seus pais são médicos?

O SR. IGOR MAIA MARINHO – O meu pai é médico, a minha mãe...

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO – PT – Formado na Pinheiros?

O SR. IGOR MAIA MARINHO – Ela não tem formação.
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O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO – PT – Formado na Pinheiros?

O SR. IGOR MAIA MARINHO – Não. O meu pai é baiano, a minha família é
inteira da Bahia. Então o meu pai me aconselhou que eu raspasse a cabeça um dia antes,
então foi o que eu fiz e cheguei de cabeça raspada e morrendo de medo do que iria
acontecer, junto com o meu pai. Eu pedi que ele me acompanhasse, pedisse uma
dispensa no trabalho pra me acompanhar.
Acho que o meu pai, assim, a nossa primeira impressão foi excelente. Nós fomos
recebidos por pessoas que a gente não conhecia. Essas pessoas nos abraçaram, havia
alguns questionários que nós preenchemos sobre quem eu era, o que eu gostava, o que
não gostava, o que eu tinha praticado de esportes no caso dos questionários que eram
aplicados pela Atlética.
Ou no caso dos questionários do centro acadêmico o que eu gostava com relação
à música. Os questionários de Medicina também, quais eram os meus interesses
culturais.

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO – PT – Igor, deixa eu perguntar
uma coisa pra você. Você viu que nós tivemos dois depoimentos, né?

O SR. IGOR MAIA MARINHO – Sim.

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO – PT – Você é um pouco mais
fluente. Você viu o jeito que nós três aqui fomos tratados, né? Você sabe que eu entrei
na USP em 1969. Então, eu queria, você sabe por que você está aqui?

O SR. IGOR MAIA MARINHO – Olha, eu imagino o motivo pelo qual eu
esteja aqui. Mas se o senhor pudesse me esclarecer eu ficaria melhor.
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O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO – PT – Eu vou esclarecer. Você
tem ideia, né?

O SR. IGOR MAIA MARINHO – Alguma ideia eu tenho.

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO – PT – Então está bom. Você
pretende falar um pouquinho mais, né?
O SR. IGOR MAIA MARINHO – Sim, eu estou aqui pra esclarecer tudo o que
for perguntado.

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO – PT – Você tem ideia do
contexto, aqui não é...

O SR. IGOR MAIA MARINHO – Claro.

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO – PT – Você...

O SR. IGOR MAIA MARINHO – Inclusive eu acho que isso aqui é uma, eu
agradeço assim a existência desta sessão. Eu acho que é importante o esclarecimento
prestado aqui, que sejam dados os esclarecimentos.

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO – PT – Você viu o filme novo da
Cássia Eller, que saiu agora?
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O SR. IGOR MAIA MARINHO – Não tive a oportunidade ainda, mas quero
assistir.

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO – PT – Era bom vocês assistirem.
Vamos lá. Você nunca foi diretor da Atlética, né?

O SR. IGOR MAIA MARINHO – Não.

O SR. PRESIDENTE- ADRIANO DIOGO – PT – Nem do Show Medicina?

O SR. IGOR MAIA MARINHO – Não senhor.

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO – PT – Não? Mas você já se
colocou como porta-voz em defesa da Atlética, o Ato...

O SR. IGOR MAIA MARINHO – Talvez seja uma confusão...

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Contra o Machismo,
homofobia.

O SR. IGOR MAIA MARINHO – Sim, senhor deputado. Talvez seja uma
confusão. Eu nunca, eu não tenho nem o direito de falar em nome da Atlética ou
nenhuma instituição.
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O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO – PT – Você fez alguma
postagem? Vamos, você sabe que aqui é uma CPI ultrabarra pesada, né? Aqui não tem
amenidades. Sabe porque, ninguém ia interromper férias, dia de aula de vocês pra gente
falar sobre aspectos literoculturais, né?
Aqui não é nenhuma confraria de, assim literocultural, assim, né? Não é uma
reunião da Academia Brasileira de Letras, nem da Academia... Você tem por hábito
fazer postagens?

O SR. IGOR MAIA MARINHO – Não. Não tenho.
O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO – PT – Não?

O SR. IGOR MAIA MARINHO – Eu tenho Facebook, né? E eu faço, claro
que eu faço algumas postagens, mas eu não me digo um membro ativo, muito ativo. Eu
entro algumas vezes por semana...

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO – PT – Você é da Comunidade de
Pinheiros?

O SR. IGOR MAIA MARINHO – Sim senhor.

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO – PT – Você nunca fez postagens
homofóbicas, nada? Você não tem por hábito escrever sobre isso?

O SR. IGOR MAIA MARINHO – Desculpe senhor deputado, postagem de
cunho homofóbico eu acho que não é o meu caráter e não foi isso o que eu aprendi, da
forma que eu fui educado, da maneira que eu fui educado.
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Só queria esclarecer para você este ponto. Eu fui educado em Salvador por
minha mãe e por duas tias que são lésbicas, então o meu contato com o público LGBT
sempre foi muito grande. Eu tenho uma tia que é casada com uma outra mulher e tem
um filho adotivo, e eu tenho uma outra tia que é lésbica e já teve algumas namoradas.
Eu sempre tive muito contato.
Então, se tem uma coisa que eu não tolero é que eu seja intitulado como já fui
algumas vezes, de homofóbico, por exemplo.

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO – PT – Não, está bem. Só estou
querendo iniciar a minha, a minha, estou aqui lendo... é importante isso que você falou,
eu acho interessante você trazer isso a público. Eu acho uma coisa que conta a seu favor
aqui no depoimento. Mas vamos lá.
Você, outro dia você não postou, você vê que tudo o que nós estamos falando a
gente está buscando colocar com documentos, tudo. Não estamos inventando, né? Nós
estamos sendo cuidadosos também. Então queria, você nunca fez uma postagem contra,
em relação a manifestações de machismo, homofobia, nunca insultou coletivo?

O SR. IGOR MAIA MARINHO – Sim senhor. Se o senhor me permitir eu
posso explicar todo o contexto...

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO – PT – Eu vou mostrar, tudo o
que eu estou perguntando eu vou por na tela daqui apouco.

O SR. IGOR MAIA MARINHO – Ótimo.

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO – PT – Então, eu estou te
antecipando o que eu vou perguntar pra você já ir... Só deixa eu ler tudo o que eu tenho
aqui...

916
DIVISÃO DE TAQUIGRAFIA

O SR. IGOR MAIA MARINHO – Claro.

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO – PT – Aí você já fica mais
tranquilo. Olha, "fez um post de ódio e legitimação à perseguição aos militantes na
Faculdade de Medicina citando nominalmente o Felipe Scalisa, sendo o post que teve o
maior número de curtidas na Comunidade Pinheiros", você conhece esta Comunidade...
O SR. IGOR MAIA MARINHO – Conheço muito bem.

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO – PT – Sabe como este grupo é
barra pesada.

O SR. IGOR MAIA MARINHO – Sim.

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO – PT – Grupo de Facebook, de
alunos e ex-alunos da Faculdade de Medicina. "No post expressou o seu repúdio à
manifestação contra o machismo e homofobia nas festas da Atlética. Insultou os
coletivos em favor dos direitos humanos. Falou que até concorda com a causa, mas não
com os métodos, e ameaçou de perseguição.
No fim do seu manifesto pregou a expulsão dos alunos dos coletivos de
diversidade da Faculdade de Medicina por conta de suas manifestações “petizentas”,
“petizentas” não fundamentadas na opinião dele".
Vamos lá. "Na Festa dos Carecas no Bosque em 31 de maio de 2014 realizada
pela Associação Atlética Oswaldo Cruz, homossexuais foram impedidos de entrar na
festa, no bosque. Depoimento de Bruno Bernardo", por aí afora.
Isso aí você já viu. Você sabe que a Lei 10.948, artigo 2º considera atos
atentatórios e discriminatórios dos direitos individuais e coletivos dos cidadãos
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homossexuais, bissexuais ou transgêneros para efeito desta lei. Primeiro artigo, praticar
qualquer tipo de ação violenta.
Bom, tenho aqui a nota da NEGSS, “tendo em vista a festa Carecas no Bosque”.
Tem aqui manifesto contra a Festa Carecas no Bosque. Por que eu estou lendo tudo
isso? Por que o senhor tem posição em relação a todas essas manifestações. Assim
como o senhor fala muito bem, o senhor escreve muito bem também. O senhor não é
um, que veio aqui só estava passando, estava parado no ponto de ônibus e de repente o
senhor veio chamado para vir depor aqui.
O SR. IGOR MAIA MARINHO – Se o senhor quiser eu posso começar a
explicar...

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO – PT – Não, espera um
pouquinho só, deixa eu...

O SR. IGOR MAIA MARINHO – Ok.

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO – PT – Eu também estou lendo
tudo aqui. Tem aqui as fotos do Ato aos qual o senhor se referiu que nós vamos mostrar
tudo para o senhor aqui. Só quero ver se tem alguma coisa a mais direta. “Igor Marinho,
que não estava presente, ao exibir as fotos pela internet fez um post que se destacou
entre centenas de posts de ódio aos coletivos por alunos”.
Pede pra servir água, cafezinho, tudo o que tem direito aqui, por favor.
Vamos lá. Não quero me desconcentrar. “Igor Marinho disse que não estava
presente ao ato. Ao receber as fotos pela internet fez um post que se destacou entre
centenas de posts de ódio aos coletivos por alunos da Faculdade de Medicina naquele
dia e recebeu o maior número de curtidas da história do Grupo Pinheiros, em torno de
700 curtidas no post citando e ofendendo Felipe Scalisa”.
Você sabia que o Felipe Scalisa entrou em primeiro lugar na faculdade?
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O SR. IGOR MAIA MARINHO – Não, eu não tinha esta informação. É, mas
ele é um aluno realmente muito inteligente.

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO – PT – Você não gosta dele, mas
ele é um menino muito estudioso.
O SR. IGOR MAIA MARINHO – Verdade.

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO – PT – “Ofendendo o Felipe
Scalisa nominalmente, alegava que a Atlética era um dos membros que a Atlética...
Alegava que a Atlética", está mal escrito o português aqui, eu não estou conseguindo...
"Alegava que a Atlética e que mesmo não sendo diretor era um dos membros da
Atlética. Privada e que os coletivos sujavam o nome da instituição, que eram
destrutivos, que deveriam ser expulsos da Faculdade de Medicina.
Ameaçou os coletivos de perseguição caso não limpassem a Atlética com as
próprias mãos, propondo também que deveriam se redimir".
Você sabe que na Argentina o principal grupo de paramilitares terroristas tinha o
nome de AAA, né? Isso é um comentário que eu fiz, que eu leio tanto AAAOC...
Vamos lá.
“Por fim, colocou os rabiscos como mais graves e mais dignos de punição do
que os casos explícitos de homofobia, cuja responsabilidade direta e legal era da
diretoria eleita da Atlética. Colaborou para legitimação do clima de hostilidade aos
coletivos de direitos humanos, para estigmação dos militantes, para perseguição política
sistemática estabelecida na Faculdade aos alunos denunciantes. A partir de então
culminou na peça Show Medicina de nove de outubro”.
E aí eu tenho os posts teus reproduzidos aqui. Não sei se já estão na tela. Estão?
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O SR. IGOR MAIA MARINHO – A gente podia contextualizar os posts antes,
aí ficaria grato.

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO – PT – Igor, você vai ter todo o
tempo do mundo pra contextualizar.

O SR. IGOR MAIA MARINHO – Obrigado.

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO – PT – Senão você ainda vai nos
acusar de fazer coisas fora de contexto, como se este assunto aqui não fosse o próprio
contexto. Como se esta CPI, tudo o que nós estamos vivendo aqui não fosse... Então
vamos lá.
“Igor Marinho, 11 de junho”, portanto antes dos depoimentos que aqui
ocorreram, né? Onze de junho, vamos lá. “Igor Marinho”, não é falso este perfil, é Igor
Marinho.
“Gostaria de parabenizar os coletivos que assolam a Faculdade de Medicina pelo
ato de depredação e vandalismo realizado hoje na Atlética de Medicina. Pela tarde
recebemos um informe do CAOC sobre o adiamento de uma roda de conversa que
ocorreria hoje sobre a situação de ódio gerada na Faculdade pelos supostos discursos
homofóbicos e suas repercussões.
O adiamento aconteceu com o intuito de atenuar sentimentos pessoais que expõe
“vulnerabilidade de certos grupos”. Foi visto como mais sábio, mais sábio a ser feito
pelas instituições envolvidas AAAOC, CAOC, GENI e NEGSS. O CAOC foi muito
sábio em cancelar o debate pelo momento que vivemos.
A situação é deplorável de ambos os lados com discursos de ódio, joguinhos de
pirraça, incitações à violência ocorrendo bilateralmente. No entanto não sei por que
motivo NEGSS e GENI pareceram não entender o que foi discutido, os ânimos
exaltados e decidiram incitar o ódio conduzindo um protesto com um lindo ato, como
preferem, covarde, até a Atlética da Medicina.
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A AAAOC apenas autorizou e observou a entrada, o que foi explicado, em
comum “ato pacífico” em seu interior na noite de hoje, 11/06. Supervisionou o ato de
mote passivo garantindo a validade e a sequência do que seria um ato justo de causas
dignas, não o foi. Foi permitida a entrada de um grupo de mais de 40 pessoas, grande
parte de alunos de nossa Faculdade.
O que ocorreu? Adentraram na Faculdade de Medicina, picharam os nossos
espaços incluindo o Ginásio Caveirinha, estrutura antiga reformada a menos de seis
meses, tombado pelo CONDEPHAAT, entoaram os seus cantos, danças, gritos de
protestos sendo observado passivamente pelos...”.
No meu acaba, deixe eu ver como é que está, continuando aqui. Onde está Dan?
Põe uma setinha.
“Pelos alunos”, onde está? Isso. Tá, pelos alunos... Quarenta pessoas,
oprimidos... isso. Não espera. Não adianta sumir tanto que. Tá, eu leio.
“O que ocorreu é que adentraram a Atlética, picharam o nosso espaço incluindo
o Ginásio Caveirinha”, bonito nome. Aí. “entoaram os seus cantos, danças e gritos de
protestos sendo observados passivamente pelos alunos da casa e por usuários do clube
assustados. Incitaram a violência, mas não conseguiram o embate que pretendiam
quando tem os seus celulares a mão prontos para filmar a primeira contra reação.
Os alunos usuários do clube observaram e só observaram envergonhados,
acuados, assustados, oprimidos, ora sim, oprimidos palavra que esses coletivos adoram.
Todos protestaram, só não saíram como entraram, pois as suas canetas estavam gastas
pelas nossas paredes. Os móveis, sua voz rouca de gritar no ouvido de quem escutava
tudo analiticamente, sem tapar as orelhas, respeitando aquilo que deveria ser uma
manifestação pacífica e honesta.
Chegamos, pois, às vias de agressão desmascarada da vivência sem pudor.
Pessoas desses coletivos fazem uso de ideais e preceitos válidos e corretos para
satisfazer rixas individuais, se promover dentro e fora da nossa Faculdade.
Basta! Esses merdas estão destruindo a nossa Faculdade e o sentimento de
pertencimento à Faculdade de Medicina da USP que sempre fez a diferença no modo do
aluno da Faculdade de Medicina da USP amar a sua Faculdade. Chegamos a ter que
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engolir o evento do vandalismo sendo descrito por membros desses grupos como ato
lindo.
E pasmem, exclamaram centenas” o que é isso? “Arrasamos. Esses filhos da
puta acharam lindo destruir aquilo que boa parte dos alunos lutou para construir com
suas próprias mãos.
A AAAOC foi erguida por trabalho e investimento dos alunos e professores e
manter uma das áreas mais disputadas no cenário imobiliário. Arrasaram, arrasaram
com a moral deles próprios e com a nossa dignidade”.
Uma coisa você tem razão, vocês estão na área mais valorizada de área pública
de São Paulo. Isso vocês têm toda razão, mas há de haver justiça nessa terra. Vamos lá.
“Antes que me acusem ao seu modo boçal, traiçoeiro, requintado, machista, estuprador
ou opressor... Não! Não é porque vocês são homossexuais, bissexuais, transexuais,
feministas. Não é porque tchekovianos ou niilistas,nem porque torcem pelo Brasil ou
pra Bósnia na Copa, isso não interessa.
Eu não divido as pessoas por essas qualidades como vocês querem fazer. Como
vocês parecem querer fazer o tempo todo em suas pautas mirabolantes. Ocorre que
vocês são uns merdas, uns mimados que querem o mundo para escutar o que querem
dizer. Vocês fazem mal à minha Faculdade, às pessoas que gosto da maneira mais suja
que existe.
Escrotos de merda, vocês têm dividido a Faculdade nos últimos anos de um
modo que eu nunca tinha presenciado com seu discurso de ódio e segregação. Não seria
muito mais fácil sentar, conversar quando a poeira baixar? Pessoas a favor da luta pelo
respeito da opção sexual como eu passo a ter raiva de vocês. Não pela luta, mas pela
forma violenta como querem impor suas opiniões.
Já havia dito no perfil do Felipe Scalisa, um dos cabeças desse ato de bosta. O
que você disse aqui "mas, indigno colega que apagou assim como apaga tudo que
contraria a sua opinião, opressor. No entanto, repito, a gente vai procurar até o fim cada
pedacinho dessa Faculdade que vocês destruíram, cada cantinho da Atlética que foi
pichado, cada grãozinho de terra que vocês tiraram de lá.
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Vocês não têm o direito de destruir aquilo que a gente mais ama. Manifestem
seus pitis, seus charminhos, expressem suas demandas psiquiátricas de atenção aonde
quiserem, mas não na nossa casa. Aguardamos ansiosamente que vocês se reúnam o
quanto antes para pintar cada centímetro que vocês sujaram da nossa casa. E que vocês
sejam bons em redigir um documento de desculpas pelo ocorrido quanto são bons para
disseminar os seus manifestos e faixas de ódio.
Que sejam expulsos da nossa casa, que sejam processados e paguem por tudo o
que fizeram da maneira mais honesta, legal e possível. Vocês não merecem viver o que
nós amamos”.
Agora vamos por as fotos, aí vêm os comentários, né? Vamos lá. Quantas
pessoas acessaram esta publicação no Grupo Pinheiros? Quinhentos e trinta e duas
pessoas. Agora vamos por as fotos da manifestação, da grande manifestação, da
destruição, das pichações, vamos lá. Vamos mostrar tudo.
Esse aqui é a preparação do ato, das faixas. Essa aqui é o grupo entrando,
fazendo a manifestação. Esse aqui é o ato na quadra, os cartazes, a foto que saiu muito
escura. Essas são as pichações, “Chega de machismo e homofobia”; “Respeite o corpo
da mulher”; “Fim do Pascu”; “Carecas no Bosque, esse é o pôster da escola da tortura”.
Vamos lá. Então, acho que fizemos tudo, não é? Mostramos tudo. Pois não, senhor Igor,
com a palavra.

O SR. IGOR MAIA MARINHO – Sim. É, eu tentei esclarecer no texto o que
aconteceu, mas eu acho que se eu conseguir contextualizar aqui é melhor. Eu não tenho
dúvida nenhuma de que tenha sido um texto pesado, inclusive o Scalisa está presente e
eu não tenho problema nenhum em pedir desculpas se de alguma forma ele interpretou
mal.
O texto acontece e se inicia a partir do momento que pela manhã dia da
manifestação a gente recebe um e-mail do nosso Centro Acadêmico falando que uma
roda de conversas que teria sido marcada e que eu inclusive estaria presente, é uma roda
de conversa sobre todo este clima que estava acontecendo na Faculdade, este clima de
denúncias, este clima de um lado de pessoas que estavam se sentindo oprimidas e eu
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acho que talvez com certa razão. E de outro lado de pessoas que não aceitavam estar
sendo consideradas opressoras, ou generalizadas dentro desse bolo.
Esta roda de conversa teria sido adiada pelo Centro Acadêmico e a gente recebeu
este e-mail pela manhã. De acordo com o Centro Acadêmico houve uma reunião entre
os representantes do Centro Acadêmico, da Associação Atlética Acadêmica e dos
coletivos GENI e NEGSS, além de outras representações estudantis.
Ali teria sido discutido junto com os coletivos que uma roda de conversa neste
momento não seria agradável devido ao clima que estava na Faculdade. Até aí eu queria
deixar bem claro que eu nunca tinha me manifestado com relação a isso. Inclusive
porque eu sempre fui muito a favor deste tipo de luta por uma questão minha e pela
educação que eu já expus aqui.
Bom, teria sido então, cancelada esta roda de conversas por causa disso. Ótimo!
Que ocorra então a roda de conversa em outro dia porque eu estava muito interessado
em participar e todos os alunos praticamente da Faculdade estavam.
O que ocorreu é que mesmo com a participação dos representantes dos coletivos
a gente recebe esta informação de que a Faculdade estava sendo de certa forma, talvez
se eu falar tomada vai ser uma palavra muito forte. Mas estava sendo ocupada de certa
forma por estes manifestantes com cartazes que vocês viram que é bacana, que é legal.
Eles entraram primeiramente na Faculdade, foram até o Centro Acadêmico e
fizeram as manifestações deles. Logo em seguida eles seguiram para a Atlética e aí veio
a nossa preocupação grande. A Atlética em nenhum momento apoiou qualquer ato de
homofobia, ou de machismo ou de qualquer coisa. Isso eu tenho muita clareza pra falar.
Talvez tenha acontecido um ou outro caso isolado como o caso da Marina que
foi uma aluna que tem esta denúncia com acusado de estupro que é um cara que não é
aluno da Faculdade, que não tem nenhum vínculo nem mesmo empregatício com a
Atlética e que acaba sendo acusado. Aconteceu isso e foi uma fatalidade e precisa ser
apurado da devida forma como eu acho que está sendo inclusive com esta CPI.
O fato é, eles adentram a Atlética e o grande problema que a gente tinha naquele
momento era da generalização. Então, como eu disse, por exemplo, eu era considerado
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homofóbico apenas pelo fato de treinar duas vezes por semana na Atlética. Ou machista,
o que muito me preocupa e todos os alunos também.
Isso causou de certa forma assim, de certa forma ojeriza a tudo isso que eles
estavam organizando.

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO – PT – (Ininteligível.Voz
sobreposta).

O SR. IGOR MAIA MARINHO – Não, eu sou do Rúgbi.

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO – PT – Ah! Rúgbi?

O SR. IGOR MAIA MARINHO – Isso. A tudo o que esses grupos
organizavam. O fato é que ao entrarem na Atlética houve uma preocupação muito
grande de todos nós de que houvesse de repente até uma agressão de fato no sentido de
dizer assim, vocês não têm o direito de entrar aqui e falar que eu sou homofóbico, não
têm o direito de entrar aqui e me acusar de alguma coisa que eu não fiz.

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO – PT – De você ser agredido por
eles?

O SR. IGOR MAIA MARINHO – As duas vias. Eu falo sobre as duas vias.
Sim, os ânimos estavam exaltados dos dois lados, tanto do nosso quanto do deles. Eles
adentraram a Atlética. Houve um acordo prévio entre, essa informação eu tenho, entre
os alunos do coletivo e os representantes da Atlética de que não haveria uma ocupação
dos ginásios e de que não haveria depredação de forma alguma. Havia este acordo.
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Não vamos, olha, inclusive houve uma proposta por parte dos coletivos que a
Atlética oferecesse bebidas e que a Atlética colocasse música para que houvesse
ocupação. E na verdade a Atlética falou, “bom, a gente não vai fazer isso da música tal,
vocês levam o direito de não fazer isso, que vire uma festa, mas a gente aceita que vocês
entrem, a gente aceita que vocês venham aqui desde que não haja é lógico, depredação e
desde que os treinos não sejam prejudicados”. Porque a Atlética é um ambiente que
óbvio a prioridade são os treinos e a formação da Atlética, dos membros da Atlética.
O que ocorreu é que houve a manifestação, o que ocorreu é que os alunos
entraram na Atlética. O que ocorreu é que eles entraram no ginásio que eles haviam dito
que não iam entrar, o que ocorreu é que eles picharam com canetinha essas frases que
são de certa forma agressivas e generalisadoras nas paredes dos ginásios.
Eu queria lembrar uma coisa que eu coloco no texto que o ginásio que a chama
de Caveirinha é um ginásio que existe, eu não sei dizer ao certo porque eu não fui
diretor da Atlética, nada disso. Mas é um ginásio que pelo menos há mais de 30 anos
existe, é tombado pelo CONDEPHAAT e este ginásio tinha sido pintado há menos de
seis meses pela mão de obra dos próprios alunos e com dinheiro dos próprios alunos.
E isso causa de certa forma a minha exaltação no texto. De ter visto alunos
perdendo às vezes um momento que poderiam estar em casa descansando ou estudando,
gastando essa mão de obra para pintar o ginásio e gastando este dinheiro também, para
colocar um dinheiro, e falar assim, vamos deixar a Atlética melhor, mais bonita, e você
de repente perceber que tudo aquilo foi pichado.
Como bem colocaram aí, eu não estava presente no momento. Então, de repente
eu tenha me enganado, eu tenha achado que foi maior do que vi, porque o que eu vi
foram vídeos e fotos. Então, a minha impressão inicial foi, entraram, falaram que não
iam fazer nada e destruíram a nossa Atlética que é inclusive deles, que é de todos nós e
todos têm acesso.
E isso gerou uma exaltação e eu reconheço, eu passei do ponto. Em nenhum
momento eu especifico, eu menciono o Felipe Scalisa, inclusive se for na minha página
pessoal do Facebook eu já retirei há mais de seis meses o nome dele disso daí. Isso
aconteceu em junho, acho que em outubro o nome dele não está mais lá porque eu
realmente eu talvez tenha errado de especificar ele.
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Eu não tenho porque especificar ele, deixar ele lá marcado apesar dele ter sido o
cabeça mesmo, ele é um líder deste movimento, é um aluno muito inteligente. É uma
pessoa muito gabaritada.
Então eu não tenho problema nenhum de, se de repente eu fui mal interpretado,
pedir desculpas, né? Me desculpe novamente se eu tenha passado do ponto, mas me
exaltei. Aconteceu num momento realmente de um aluno que está ali duas vezes por
semana, que está ali se dedicando esportivamente, que conheci e aí retomo este
discurso, que conheci todos os meus amigos, que percebo que a Atlética
institucionalmente não tem de forma alguma tudo isso que ela vem sendo acusada.
Talvez tenha acontecido casos isolados de alunos e todos têm que ser apurados,
mas você generalizar e dizer que a Atlética prega um discurso de homofobia ou que a
Atlética prega um discurso de machismo, de agressão à mulher. Eu acho que se de
alguma forma a Atlética dar ensejo para que isso seja interpretado, a Atlética está
mostrando que quer ajudar isso. Inclusive se propondo em fazer essas rodas de debate,
se propondo em conversar com estes alunos, se propondo a ir lá no Etapa e não cantar as
músicas que são consideradas ofensivas. Abraçar os calouros, a receber eles da melhor
forma possível, a parar de ter festas.
Então eu acho que essa CPI está sendo muito válida para isso. Não somente para
de repente estar aqui falando com um aluno ou outro, mas institucionalmente para dar
essa ideia de que a “Atlética você precisa mudar. O que você está fazendo?” E a
Atlética poder vir aqui com voz e falar “estamos fazendo isso”, porque eu vejo a cada
dia melhorar nesses seis anos que eu estou na Faculdade.

(Aplausos.)

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO – PT – Só queria passar a palavra.
Dr. Ulysses. Muito bem, até os advogados, muito bem.

(Aplausos.)
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O SR. MARCO AURÉLIO - PT - Eu queria fazer um registro.

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO – PT – Muito bem. É,
brincadeira.

O SR. IGOR MAIA MARINHO – Desculpe, em momento nenhum eu falei
que foi uma fatalidade.

O SR. – Falou, falou.

O SR. IGOR MAIA MARINHO – Então desculpa,não era isso o que eu queria
expressar. Me desculpe. Realmente foi uma coisa horrível, que acho que está sendo
apurado, que vai ser apurado. Dizer que é uma fatalidade foi por acaso, não foi. Né? Eu
acho que o cidadão que causou o estupro tem que ser julgado e ele está sendo por isso.
Está sendo acusado e está respondendo processo judicial.

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO – PT – Marco Aurélio.

O SR. MARCO AURÉLIO – PT - Queria registrar que o deputado Ulysses
pediu para se retirar devido à reunião da bancada do partido dele que ocorre neste
momento.
É, eu só queria. O relato, a leitura que o presidente fez é extensa, então eu não
consegui destacar muitas questões, mas destaquei duas aqui. É, aqui fala assim, "uma
das cabeças deste movimento de bosta", e a outra, "expressem as suas demandas
psiquiátricas". Tem outras frases também, eu selecionei estas duas aqui, né?
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É, ao usar estes termos na declaração veja que é difícil, quando você fala assim
"se foi mal interpretado, peço desculpas”. Porque as palavras utilizadas aqui, como é
que cabe uma interpretação duvidosa, né? São palavras de fato que trazem um peso
contrário, contra o movimento, né?
Então não é questão de interpretação de quem as lê, mas é de fato uma
constatação de que houve uma adjetivação aqui do movimento colocado “movimento de
bosta” e colocando demandas, chamando as demandas de demandas psiquiátricas. Então
não é questão de interpretação, é questão de constatação daquilo que foi expressado na
sua manifestação.

O SR. IGOR MAIA MARINHO – Posso explicar?

O SR. MARCO AURÉLIO – PT - Claro.

O SR. IGOR MAIA MARINHO – É como eu falei, eu falo no texto. Eu acho
que em momento nenhum eu torno, eu tiro a legitimidade de um movimento que lute
pelos direitos femininos, pelos direitos homossexuais, ou contra o machismo. Muito
pelo contrário.
A minha criação não foi essa, e eu não acredito em nada disso. Eu acredito que a
luta dos movimentos da FMUSP são muito legítimos. A luta é muito legítima, mas a
partir do momento que o movimento se compromete a não depredar ou não invadir um
certo espaço para não interromper uma atividade e ele faz isso, realmente nesse
momento um movimento que tinha tudo para ser um ato bacana, lindo como eles
caracterizaram, se descaracterizou. E essa foi a minha preocupação.
Com relação a demandas psiquiátricas, né? Que foram faladas aí. A gente vê
muita coisa sobre comportamento histriônico na Faculdade, sobre a necessidade de
atenção mesmo. Que é uma demanda psiquiátrica que não é gravíssima, mas ela existe.
Eu, nesse momento por perceber que ali, sendo bem recebidos, sendo acolhidos,
deixando que essas pessoas entrassem, esses alunos tomassem isso, eu tomei um
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julgamento que talvez tenha sido errado de que havia realmente uma demanda de
atenção. Porque se você consegue entrar num espaço, se você consegue falar tudo o que
você queria falar, se você consegue se manifestar. Então eles fizeram um jogral, fizeram
tudo e você ainda precisa interromper um treino ou pichar uma parede, o que mais você
quer? Entendeu?
Foi dada toda atenção que era necessária e a Atlética sempre esteve de portas
abertas e eu também, para conversar com essas pessoas, para descobrir o que está
acontecendo. Mas infelizmente eles mostraram que precisavam de uma atenção a mais.
Então o que mais eles queriam? Pintar de repente toda a Atlética com frases, tal? Tudo
bem, mas que isso fosse conversado antes, isso não foi acordado, entendeu?
Ah! E a Atlética, eu não tenho dúvidas de que eles falassem assim, “poxa, vamos
colocar um cartaz contra a homofobia na Atlética?” “Vamos! Vamos conversar, fazer
uma reunião?” Vamos! Eu não sou diretor da Atlética, mas eu me sinto muito livre para
falar sobre isso porque eu conheço bem essas pessoas, eu estou lá uma grande parte do
meu tempo acadêmico e eu me sinto um pouco preocupado de ver que de repente a
gente tomou essa atitude e que a gente poderia ter tornado isso uma coisa pior que
graças a Deus não aconteceu, de repente haver mesmo uma agressão. De repente
alguém entender errado e falar assim “sai daqui, vai embora” e não aconteceu.
Eles ficaram lá o tempo que eles quiseram ficar, permaneceram lá e fizeram todo
o protesto que, como eu digo e repito, tinha tudo para ser de grande legitimidade.
Infelizmente por ter ido de encontro ao que tinha sido proposto, para mim, na minha
opinião, e eu acho que é um direito meu de ter uma opinião, que é diferente de repente
desses coletivos, não foi. Eu não achei que tenha sido.

A SRA. SARAH MUNHOZ – PCdoB – Você pode definir a palavra protesto?

O SR. MARCO AURÉLIO – PT - Só um minutinho. Eu concordo com você
que todas as pessoas têm direito a opiniões diferentes. O meu ponto de discordância
contigo é de que ao fazer expressões como foram feitas no texto e aqui nesta CPI você

930
DIVISÃO DE TAQUIGRAFIA
diz “olha, se eu fui interpretado de maneira que alguém se sentiu ofendido eu peço
desculpas”.
Eu não vejo que é uma questão de interpretação porque as terminologias usadas
no texto são terminologias ofensivas. Não depende de interpretação do outro lado, mas
são constatações...

O SR. IGOR MAIA MARINHO – Então eu realmente me expressei mal. Me
expressei muito mal e já falei isso. Bom, desculpas. Eu não penso assim, eu acho que a
luta desses coletivos é válida. Eu espero que eles continuem com essa luta, como eu
disse essa CPI é muito válida, espero que eles continuem fazendo esses movimentos,
que eles... Bom, é para protestar, vamos juntos. Faz ali na Dr. Arnaldo, faz...
Mas eu espero que este tipo de coisa não aconteça mais. De um aluno, e isso
vem de um aluno que tem um carinho grande pela Faculdade, por essa história que eu
contei pra vocês. Esse alguém que veio para cá, que não conhecia ninguém e se sentiu
acolhido como não tinha se sentido em lugar nenhum.
Então, em muitos momentos nesses seis anos eu me senti melhor na Faculdade
do que em alguns momentos eu em senti em casa. E eu sou um aluno que como todo
aluno de Medicina que às vezes passo 10, 12 horas dentro da Faculdade. Então isso é de
grande importância. E eu me senti assim, e eu me senti ofendido, a agressão da Atlética
foi...

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO – PT – O senhor tem uma visão
muito imperial. O senhor não estava lá, o senhor julga quem deve ser da Faculdade,
quem não deve. Quem deve se manifestar...
Embora o senhor faça este discurso que o senhor foi pra Bahia, a sua visão de
mundo é assim, "aquela escola é minha. O que esses imundos, que esses sujos vieram
fazer aqui dentro?"

O SR. IGOR MAIA MARINHO – Não, desculpa, a escola é nossa.
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O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO – PT – O senhor não estava lá,
aquela área é uma área pública que pertence à Prefeitura Municipal de São Paulo, à
cidade, que os senhores ocupam como um clube privê, que tem que ser discutida essa
concessão. E o senhor se arroga no direito de quem fala e de quem não fala, de quem se
manifesta. O senhor julga e expulsa. (Aplauso).
O senhor imaginou se o senhor tivesse mais poder? O senhor nem diretor da
Atlética era, e o senhor julga quem vai ficar lá e quem não vai. Ainda bem que mudou a
conjuntura desse país em seis meses hein? O senhor escreveu isso de uma forma
absurda, ditatorial. Ditatorial como se o senhor fosse o diretor da Faculdade, o dono do
território. O senhor expulsa, julga as pessoas. O senhor, pior que homofobia é este ato
imperial do senhor, ditatorial, entendeu?
O senhor é um praticante de Rúgbi? Rúgbi e diz que essas pessoas poderiam
agredi-lo como aqueles que praticam judô e o senhor sabe a quem eu estou me
referindo. O senhor sabe a quem estou me referindo?

O SR. IGOR MAIA MARINHO – Não.

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO – PT – O senhor sabe sim. Mas
eu vou dizer uma coisa pro senhor. A motivação pra mim é cada vez maior. Eu não
tinha ideia, eu não tinha ideia e queria ver depois a postagem daquele outro senhor que
nos antecedeu, eu queria...
Eu nunca imaginei que o senhor viesse aqui confirmar todas essas atitudes
imperiais, entendeu? O senhor traz claque pra ficar aplaudindo o seu discurso num
negócio que nós estamos tentando fazer com toda seriedade. Nós vamos encarar isso
aqui até as últimas consequências, nós vamos encarar. O senhor fique certo disso.
Os senhores não vão vir aqui nos intimidar! Nós não temos medo de cara feia!
Não adianta...
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O SR. IGOR MAIA MARINHO – Deputado...

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO – PT – Não adianta ficar
mandando e-mail de fim de semana para ser recebido fora da sessão, para ser recebido
privê. Nós vamos encarar isso aqui. Continua.

O SR. IGOR MAIA MARINHO – É, bom, é... Desculpe, inclusive essa reação
não era esperada...

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO – PT – Vamos ler linha por linha.
O senhor pode ter todo o tempo. Nós vamos analisar linha por linha do que está escrito
aqui! Linha por linha!

O SR. IGOR MAIA MARINHO – Por favor.

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO – PT – Prossiga.

O SR. IGOR MAIA MARINHO – É, em momento nenhum eu quis invalidar o
que está sendo feito aqui. Inclusive eu acho que comecei falando que acho muito válido
tudo o que está sendo feito aqui. Em momento algum eu quis tirar a validade de tudo o
que está sendo feito e eu acho superimportante que vocês tenham este tipo de atitude e
procurem mesmo até última instância.
Eu não estou querendo de forma nenhuma negar que erros aconteceram. Eu não
estou querendo de forma nenhuma negar qualquer tipo de circunstância. O que eu
espero é que a gente não sofra esse tipo de generalização e é isso o que eu quero colocar
aqui.
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Eu sou um aluno que não tenho, digo para você claramente, não tenho este tipo
de preconceito pelo qual estou sendo taxado.

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO – PT – O senhor se coloca
sempre no papel da vítima. Vai, continua.

O SR. IGOR MAIA MARINHO – Não, eu não sou a vítima, deputado. Eu
acho que existem vítimas mesmo e acho que elas precisam ser ajudadas...

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO – PT – O senhor acha que o
Felipe Scalisa que o senhor cita pessoalmente no texto, que eu queria que o Felipe se
manifestasse ali, Felipe Scalisa, por favor.

O SR. FELIPE SCALISA – Com licença, senhor deputado. Boa tarde a todas e
a todos. Igor, eu gostaria de colocar aqui a minha opinião sobre o que aconteceu. Eu
acho que este é o momento privilegiado para poder ouvir.
Primeiro que quem pediu para a reunião ser cancelada foram os coletivos, não
foi o CAOC. Nós intercedemos ao coletivo, ao CAOC que cancelasse a reunião porque
estava sendo proposto interno na Faculdade uma reunião digamos, de igual para igual.
Coletivo e Atlética sendo que, como nós vemos aqui o apoio de massa é grande e nós
iríamos ficar intimidados de discutir com vocês.
Nós queremos abrir a reunião, trazer pessoas de fora que pudessem trazer um
contraponto, que não ficasse uma coisa isolada, né? Mantendo os paradigmas internos
da Faculdade. Porque os coletivos e fato têm uma vivência muito externa na Faculdade,
eles trazem muita coisa de fora da realidade da Faculdade, né? Do Movimento
Estudantil da USP, da Secretaria de Direitos Humanos, então a gente debate com esses
lugares e volta para a Faculdade com uma crítica, né?
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Vamos lá. A questão da generalização. Normalmente é a grande defesa e assim,
eu não o conheço e não posso dizer que você é uma pessoa homofóbica. Acredito
inclusive que você apoia a causa de luta pelos direitos LGBTs, muito embora pelo texto
tenha demonstrado pouca praxe nisso porque utilizou o termo “opção sexual” termo que
o Movimento LGBT nega, é orientação sexual.
Então isso já demonstra uma certa inexperiência com o Movimento, apesar e
apoiá-lo e existe uma questão muito fundamental, né? Que é assim, as letras das
músicas da Atlética aquela Análise Semiótica, mostra que tem conteúdos homofóbicos,
a letra contra paulista, né? Tem que, é muito cantada, inclusive no meu primeiro ano foi
uma das que eu achei que foi mais cantada.
A questão da Carecas no Bosque, eu escuto o boato de que homossexual não
pode entrar no bosque da Festa Carecas do Bosque e da Fantasia desde quando eu entrei
na Faculdade. Esse é um dos motivos de eu não ter ido à festa nunca.
E é o que aconteceu, com a minha participação no NEGSS, como foi visto, a
Faculdade não tem uma ouvidoria, a gente não tem estrutura de acolhimento a vítimas,
então os coletivos eles assumem esse papel tanto o feminista no caso das vítimas de
estupro e o NEGSS no caso de vítimas de homofobia.
Eu recebi seis relatos aquela noite do dia primeiro de que havia tido segregação
homofóbica e isso foi caracterizado com uma analogia histórica como um tipo de
apartheid pela discriminação, e isso do dia da festa.
Eu tive acesso à vítima, nós conversamos com ela, ela nos mostrou o vídeo
inteiro, são oito minutos de vídeo aqui você deve ter visto o vídeo, foram 30 segundos.
Tem muito mais detalhes e assim, é realmente indignante, deu pra ver que ela estava
constrangida de fazer aquilo, estava sob ordens. Eu até agora estou tentando descobrir
quem deu esta ordem.
Mas assim, uma coisa legal que a Atlética precisa entender é que a diretoria
eleita por mais que ela não tenha dado ordem nenhuma, ela responde legalmente por
tudo o que acontece no seu espaço.
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Então assim, se não deram ordem, mas de alguma forma soube que aquilo
aconteceu e não soltou uma nota pública pedindo desculpas, não se redimiu, não fez
nada assim... É claro que no mínimo há uma cumplicidade importante.
Então a gente fala da homofobia da Atlética porque cada um vira para
homossexuais e dão chutes, cospem, dizem que têm nojo. A gente fala que há uma
passividade muito grande frente às práticas que são facilmente criticáveis. Não precisa
ser um gênio, não precisa passar em primeiro lugar na faculdade para perceber que são
discriminatórias.
Então assim, perceber esta passividade coletiva em nome da defesa da tradição
se negando a mudar e quando se debate a Atlética dentro da Faculdade e eles criticam
de quem não participa da Atlética de emitir uma crítica como se eu tivesse de aceitar
aquela realidade para depois passar a criticá-la, obviamente censurando a crítica, aí a
gente começa a falar “meu, eles não estão reagindo”.
E assim, uma questão, houve muitas imprudências no seu comentário e assim,
você não tinha a intenção de ofender, mas ofendeu; não tinha a intenção de deslegitimar
o Movimento, mas o seu post abriu um precedente de hostilidade gigantesca. Não sei se
você tem dimensão da responsabilidade disso. Era insuportável andar na Faculdade, as
pessoas trombavam comigo, né? Achando que tinha liderado um ato de destruição da
Atlética sendo que foram três rabiscos que sai com água porque era de canetinha
hidrocor.
Não eram xingamentos à AAAOC, era tipo o fim do Pascu que você sabe que
existe e é uma prática que acho que a maioria considera abominável. Respeite o corpo
da mulher porque, devido aos casos de estupro que têm saído.
Uma informação importante, você fala que o caso da Marina foi isolado, uma
fatalidade, mas o NAVIS coordenado pela professora Ivete Boulos tem 112 casos de
estupros nas dependências da Faculdade de Medicina nos últimos 10 anos. Ou seja, são
11 casos por ano.

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO – PT – Repetindo, professora
Maria Ivete Castro Boulos, coordenadora do Núcleo da Violência da Mulher tem 110
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casos de estupro, 112 casos de estupro registrados no quadrilátero. Não só na Faculdade
como no hospital, 112 casos de estupro, professora Maria Ivete Castro Boulos.

O SR. FELIPE SCALISA – Exato. Então assim, eles ocorrem nos mesmos
espaços, eles têm uma frequência maior em certas especialidades médicas, eles têm uma
sequência em certos ambientes.
Isso para a Sociologia determina sistematização, determina questões estruturais
que precisam ser revistas. Não é um fato, uma pessoa que faltou com a ética, existe um
ambiente permissivo e é exatamente isso. A gente busca como coletivo na Faculdade
engajar todos os estudantes para que não tenha mais este tipo de permissão, de
permissividade interna.
Só que assim, quando tem um caso desses que sai no “Estadão” que tem a vítima
pedindo pra conversar, ninguém da Atlética levanta um pio ou fala que é contra, fala,
pede esclarecimento ao público da diretoria da Atlética, ninguém. Mas quando tem um
ato de repúdio e outra, o ato foi liderado pelo evento do Facebook e está aberto até hoje
pelo DCE da USP e pela Frente LGBT da USP, não foram pelos coletivos internos.
Nosso papel internamente é justamente de negociar entre estes setores e a
diretoria e nós realmente falamos “não vai ter vandalismo e nem violência, queremos
que abram os portões, por favor, não fechem os portões na cara dessas pessoas porque
vai pegar mal para a Atlética. Então, abram estes portões. Se possível, se vocês
quiserem se mostrar ainda mais cordiais com a pauta LGBT promovam então uma
confraternização, mostrem que estão receptivos”.
Enfim, achava que era inadequado, mas abriram os portões, falaram para não
interromper os treinos. Nós aceitamos, o treino não foi interrompido, nós ficamos na
arquibancada e não dá para dizer que eles jogadores de Futsal ficaram oprimidos com o
ato porque eles estão acostumados com a Intermed e a gente sabe que ali tem
xingamento pra valer, né? E o ato era jogral, era tipo “aqui nós não aceitamos
homofobia, aqui nós não aceitamos a opressão, nós queremos a mudança”.
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Isso não é xingamento opressor para ninguém a não ser que você seja um
homofóbico. Como estão dizendo que não são, eu não sei por que eles estavam se
sentindo oprimidos.
Agora, na internet é muito pior. O clima é muito mais pesado, as pessoas não
podem andar sozinhas pela cidade porque têm medo de ser agredidas. Então assim, essa
coisa de colocá-los como vítimas desse processo, coloca numa posição de algozes
justamente quem estava reivindicando direito de uma vítima que tem mais do que
provas suficientes para mostrar que ela sofreu um caso de discriminação grave. Com
inclusive com violência física registrada e corpo de delito, um inquérito policial em
andamento, entendeu? Tudo isso já, sendo encaminhado.
Então assim, qual foi a sua participação no processo? Não foi questionar a
homofobia, foi dizer que o ato por três rabiscos era um ato de vandalismo, que as
pessoas estavam sujando, desunindo. Inverte quem, a situação que o CAOC pediu pra
tirar as agressões que todos concordavam que estava acontecendo. Coloca os coletivos
como um coadjuvante desse processo interno da Faculdade, mas líder de um ato de
vandalismo o qual não foi.
Você não estava lá, eu estava. Apesar dos rabiscos eu entendo a preocupação
com a parede, mas sinceramente, aí que está a nossa diferença. Aqueles rabiscos eles
são repintados, agora o que a vítima sofreu não é reparável. Isso vai ficar na cabeça
dela.

O SR. IGOR MAIA MARINHO – O que me preocupou muito e aí eu vou te
falar. É claro que o seu conceito do que aconteceu é muito diferente do meu, e que bom
que seja e que continue sendo.
A grande lição é, o que me preocupa é, e aí eu volto a falar do generalismo, mas
você considerar que aquele lugar e que aquelas pessoas que estão ali são todas pessoas
que contribuem para que isso aconteça. Eu entendo o seu discurso que inclusive é
corretíssimo, muito bem feito e ótimo.
E eu acho que a Atlética está tomando algumas medidas nesse sentido de tentar
ajudar e você sabe disso. E você participa inclusive desse processo. A questão é, o que

938
DIVISÃO DE TAQUIGRAFIA
me preocupou naquele momento que eu talvez tenha sido infeliz realmente é, vocês
foram lá e de repente taxaram pessoas como eu que, como disse eu não aceito que eu
seja considerado em algum momento homofóbico ou qualquer coisa nesse sentido pela
minha história e pela minha família, não aceito.
E vocês considerarem, porque a imagem que passa, Felipe, por mais que
realmente a intenção de vocês tenha sido essa, a imagem que é passada pra mídia
infelizmente da forma como é veiculada e que está sendo agora, é que todos os que
estão ali participando da Atlética eles são estupradores, todos os alunos da Faculdade de
Medicina da USP.
Infelizmente, eu sei que talvez não tenha sido a sua, o que você projetou, talvez
não tenha sido. Você não quis deixar dizer isso. Você não quer que o Igor seja
considerado um estuprador, mas no final infelizmente para mídia que às vezes atua
numa forma que a gente não sabe como, é isso o que está sendo passado. E você sabe
disso, você tem visto isso.
O SR. FELIPE SCALISA – Sim, mas...

O SR. IGOR MAIA MARINHO – Todo dia na televisão...

O SR. FELIPE SCALISA – É exatamente isso.

A SRA. SARAH MUNHOZ – PCdoB – Pela ordem.

O SR. IGOR MAIA MARINHO – É o que me preocupa, entendeu?

A SRA. SARAH MUNHOZ – PCdoB – Pela ordem, por favor.
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O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO – PT – A deputada com a palavra.
A SRA. SARAH MUNHOZ – PCdoB – É, você vai me desculpar, mas você
fala uma coisa, gesticula outra e escreve outra. Você se diz uma pessoa que é afeita à
homofobia e às manifestações. Por favor, como você define a palavra protestos, no seu
conceito?
O SR. IGOR MAIA MARINHO – Eu acredito que um protesto, pelo que a
gente aprende na escola, pelo que a gente já participou de alguns, é uma manifestação
popular, chega a ser cultural inclusive, com objetivos.
A SRA. SARAH MUNHOZ – PCdoB – Manifestação?
O SR. IGOR MAIA MARINHO – Popular.
A SRA. SARAH MUNHOZ – PCdoB – Popular. Então não precisa ser
combinada, começa por aí.
O SR. IGOR MAIA MARINHO – Não, desculpe. Eu não entendi o que a
senhora está querendo dizer.
A SRA. SARAH MUNHOZ – PCdoB – Se eu estou fazendo um protesto, eu
estou colocando uma postura contra algo que está acontecendo, ainda que seja uma
minoria. Correto?
O SR. IGOR MAIA MARINHO – Correto. E às vezes ela pode ser combinada
e às vezes não.
A SRA. SARAH MUNHOZ – PCdoB – Sim. Agora, a medida em que eu
combino e eu só faço o que a casinha permite, isso não é um protesto.
O SR. IGOR MAIA MARINHO – Não necessariamente. A gente tem vários
exemplos de protestos que aconteceram...
A SRA. SARAH MUNHOZ – PCdoB – Por exemplo?
O SR. IGOR MAIA MARINHO – De uma forma em que os dois lados
concordaram.
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A SRA. SARAH MUNHOZ – PCdoB – Então não é protesto, é acordo. Nós
estamos falando de protesto. E, o senhor não se diz homofóbico e não se diz nada. No
entanto o senhor escreve assim, “ocorre que vocês – desses grupos – são uns merdas,
uns mimados que querem que o mundo pare para escutar o que vocês querem dizer”. Se
eu estou protestando é exatamente isso o que eu quero, agora nem por isso eu preciso
ser classificada pelo senhor como merda ou como mimado.
E, nem por isso, por três rabiscos que foram feitos, quando vocês fazem
vandalismos nas festas dos Carecas com peruca, ou seja lá o que for, o senhor vai lá e
diz assim, “vocês fazem mal à minha Faculdade e às pessoas de que gosto da maneira
mais suja que existe”.
Quem é o senhor, qual é a autoridade que o senhor tem para imprimir isso? E
depois se o senhor foi cuidado, criado num lar tão importante como senhor diz e que
acredito que o seu pai e sua mãe sejam essas pessoas, porque o senhor escreve assim
“escrotos de merda"?
O SR. IGOR MAIA MARINHO – Olha deputada, eu já disse e repito...
A SRA. SARAH MUNHOZ – PCdoB – São palavras suas.
O SR. IGOR MAIA MARINHO – São palavras minhas.
A SRA. SARAH MUNHOZ – PCdoB – Concorda?
O SR. IGOR MAIA MARINHO – Estão postadas no Facebook.
A SRA. SARAH MUNHOZ – PCdoB – É para que depois não venham falar
para que eu tenha que retificar, etc. e tal. Estou simplesmente lendo o que o senhor
escreveu e o que aqui foi apontado como autoria sua.
O SR. IGOR MAIA MARINHO – Em momento nenhum eu escondi isso. E eu
repito, se em algum momento eu me exaltei, eu realmente me exaltei, eu acho que todas
as pessoas em algum momento da vida se exaltaram, eu peço desculpas...
A SRA. SARAH MUNHOZ – PCdoB – Para um discurso de 790 palavras o
senhor me desculpa, mas o senhor é, isso aqui foi premeditado. Não acredito na sua
inocência, desculpa.
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O SR. IGOR MAIA MARINHO – Ok. A senhora tem o direito de não
acreditar.
A SRA. SARAH MUNHOZ – PCdoB – Obrigada.
O SR. IGOR MAIA MARINHO – Eu acho que eu tenho o direito também de
tentar falar o que eu penso, o que eu acho e esse momento foi o momento em que eu me
exaltei. Novamente eu peço desculpas, apoio a luta.
Eu acredito que a Atlética está engajada também tentando apoiar a luta e a
Faculdade também como um todo. Eu acho que o que tem sido vinculado não é
saudável pra ninguém, a forma como tem sido vinculado não é saudável pra ninguém. E
todo mundo está tentando agora ver o que aconteceu, onde a gente errou, o que pode ter
sido errado nisso tudo, que algumas pessoas não conseguiram reconhecer ainda isso.
A SRA. SARAH MUNHOZ – PCdoB – Então, aí mais uma situação. Já havia
dito no perfil do Felipe Scalisa, “um dos cabeças dessa bosta”. O que disse aqui? "Mas
o indigno colega apagou, ele é um opressor. No entanto respeito, a gente vai procurar
até o fim cada pedacinho da Faculdade que vocês destruíram”. Três anotações com a
sua ortografia escrita aqui. “Cada pedacinho da Atlética que foi pichado” quando a
gente já tem aqui casos de homofobia, tem casos de estupro, tem casos que foram aqui
declarados. “Cada grãozinho de terra que vocês tiraram de lá”.
Nossa como o senhor é detalhista! “Vocês não tem o direito de destruir o que a
gente mais ama”. E o seu tipo de amor é doentio. “Manifestem os seus pitis e os seus
charminhos. Expressem suas denúncias psiquiátricas de atenção onde quiserem, mas
não na nossa casa”. Se a casa é nossa, eu tenho o direito de me expressar.
O SR. IGOR MAIA MARINHO – A casa é nossa e é deles inclusive, também.
A SRA. SARAH MUNHOZ – PCdoB – Então é nossa, justamente isso. Se a
casa é nossa e eu tenho um conjunto de pertencimento, eu tenho o mesmo direito de
fazer um protesto e de me expressar sem ter, sem ter uma, um posicionamento tão
radical e tão absurdo e tão partidário, tão, olha meu senhor, o senhor me desculpa, mas
eu realmente quero pedir a Deus que seja sempre livre do senhor, porque se num
momento de calor o senhor me atender errado, eu estou ferrada.
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O SR. IGOR MAIA MARINHO – Olha deputada, me desculpe. Eu acho que
este tipo de colocação sua não cabe aqui, certo? Uma coisa é a profissão...
A SRA. SARAH MUNHOZ – PCdoB – Cabe porque as suas couberam.
O SR. IGOR MAIA MARINHO – Uma coisa é a minha profissão...
A SRA. SARAH MUNHOZ – PCdoB – Você é um profissional?
O SR. IGOR MAIA MARINHO – Como eu vou conduzi-la...
A SRA. SARAH MUNHOZ – PCdoB – Você é um profissional?
O SR. IGOR MAIA MARINHO – Ainda não sou um profissional...
A SRA. SARAH MUNHOZ – PCdoB – Ah! Então você está com defeito de
formação para conduzir a sua profissão.
O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO – PT – Igor, deixa eu falar uma
coisa. Isso aqui, vamos contextualizar como você gosta de falar. Era junho, né? Junho
estava todo mundo expressando as suas raivas, seus ódios, seus preconceitos, estava
livre. Estava livre no ar. Vocês nunca iam imaginar que a conjuntura pudesse virar.
Então o seguinte, você estava, com este discurso você preparava uma antessala
da criminalização desses grupos. Na realidade você, não só você, como todos os grupos
que se manifestam acham o seguinte. Há determinados grupos que não podem formar-se
médicos, que não deveriam ser médicos, que não deveriam pertencer à elite da Casa de
Arnaldo, e, portanto nós temos que fazer um filtro durante o processo para defenestrálos. Esse é o discurso, esse é o discurso.
A SRA. SARAH MUNHOZ – PCdoB – Correto.
O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO – PT – As Atléticas são
constituídas por estes super-homens bem treinados, bem sarados. Gente de boa família,
de boa índole e esses doentes mentais como você os acusa, essas pessoas problemáticas,
eles não podiam nem fazer parte do convívio acadêmico. Este é o discurso que está por
trás disso. Esse é o filtro, ele é o discurso ideológico do show de medicina, esse é o
discurso ideológico das Atléticas.
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Porque eu não sei do que tanto vocês se orgulham da Casa de Arnaldo, e Dr.
Arnaldo, do avô da Maria Rita Khel, o Khel, o Khel e tal que eles trouxeram para o
Brasil a teoria da eugenia, a teoria da raça pura.
Arnaldo, Arnaldo Vieira é o cara precursor na Segunda Guerra Mundial, das
ideias da raça pura, do arianismo, da supremacia da raça. Você sabe que antigamente as
faculdades não chamavam, as Secretarias de Saúde chamavam as Secretarias de gene,
de gene, né? Porque é na época da eugenia, da raça pura, entendeu?
Então, não diga que quem estuda lá, que vocês tratam assim como deficientes
físicos e mentais, não pensa que eles, porque o nazismo, ele os homossexuais, os judeus
homossexuais, os ciganos foram, e nos shows do nazismo, nos espetáculos do nazismo,
Cabaré, Mefisto, toda aquela cenografia, toda aquela dramaturgia era da raça pura, da
raça pura. Pode ler o livro do Chico Buarque “O Irmão Alemão” que era um menino
que os alemães queriam de todo jeito provar que ele tinha algumas tendências judaicas.
Bom, os homossexuais, né? Porque nós estamos fazendo tanta questão nessa CPI
de dar esse foco, essa luz? Porque nós estamos discutindo o ovo da serpente, como que
nasce do pensamento homofóbico, como nasce desse pensamento preconceituoso contra
pobre, negro, homossexual, nordestino. Como é que nasce essa escola, que depois vira
uma cultura. Então eu não sei que tanto vocês se orgulham da Casa de Arnaldo, não sei.
De Arnaldo, essas coisas aí, da teoria da raça pura. É aí que está o núcleo pensante.
Bom, e lógico que depois teve muitos herdeiros, muitos sucessores da teoria da
raça pura. Principalmente os médicos legistas da ditadura como Hanry Shibata, Isaac
Abramovich e outros.
Então, nós não estamos discutindo aqui coisas assim prosaicas, pueris, não! Nós
estamos querendo discutir porque na Faculdade de Medicina na USP, nas Faculdades de
Medicina em geral, em muitas faculdades do estado tem a prática do trote, desse
negócio e agora como centro. Antigamente era o anticomunismo, agora é a questão de
gênero, a questão, né? De qualificar estes grupos como os grupos transmissores de
AIDS, né? Que os homossexuais são os transmissores de AIDS, que é aí o núcleo da
transmissão, enfim. Aquelas coisas, aquelas barbaridades que você conhece muito
melhor do que eu.
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Então é isso o que nós estamos atentos. O seu discurso aí, o seu texto vai nessa
direção o tempo todo. Você pode hoje seis meses devido ao mundo estar discutindo,
envergonhado, arrependido. Isso aí é ótimo, isso aí não é ruim, é ótimo. É ótimo.
Eu não consigo projetar na tela... Danilo, você tem aquelas duas chamadas que
eles fizeram, se possível. Vai buscar. Vou chamar, vou explicar.
Na sexta-feira a Atlética, pois duas chamadas na internet pra, na quinta-feira, pra
ir todo mundo lá pro Etapa. E era um texto mais ou menos assim. “Olha turma, vocês
sabem que a barra está pesada, está todo mundo de olho na gente, vamos lá pro Etapa,
mas nada de música. Só a direção da Atlética que puxa as músicas, nada disso, nada
daquilo porque nós estamos sendo vigiados”.
Os caras da Poli totalmente mal informados foram lá, e levaram os porcos e
ficaram simulando sexo anal para atingir vocês. Então não é uma coisa da nossa
loucura, da nossa loucura. Vocês sabiam que ia dar rolo fazendo lá dentro, o Etapa
ofereceu, vocês foram lá para o Etapa, mas era um salve geral, “olha, não vamos fazer
loucuras porque está todo mundo de olho na gente”. Você viu a matéria que saiu na
“Folha”. E os loucos da Poli foram lá, fizeram aquela barbaridade.
Não é que nós estamos imaginando, entendeu? Agora, que o seu texto é muito
ruim para um cara tão lúcido. Imagina um cara lúcido, esclarecido, filho de médico,
com todos esses antecedentes familiares, criado na Bahia que é uma coisa ótima, né?
Para esse racismo tupiniquim rasteiro que tem aqui em São Paulo, com todas as suas
interlocuções familiares. Então você é um cara do bem, escreveu uma porcaria dessa,
entendeu o contexto? Entendeu?
O SR. IGOR MAIA MARINHO – Com certeza, senhor deputado.
O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO – PT – E eu? É lógico que nós
sabíamos que ninguém, nós sabemos que 99% das pessoas da Atlética são gente de
bem? Sabemos! Lógico que nós sabemos, mas só que a Atlética está organizando festas
sem controle, que as barbaridades, tanto é que o chefe de segurança que é um cara ultra
barra pesada, ultra barra pesada, você esta sabendo que já está se levantando tudo do
cara.
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Que é um cara que subcontrata aqueles seguranças da festa, né? Você sabe que
está aparecendo um monte desse cara, esse cara vai aparecer, e as coisas que ocorrem lá
na festa. Não estamos dizendo que os alunos são estupradores, embora o caso da menina
que aconteceu lá no estacionamento, o diretor da Faculdade veio aqui e falou "não, eu
vou levar isso ás últimas consequências, esse eu vou levar até as ultimas
consequências", entendeu?
Lógico que tem outros, tem outros. Você conhece o Dr. Boulos. O Dr. Boulos
foi diretor da Faculdade. Procura a esposa dele, uma pequenininha, Maria, olha, vou
repetir. Maria Ivete Castro Boulos. Não estou falando do, é uma nordestina,
infelizmente ela é nordestina para os paulistas. Ela é nordestina, mas ela chama Maria
Ivete Castro Boulos. Não é "zé mané". Não é "zé mané", ela é nordestina, tem esse
problema, mas ela é paulista, ela é paulista, atenua, atenua. Atenua, mas ela acho que é
paraibana se não me engano, paraibana? Potiguar, alguma coisa assim. Ou é do Rio
Grande do Norte ou da Paraíba. Estudiosa, estudiosa. Procura ela lá, procura ela.
Você sabe? Então é um lugar que os angolanos são chamados, porque chegaram
os macacos, você sabia? Que quando os angolanos chegam falam assim "porque está
tendo macaco aqui na nossa... Porque chegaram os macacos? Aqui não se admite
macacos". Entendeu do que eu estou falando?
O SR. IGOR MAIA MARINHO – Eu acredito.
O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO – PT – É. Então, meu amigo.
Então você escreveu este manifesto, você preparou um terreno pra dizer o seguinte,
"aqui os gays, esses loucos que vieram fazer esse ato de destruição da nossa grande
Atlética", com aquelas três pichações que lava com água, "destruíram o nosso
patrimônio" como se a Atlética fosse um núcleo ariano, ariano inexpugnável do poder,
da força física, entendeu?
Menos menino, menos! Menos! Você é de família baiana, cara! Menos! Menos!
Menos racismo, menos homofobia, entendeu? Você é muito forte para ter medo do
Felipe Scalisa, né? Fica até um contra-senso você falar, não pode haver, vocês são uns
brutamontes, entendeu? Aqueles seguranças que vão nas coisas, vão de taco de baseball
pra bater na turma das torcidas antagônicas, entendeu? Então menos, menos, menos, tá?
Quer falar mais alguma coisa? Nós temos gente pra ouvir.

946
DIVISÃO DE TAQUIGRAFIA

O SR. IGOR MAIA MARINHO – Não. Agradeço, talvez em algum momento
eu tenha sido, eu tenha me expressado mal, tenha sido mal interpretado e peço desculpas
por isso. E agradeço ao trabalho da CPI, o trabalho que tem sido feito, a postura nova
que se estabelece na Faculdade a partir desse momento nos últimos anos.
Bom, espero que dê tudo certo. Estou à disposição sempre que for necessário pra
prestar qualquer tipo de esclarecimento e obrigado ao deputado Adriano Diogo, à
deputada Sarah Menezes...
O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO – PT – Munhoz.
O SR. IGOR MAIA MARINHO – Munhoz, desculpe. E ao deputado...
O SR. MARCO AURÉLIO – PT – Marco Aurélio.
O SR. IGOR MAIA MARINHO – Marco Aurélio. Muito obrigado.
O SR. MARCO AURÉLIO – PT – Igor, só me permite falar uma frase que me
veio à mente aqui? Porque eu vi no seu depoimento que você puxou o foco pelo tom
excessivo de um protesto. Me parece que você coloca assim "de que os protestos são
legítimos, mas eles não podem ser excessivos ao ponto de ultrapassarem os seus
limites." Me parece que sua tônica foi por esta linha aí.
E aí durante a sua fala me veio uma frase que eu queria registrar aqui, deputado
Adriano Diogo, que é a seguinte. "Das águas que passam tudo destruindo muito se fala,
mas nunca se fala das margens que a comprime". Você sabe por que as águas estão
passando? É porque tem margem que está comprimindo. Obrigado.
O SR. IGOR MAIA MARINHO – Obrigado.
O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO – PT – Queria sugerir para o
Show Medicina no ano que vem fazer uma leitura dramática do seu texto aí, com as
impostações necessárias. Bom, vamos lá. Lá se cultua a homofobia. Douglas. Douglas,
por favor.
Nome completo do Douglas? Douglas Rodrigues da Costa, estudante da
Faculdade de Medicina. Por favor, Douglas, se apresente.
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O SR. DOUGLAS RODRIGUES DA COSTA - Boa tarde a todos. Meu nome
é Douglas Rodrigues da Costa, tenho 24 anos e fui presidente da Atlética em 2014. Sou
de São Caetano do Sul e venho de escola pública.
O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO – PT – Arruma água pra ele, por
favor. Pede pra trocar a água. No final o depoente deve ser, por favor, vê se arruma um
café pra gente também.
Vamos lá. Você veio de São Caetano? Estudou onde?
O SR. DOUGLAS RODRIGUES DA COSTA - Isso. Estudei na ETEC Jorge
Street.
O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO – PT – É? Legal.
O SR. DOUGLAS RODRIGUES DA COSTA - Isso.
O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO – PT – Então, boa notícia.
Conhece o Dr. Dagoberto Callegaro, neurologista?
O SR. DOUGLAS RODRIGUES DA COSTA - Desculpa?
O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO – PT – Professor Dagoberto
Callegaro, da Neurologia?
O SR. DOUGLAS RODRIGUES DA COSTA - De São Caetano? Não, não
conheço.
O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO – PT – Um grande médico, um
grande professor. Uma pessoa maravilhosa. Vamos lá. Faz uma apresentação inicial pra
gente começar a preparar também a nossa cola aqui.
O SR. DOUGLAS RODRIGUES DA COSTA - Eu entrei na Faculdade em
2012, ganhei bolsa pra fazer cursinho também depois da minha escola, em São Paulo,
no Etapa inclusive. Eu morei em São Caetano, me mudei pra cá pra cursar a Faculdade
de Medicina, agora estou no quarto ano, pratico baseball desde que entrei na Faculdade,
sempre gostei muito de esporte, então eu vim pra Atlética.
Me tornei presidente em 2014, no fim de 2013 e meu mandato terminou agora
no fim de 2014.
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O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO – PT – Vocês vão mandar as
contas pra gente?
O SR. DOUGLAS RODRIGUES DA COSTA - Vamos, vamos.
O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO – PT – Vão? Tem prazo?
O SR. DOUGLAS RODRIGUES DA COSTA - Eu não estou mais na
diretoria, mas a gente vai conversar com os atuais diretores pra ver o que está faltando,
o que não está faltando e a gente vai mandar o quanto antes para o senhor.
O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO – PT – Deixa eu te fazer uma
pergunta. Douglas, qual o seu sobrenome, Douglas?
O SR. DOUGLAS RODRIGUES DA COSTA - Rodrigues da Costa.
O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO – PT – Rodrigues da Costa.
Douglas, me diga uma coisa, primeiro eu queria falar, como se organiza essa, do ponto
de vista financeiro, como se organiza esses jogos do interior? Calomed, Intermed, como
é esse pool assim? Tem aquela tal fundação, né?
O SR. DOUGLAS RODRIGUES DA COSTA - Isso, LEAMESP.
O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO – PT – LEAMESP. Como é que é
esse negócio, explica.
O SR. DOUGLAS RODRIGUES DA COSTA - É...
O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO – PT – Por exemplo, o Etapa.
Você estudou no Etapa. O Etapa puxou a responsabilidade da recepção dos calouros da
Medicina, medida meritória. Eles adiantaram se eles vão ajudar em alguma coisa, pagar
esse negócio das Calomed, das Intermed? Teve alguma proposta financeira, está sendo,
com a direção do Etapa?
O SR. DOUGLAS RODRIGUES DA COSTA - Essas competições, a
Calomed, InterUSP, Intermed elas não são organizadas por nós, pela Atlética da
Medicina USP. Elas são organizadas pelas Atléticas que fazem parte destas
competições. Por exemplo, a Intermed ela conta com 18 faculdades, são 18 Atléticas
que fazem reuniões semanais, todos os sábados, e vão discutindo. É, em relação a qual
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vai ser a cidade sede, quem vai ser o tesoureiro, quais sãos os gastos, número de
segurança. Quais modalidades vão ser competidas ou não.
O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO – PT – Meu Deus! Que ótimo!
Pela primeira vez uma resposta que tem começo, meio e fim. Então me explica direito,
como é esse negócio? Mas a Medicina da USP sendo tão importante ela não faz parte
deste pool?
O SR. DOUGLAS RODRIGUES DA COSTA - Sim, ela faz parte.
O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO – PT – Ah! Entendi.
O SR. DOUGLAS RODRIGUES DA COSTA - E a gente faz parte...
O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO – PT – E onde são as reuniões?
São lá na USP?
O SR. DOUGLAS RODRIGUES DA COSTA - São, depende do lugar mais
cômodo.
O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO – PT – Tá. Sinceramente, o meu
roteiro é todo relativo à festa, tal.
O SR. DOUGLAS RODRIGUES DA COSTA - Sim.
O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO – PT – Eu preciso entender como
funciona. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, é importante. Por favor.
O SR. DOUGLAS RODRIGUES DA COSTA - Aí, no fim, geralmente todas
as Atléticas elas trocam de gestão depois da Intermed, setembro. Então, logo que
termina uma Intermed se espera mais ou menos um mês, um mês e meio, faz uma
reunião inicial com todas as 18 Atléticas, com representantes das 18 Atléticas e aí votase quem vai ser o presidente da LEAMESP, da Liga, quem vai ser o vice, quem vai ser
o tesoureiro, primeiro tesoureiro, segundo tesoureiro e secretário.
E cada um desses cargos pode ser pessoas de diferentes universidades, diferentes
faculdades. Por exemplo, o presidente pode ser nosso, o vice pode ser da paulista, o
tesoureiro pode ser de outra faculdade qualquer. E a partir já dessa designação, na
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semana posterior já começa a ir atrás. Por exemplo, começa a ver qual vai ser a cidade
sede que o senhor citou Santa Rita...
O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO – PT – Santa Rita.
O SR. DOUGLAS RODRIGUES DA COSTA - Santa Rita...
O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO – PT – Agora estão procurando
Taquaritinga, ofereceram uma grana lá pra Atlética.
O SR. DOUGLAS RODRIGUES DA COSTA - Também Taquaritinga já foi
sede uma vez.
O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO – PT – É já foi.
O SR. DOUGLAS RODRIGUES DA COSTA - Aí...
O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO – PT – Santa Rita foi seis anos.
O SR. DOUGLAS RODRIGUES DA COSTA - Santa Rita foi por alguns
anos.
O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO – PT – É.
O SR. DOUGLAS RODRIGUES DA COSTA - E aí as reuniões vão
acontecendo, vai se expondo em toda reunião o que tem sido feito, qual o trabalho tem
sido feito, quem entrou em contato com qual cidade e assim vai se desenvolvendo até a
competição.
Isso também acontece pra Calomed, as faculdades que vão participar da
Calomed se reúne todo sábado também.
O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO – PT – A Calomed, a Intermed é
agosto, não é?
O SR. DOUGLAS RODRIGUES DA COSTA - Em setembro.
O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO – PT – Tem agosto e setembro?
O SR. DOUGLAS RODRIGUES DA COSTA - Isso.
O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO – PT – E a Calomed? É já?
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O SR. DOUGLAS RODRIGUES DA COSTA - A Calomed é em maio.
O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO – PT – Maio?
O SR. DOUGLAS RODRIGUES DA COSTA - Geralmente em maio, isso. E
aí as faculdades se reúnem...
O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO – PT – A Calomed também são
as 18?
O SR. DOUGLAS RODRIGUES DA COSTA - Não. A Calomed, algumas
faculdades se juntam e fazem. Pode ser quatro faculdades juntas, assim. É menor porque
são só calouros.
O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO – PT – Entendi.
O SR. DOUGLAS RODRIGUES DA COSTA - E a InterUSP também, tem
uma outra Liga que organiza as faculdades da USP pra fazer essa competição entre os
cursos da USP. Então, são as pessoas da Liga que fazem o contato com as cidades, que
fazem este tipo de pagamento...
O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO – PT – Vamos continuar na linha,
fala.
O SR. DOUGLAS RODRIGUES DA COSTA - Com relação ao Etapa que o
senhor perguntou...
O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO – PT – Isso, é.
O SR. DOUGLAS RODRIGUES DA COSTA - O Etapa na verdade ele não
tem muita ligação com a competição, né? O Etapa, ele é nosso patrocinador que eu
saiba, de começo de ano, assim.
É uma espécie de estímulo para as pessoas que entraram pra gente vender a
camiseta, calouro, diretor etc. com o logo do Etapa, né? Então, a gente consegue este
patrocínio deles, e acho que em contrapartida eles têm essa cumplicidade.
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O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO – PT – Eles iam fazer um almoço,
um jantar também, não ia? De confraternização?
O SR. DOUGLAS RODRIGUES DA COSTA - Ah! Eu não sei agora de...
O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO – PT – Esse ano, esse ano de
2015, né?
O SR. DOUGLAS RODRIGUES DA COSTA - Ah! Eu não tenho essa...
O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO – PT – Mas o básico é a
camiseta?
O SR. DOUGLAS RODRIGUES DA COSTA - É...
O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO – PT – Eles não vão entrar no
financiamento da competição?
O SR. DOUGLAS RODRIGUES DA COSTA - A competição não tem muita
ligação com o que o Etapa faz.
O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO – PT – Mas aí vocês decidem a
cidade?
O SR. DOUGLAS RODRIGUES DA COSTA - Só de fizer uma camiseta pra
competição e eles quiserem fazer...
O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO – PT – Entendi. E lá no Etapa
quem é o responsável por isso?
O SR. DOUGLAS RODRIGUES DA COSTA - Ah! Eu não sei quem é o
responsável.
O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO – PT – Não sabe?
O SR. DOUGLAS RODRIGUES DA COSTA - Não.
O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO – PT – Está bom. Então deixa eu
perguntar uma coisa. Primeiro eu queria fazer uma coisa de natureza comportamental,
você responda se puder, se quiser ou, como você está sendo muito, respondendo tudo o
que você tem no seu nível, me diga uma coisa.
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Como é que uma reunião de 14 faculdades que deve ter um nível de civilidade
interno bastante bom, deve ser uma coisa bastante tranquila, tal, como é que chega lá e
vira aquela barbaridade? Como é que chega aquilo lá que tem briga de torcida, porrada.
A cidade inteira fica desesperada? Primeiro.
A segunda coisa é a seguinte, como é que procura o prefeito e fala "Olha, nós
vamos fazer" porque, você sabe que em Santa Rita cada Intermed ou rodava direta ou
indiretamente cinco milhões de reais, acabava toda a gasolina da cidade, dos postos.
Acabava toda a comida. Então, economia era uma barbaridade de sucesso, né?
Tanto é que Taquaritinga está chamando a Calomed porque parece que a última
que eles fizeram lá rodou quatro milhões de reais na cidade, né? Embora tenham tido
outro tipo de... Então eu queria entender, primeiro...
O SR. - A Barbaridade.
O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO – PT – A barbaridade, os hinos,
os hinos porque lá na Unicamp, por exemplo, a PUC com a Unicamp eles deram aquela
tijolada no rosto da menina, fizeram o hino, aquela coisa toda. Como é que de um
núcleo civilizado vai pra barbárie?
O SR. DOUGLAS RODRIGUES DA COSTA - Sim.
O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO – PT – Depois o dinheiro, vocês
são, depositam, chegam no prefeito e falam, "olha, nós vamos entrar com um capital
inicial de tanto, o resto é lucro, é acessório..."
O SR. DOUGLAS RODRIGUES DA COSTA - O que acontece com o
prefeito é como eu disse, é a Liga que entra em contato, mas o que a Liga passa
diretamente para a prefeitura é referente a um aluguel do espaço esportivo.
O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO – PT – As quadras...
O SR. DOUGLAS RODRIGUES DA COSTA - As quadras, o espaço...
O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO – PT – Eles servem comida?
O SR. DOUGLAS RODRIGUES DA COSTA - Não, isso não tem nada a ver.
A única coisa que eles fazem é a verba...
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O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO – PT – Vocês comem em
restaurantes normais da cidade?
O SR. DOUGLAS RODRIGUES DA COSTA - Isso. A verba é pequena pra
diretamente pra prefeitura.
O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO – PT – Isso.
O SR. DOUGLAS RODRIGUES DA COSTA - Eu não sei dizer quanto que é,
mas o que, o grande ganho que as cidades têm é desse giro do tanto de pessoas que vai
lá, consome nos restaurantes diariamente, que abastece, etc.
O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO – PT – Entendi.
O SR. DOUGLAS RODRIGUES DA COSTA - Em relação á barbaridade, eu
realmente não sei explicar porque isso acontece.
O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO – PT – Porque tem muito Pascu
no...
O SR. DOUGLAS RODRIGUES DA COSTA - Porque...
O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO – PT – Nos jogos.
O SR. DOUGLAS RODRIGUES DA COSTA - Porque realmente as reuniões
são bem civilizadas, a gente estabelece o máximo de coisas possível para que não tenha
violência. Tanto é que eu participei já de três Intermed e eu nunca vi uma briga.
Eu já vi inícios de briga, mas eu nunca vi uma briga e há relatos anteriores de
que a Intermed era bem mais violenta. Eu acredito que isso talvez por causa da nossa
organização. E, bom, é isso em relação...
O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO – PT – O dinheiro que vocês
depositam como capital inicial, mas é declarado no balanço? Este dinheiro é declarado?
Ou já vem de fora, os patrocinadores já pagou a parte de vocês?
O SR. DOUGLAS RODRIGUES DA COSTA - A gente não...
O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO – PT – (Voz sobreposta.)

955
DIVISÃO DE TAQUIGRAFIA
O SR. DOUGLAS RODRIGUES DA COSTA - A gente não teve muito
patrocínio pra, eu acho que a gente não teve patrocínio nas últimas Intermeds, últimas
competições diretamente, assim. A Liga pode tentar algum patrocínio para a
competição. Por exemplo, algumas empresas de fotos que patrocinam, mas patrocinam
diretamente o caixa da Liga, mas a gente não tem muito patrocínio, não.
O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO – PT – Como está, o mundo está
muito terceirizado, muito profissionalizado, tem empresas de organização de eventos
assim, que assessoram vocês?
O SR. DOUGLAS RODRIGUES DA COSTA - Na Calomed e na Intermed
não, na InterUSP tem uma empresa, mas ela só assessora em relação à produção de
festas, ela não faz a parte esportiva, por exemplo. A gente tem que organizar...
O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO – PT – InterUSP, o que é
InterUSP?
O SR. DOUGLAS RODRIGUES DA COSTA - É a competição entre as
faculdades da USP.
O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO – PT – As de Medicina?
O SR. DOUGLAS RODRIGUES DA COSTA - Nós, a Poli, (voz sobreposta).
Engenharia, Economia.
O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO – PT – A USP em geral?
O SR. DOUGLAS RODRIGUES DA COSTA - É, exatamente. Eles não
organizam, por exemplo, a tabela de jogos assim, na segunda vai ter tal jogo, terça vai
ter tal jogo. Eles organizam assim, segunda-feira vai ter tal festa, terça vai ter tal festa,
quarta vai ter tal festa. É a única coisa que eles fazem.
O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO – PT – Entendi. Deixe eu
perguntar uma coisa. Nas festas ainda, mesmo vocês com esses riscos enormes que
implicam em trazer três, quatro mil pessoas, uma coisa que vem gente que não é
possível controlar. Vocês acham, fazer festa lá dentro da Faculdade, do lado do hospital.
Vocês acham que esse empreendedorismo vale a pena, vale a pena? Com todos esses
riscos de imagem, dos malucos lá de dentro, dos malucos de fora?
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Por exemplo, eu ando muito próximo lá, né? Eu converso com os vizinhos,
mesmo médicos formados lá na escola. Esse negócio das festas está virando um horror,
um horror, horror, né? Vizinhança, e tudo gente assim que era simpático, tal. Está
virando uma, tem uma rejeição. Você acha que continua valendo a pena fazer esses
mega eventos, com tanto maluco solto que na sociedade?
Se a Vila Madalena está lá do lado, o que não falta é bar, mulher...
O SR. DOUGLAS RODRIGUES DA COSTA - Então, essas festas...
O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO – PT – Como é que é este
negócio, explica.
O SR. DOUGLAS RODRIGUES DA COSTA - Antigamente, eu não sei como
que funcionava. A gente tem recebido às vezes algumas reclamações como o senhor tem
dito, e a gente tem se precavido cada vez mais pra que elas não aconteçam, pra prevenir
que elas aconteçam, né? Por isso até que ela tem diminuído tal.
Mas realmente, eu acho que se a gente não conseguir, não minimizar, fazer com
que estas reclamações sejam nulas, realmente talvez o empreendedorismo para elas não
valha a pena, porque a gente não quer assim, indispor com a vizinhança, e etc., né? A
gente quer ser um espaço útil pra todo mundo ali, entendeu? E não se disponha por
causa de um evento ou outro.
Realmente, se não der pra fazer de uma forma mais controlada como o senhor
disse, talvez não valha a pena o empreendedorismo.
O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO – PT – Bom, os hinos, toda vez
que eu faço a pergunta dos hinos, aí eu mostro a letra de música e o pessoal fala, mas
isso não canto mais.
O SR. DOUGLAS RODRIGUES DA COSTA - Sim.
O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO – PT – Aí a gente acha o hino na
internet, que é recente...
O SR. DOUGLAS RODRIGUES DA COSTA - É, então...
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O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO – PT – É recente... Outro dia eu
peguei, recebi o cara de Sorocaba aqui, o Reitor. Ele falou assim, "não, a nossa
faculdade não tem nada disso". Aí achamos um vídeo de 2014, Taquaritinga.
Taquaritinga, fresquinho assim. Pusemos lá, o cara abaixou a cabeça. Era as meninas
xingando...
O SR. DOUGLAS RODRIGUES DA COSTA - Realmente, essas músicas...
O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO – PT – Então, porque vocês
acham, deixa eu fazer a pergunta.
O SR. DOUGLAS RODRIGUES DA COSTA - Sim.
O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO – PT – Vocês guardam essas
memórias, né? Essas bobagens aí das memórias até da morte do Edson, tal. E por quê?
E vocês são tão conscientes, você vai falar, "mas eu não sou mais diretor", porque na
última postagem, cadê o Koba? Cadê aquela postagem que eles escreveram? Já dá pra
por? Que chamou a ida pro Etapa. Você leu essa postagem que saiu?
O SR. DOUGLAS RODRIGUES DA COSTA - Não. Talvez eu tenha lido,
mas eu não sei...
O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO – PT – Mas é coisa civilizada,
fica sossegado. Tem como abrir? Não, é o seguinte, chamam um negócio pra ir pro
Etapa e fala assim, "olha pessoal, manera a barra pesada, estamos em uma situação
transitória, perigosa. Nós vamos dar o comando, sem baixarias, faixinha branca", tal,
né?
Você sabe? Mas não foi uma coisa assim, olha "devido a desgraça, porcaria".
Não, "devido esses caras estarem enchendo o saco da gente, vamos dar uma maneirada".
Quer ver? Olha o que eles escrevem. Eles ou sei quem lá escrevem. Olha o que está
escrito. Vamos lá. Aquele arrependimento que não é arrependimento de nada. Bom,
vamos lá.
"Hoje 23h30 tem reunião dos DMs com toda a programação para seduzir os
calouros. Deve-se confirmar se vai haver o evento do Etapa. O fato é que o cursinho já
fez o convite e eles não devem recusar por causa do patrocínio. A semana que vem tem
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almoço para os calouros, provavelmente na quinta ou na sexta. Mandem para o Auler
também". Vamos lá, a próxima.
"É amanhã, a chegada dos calouros é amanhã. Vamos todos recebê-los no Etapa
da mesma forma que fomos bem recebidos. Muito bem e sem nenhuma forma de trote.
Vamos mostrar desde o primeiro momento quanto pilhados somos, lembrando que as
músicas serão puxadas pela diretoria. Pedimos para que entendam o momento que
estamos passando e nos mantenhamos todos unidos". Entendeu? Tinha visto isso? Não,
não tinha...
O SR. DOUGLAS RODRIGUES DA COSTA - Já tinha visto sim.
O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO – PT – Não tinha nem uma casca
de banana.
O SR. DOUGLAS RODRIGUES DA COSTA - Essa sim, a outra eu não...
O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO – PT – O que eu queria te
perguntar é o seguinte. Você vê que quando está ligado, né? Sabe que a barra está
pesada, sabe fazer diferente. Pode por a matéria da, eu sempre, pode por a matéria da
"Folha" depois? Com calma, com calma, sossegado...
Então, a pergunta é básica, é básica. Tem todos aqueles hinos...
O SR. DOUGLAS RODRIGUES DA COSTA - Sim.
O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO – PT – Numa cronologia ruim,
ruim, né? Aquela cronologia do Edson.
O SR. DOUGLAS RODRIGUES DA COSTA - Ah! Tá.
O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO – PT – Aquela do Edson, olha lá.
Tem aquela cronologia ruim, que cada, parece que de propósito, né? Para demarcar
coisas ruins que aconteceram na Faculdade. Aí fala, não, "Nós não adotamos esses
hinos da velha guarda", Aí vê os hinos atuais, são piores, são piores, né?
Então, teve algum momento que vocês sentaram e falaram "olha pessoal, nós
não vamos carregar essa herança, isso aí é muito atrasado, é muito ridículo. Nós
estamos na Faculdade de Medicina da USP". Teve algum momento que teve essa
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revisão, chegar "olha, para, para, Vamos parar com isso, a nossa cara não pode ser
essa".
Porque o que eu estou querendo te perguntar, aonde é que está o núcleo da
loucura? Isso é o que eu quero entender. Entendeu o que eu quero entender? Onde está o
núcleo, 98% é de gente civilizada, e os 2%...
O SR. DOUGLAS RODRIGUES DA COSTA - Entendi.
O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO – PT – É que fazem prevalecer.
Aonde é que está gerado este núcleo que faz o cara atirar um tijolo no rosto, cantar essas
músicas. Quem é o chefe de bateria que fala "pessoal a música agora é essa, puxa lá". E
as meninas ficam falando, né? Aquelas coisas lá, assim ostensivamente, né? Então, onde
que está, me conta como é. Porque vocês perderam o controle da situação?
O SR. DOUGLAS RODRIGUES DA COSTA - Vou explicar...
O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO – PT – Explica direito.
O SR. DOUGLAS RODRIGUES DA COSTA - Por exemplo, tem aquela
música que o senhor citou, "Pacto 87", né? A gente, antigamente as turmas recebiam um
nome. Às vezes elas se davam um nome ou recebia um nome, como por exemplo, ali.
Aí pelo que eu sei da história, foi denominado a turma 87 como "Pacto 87"
devido esse pacto de silêncio que foi feito por causa da mídia, alguma coisa do tipo, né?
Então, realmente essas músicas, inclusive aquela "Cuzeira 91" eu e o pessoal que falou
aqui, que é mais novo realmente eu nunca ouvi e nunca tinha lido. Assim, está em
algum arquivo, né? Óbvio que foi o que o senhor mostrou. Mas realmente eu nunca
tinha lido.
Essas outras músicas mais novas eu também não sei quando foram criadas, só
que muitas delas ainda são cantadas, realmente elas são cantadas. Elas não são cantadas
para dizer ao pé da letra o que elas significam. É obvio que elas falam o que elas
significam. Elas são cantadas mais para manter as pessoas se movimentando na torcida
e ficarem mais pilhadas, né? Que nem a gente fala. Mas realmente elas são de muito
mau gosto, e elas estão sendo sim, rediscutidas para que elas não sejam cantadas como
foi feito.
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Inclusive, eu acho que este momento que nós estamos passando que foi dito
naquele post que o senhor colocou, é um momento de transição, de, principalmente em
relação à bateria, em relação a estas músicas. Porque trote realmente a gente tem uma
notícia de 2011 inclusive que ela é basicamente igual a esta. "Alunos de Medicina
recepcionam os calouros no Etapa". Lá devia ter as músicas, né?
O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO – PT – Barra pesada.
O SR. DOUGLAS RODRIGUES DA COSTA - Devia ter as músicas que são
antigas. Mas assim, este momento de transição realmente é esse de "vamos ver o que a
gente pode ou não pode, o que a gente está fazendo de errado, o que a gente não está
fazendo de errado. Vamos dar uma segurada".
Em relação a este núcleo do mal, eu não sei apontar, eu não sei dizer por que
realmente a gente tem um histórico de muita passividade, muita calma assim, em
relação... Por exemplo, a Intermed esse fato aí do tijolo, etc. Eu realmente não sei dizer
para o senhor.
O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO – PT – Não, você tem que ver
como é que eles se referem a nós, então. Mas vamos lá. Vamos entrar agora nessa parte
mais complicada que é... Então você está vendo lá o post da "Folha de São Paulo".
O SR. DOUGLAS RODRIGUES DA COSTA - Eu vi esta notícia.
O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO – PT – Viu? Você viu esta
matéria, né?
O SR. DOUGLAS RODRIGUES DA COSTA - Vi.
O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO – PT – Você viu o que eles
falaram da Poli?
O SR. DOUGLAS RODRIGUES DA COSTA - No finzinho tem.
O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO – PT – No finzinho. A Poli,
mostra o que eles falaram da Poli, olha. Porque senão, nós é que somos terroristas, nós
que somos as pessoas...
A SRA. - A questão do...
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O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO – PT – Hã? Como é que é?
A SRA. - A questão do assessor de imprensa.
O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO – PT – Assessor de imprensa?
A SRA. - Porque a Atlética nunca deu atenção pra isso, agora contratou até um
assessor de imprensa.
O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO – PT – Ah! Assessor de imagem,
assessor de imagem.
A SRA. - É.
O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO – PT – Cadê ele? Já foi embora.
Assessor de imagem. Foi embora. Vamos lá. Então, o que fala da Escola Politécnica?
"Enquanto a Medicina". "Enquanto a Atlética da Medicina tentavam..." Eu não estou
vendo o sujeito, mas tudo bem.
"Enquanto a Atlética da Medicina tentavam amenizar - deve ser os alunos amenizar o trote, alunos da Escola Politécnica não estavam no mesmo tom. Palavrões
foram entoados, cervejas foram trazidas em garrafas de tubaína, um porco de pelúcia foi
usado para que os bichos simulassem sexo oral em recepção a calouros do cursinho da
Ana Rosa".
O SR. - Anal.
O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO – PT – Anal, desculpem.
Desculpem. "Sexo anal em recepção a calouros no cursinho na Ana Rosa, nessa sextafeira, 30. Vai bicho, come o porco, diz o veterano. Come o porco bicho! Afirmou. O
recém-aprovado envergonhado segura o porco. Vai bicho, come o porco! Bicho então
simula o seco anal com o porco de pelúcia e o veterano ri.
Os gritos da Atlética da Poli que não esteve dentro das acusações de estupro e
abusos veiculados na mídia e nas audiências públicas da CPI, da USP, estavam mais
agressivos que os da Medicina. Ao contrário dos companheiros de universidade não
tomaram cuidado com os palavrões e diziam "eu vou dar porrada e ninguém vai me
segurar, nem a PM". Entoavam "porrada, porrada, porrada" e todos pulavam."
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Então, ah! Tem esse negócio. "Também Flavia Roberta Galter, 18 anos,
aprovada em Medicina não queria saber de denúncias. Muita coisa é exagero. Não
porque você vai numa festa da Medicina da USP que você vai ser estuprada". Vamos
lá?
O SR. DOUGLAS RODRIGUES DA COSTA - Sim.
O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO – PT – Você estava lá? Você foi
lá?
O SR. DOUGLAS RODRIGUES DA COSTA - Sim.
O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO – PT – Foi lá?
O SR. DOUGLAS RODRIGUES DA COSTA - Não, não pude ir.
O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO – PT – Ah! Não pôde ir? Mas
você sabia, né? Que o pessoal da Poli fez desse jeito e a Medicina por outro lado...
O SR. DOUGLAS RODRIGUES DA COSTA - É, eu vi notícia logo que saiu,
eu vi a notícia.
O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO – PT – Mas então você não
consegue responder de onde sai esse núcleo duro que puxa toda a violência, música.
Onde está o núcleo duro...
O SR. DOUGLAS RODRIGUES DA COSTA - Que ensaia?
O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO – PT – Como é que, quer dizer,
tem, os hinos são mantidos...
O SR. DOUGLAS RODRIGUES DA COSTA - Sempre tem pessoas de mau
caráter que acabam fazendo coisas, mas assim...
O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO – PT – Agora me diga uma coisa,
porque, você lembra da festa de 2014, você era presidente da Atlética.
O SR. DOUGLAS RODRIGUES DA COSTA - Sim senhor.
O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO – PT – Como você está muito
tranquilo, está depondo, fala um pouco sobre esta confusão, por favor.
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O SR. DOUGLAS RODRIGUES DA COSTA - Eu, eu era, sou, o presidente
geralmente responsável...
O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO – PT – Os advogados não podiam
procurar os procuradores da casa, porque eu queria pedir ajuda dos procuradores pra
conversar com os advogados, por favor. Vamos lá.
O SR. DOUGLAS RODRIGUES DA COSTA - Desculpa. Então, eu sou o
presidente geralmente é a pessoa responsável pela segurança, não é? Pela festa, então eu
posso esclarecer bem o ocorrido.
De forma alguma houve qualquer ordem homofóbica, não partiu de mim e eu
sou a pessoa que faz o contato coma segurança. Eu inclusive, né? O Felipe Scalisa falou
"eu gostaria de saber quem foi". Eu também gostaria quem foi, se por algum acaso isso
foi espalhado durante a festa para que isso talvez pudesse ter acontecido, não é? Não
houve essa ordem. O que há ordem é que somente casais podem entrar e sair do bosque,
mas casais seja um homem e um homem ou um homem e uma mulher...
O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO – PT – Vamos tentar... Estou
acreditando em tudo o que você está falando.
O SR. DOUGLAS RODRIGUES DA COSTA - Sim senhor.
O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO – PT – Primeiro, outro dia a chefe
da segurança da USP se demitiu, melhor, foi demitida por causa do entrevero que ela
está tendo com o chefe da segurança da Medicina, o chefe da Medicina.
Então, só para você ter uma ideia nós vamos ter que abrir um subitem aqui, um
subcapítulo só para estudar a segurança da Medicina, porque lá a coisa é complicada. É
até complicada para o nosso porte de investigação, mas nós vamos abrir essa caixa.
O SR. DOUGLAS RODRIGUES DA COSTA - Ok.
O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO – PT – Então o seguinte, você
precisa deixar claro que você está tentando ser o mais transparente possível. Se essa
questão de proibição dos alunos e tal, veio da segurança, porque quem contrata a
segurança da festa? É a segurança da Faculdade? É aquele bate-pau-mor lá que vive
batendo em todo mundo?
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O SR. DOUGLAS RODRIGUES DA COSTA - Não, não.
O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO – PT – Porque eu vou até te falar,
o pessoal das imediações do bairro, inclusive médicos que são sócios da Atlética
reclamam pra caramba da orientação da segurança. Vai ter uma audiência sobre isso,
sobre isso. Tem um médico antigo, famoso que levou o filho dele lá na Atlética e o
chefe da segurança queria dar um pau no filho dele.
O cara me encontra todo dia porque ele quer vir depor aqui, porque ele quer vir
depor aqui. O cara é italiano, grandão, fala alto, sabe? Então o negócio dele é com a
segurança da Atlética. Explica esse negócio, a segurança da Medicina é a mesma
segurança da Atlética?
Porque essas firmas de segurança, você sabe que é tudo complicada, né?
(Ininteligível) vou fazer coisa aqui que vai me complicar. Mas então, como é que surgiu
esse negócio? Quem proibiu? Foram vocês? Ou foi a segurança? Como é que você...
Não teve curiosidade de investigar uma coisa que deu tanto rolo, tanto rolo? Fala aí.
O SR. DOUGLAS RODRIGUES DA COSTA - Realmente. Depois da festa
que acontece no sábado à noite, eu fui pra minha casa em São Caetano...
O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO – PT – Você, olha, eu queria ser
respeitoso, está tirando a nossa concentração aqui. Será que vocês podiam fazer este
debate lá no corredor, por favor? Vamos respeitar o depoente, as pessoas, por favor.
Com a palavra.
O SR. DOUGLAS RODRIGUES DA COSTA - É, a festa foi no sábado a
noite e logo que terminou eu fui pra minha casa em São Caetano pra ficar um pouco
com a minha família porque fazia tempo que eu não os via. E no domingo a noite, eu
realmente não tinha visto no Facebook em relação às reclamações do Bernardo, né?
Eu não tinha visto as reclamações dele. Aí depois me alertaram, né? E falaram
pô, aconteceu isso, isso e isso. Na segunda-feira de manhã, eu acho que por volta das 10
horas eu estava voltando pra São Paulo e liguei pra ele. Aí ele me atendeu, ele estava na
aula e aí ele falou assim, "eu estou na aula agora, não dá pra falar".
Eu me identifiquei, né? Falei eu sou o presidente. Ele me falou "me liga mais
tarde". Tá bom. Aí eu liguei pra ele depois do período da aula, acho que era mais ou
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menos no final da tarde e ele me colocou em contato direto com o advogado dele, não
é? Coimbra, eu não me lembro o nome dele.
E a partir daí realmente a gente marcou uma reunião, não deu para ser marcada
porque eu marquei um dia, mas os nossos advogados internos não podiam ir, e a partir
daí eu falei, eles pediram pra colocar por algum motivo jurídico, colocar os dois
advogados em contato e aí os dois ficaram fazendo contato para ver quando seria a
reunião, marcou mais uma, mas não foi possível, eu não lembro o motivo. E aí eles
ficaram a cargo de resolver esta situação, os advogados.
E até que me consta, está sendo investigada esta questão da segurança, da ordem
porque, como foi dito a segurança não tem nada a ver com a segurança da Faculdade.
O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO – PT – Você não pediu pra
Faculdade abrir sindicância?
O SR. DOUGLAS RODRIGUES DA COSTA - Abrir sindicância em
relação...
O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO – PT – Sobre isso aí?
O SR. DOUGLAS RODRIGUES DA COSTA - Sobre isso?
O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO – PT –É.
O SR. DOUGLAS RODRIGUES DA COSTA - Não...
O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO – PT – Agressão do garoto...
O SR. DOUGLAS RODRIGUES DA COSTA - Não, eu não falei nada com a
Faculdade em relação a isso. A segurança da festa, ela não, a segurança não tem a ver
com a segurança da Faculdade, não é?
O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO – PT – Só que tem um problema
que é o seguinte, essas firmas de segurança é tudo parente do parente, do parente, um
indica o outro...
O SR. DOUGLAS RODRIGUES DA COSTA - É, mas...
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O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO – PT – Entendeu? Tudo a mesma
coisa. Muda o CNPJ, mas é o mesmo, mas não muda as pessoas.
O SR. DOUGLAS RODRIGUES DA COSTA - Inclusive eu tenho o contrato
da empresa de segurança, eu não me lembro o nome, mas se o senhor quiser posso me
prontificar a entregar pra o senhor. Eu não me lembro o nome da empresa de segurança,
desculpa.
Tem, deve estar nos nossos...
O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO – PT – Você não abriu uma, nisso
aí você reconhece que você falhou, né?
O SR. DOUGLAS RODRIGUES DA COSTA - Em abrir uma sindicância?
O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO – PT – É, pra você apurar, porque
foi coisa grave, né?
O SR. DOUGLAS RODRIGUES DA COSTA - É, realmente eu não...
O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO – PT – Talvez você não soubesse
que ia ter tanto desdobramentos.
O SR. DOUGLAS RODRIGUES DA COSTA - É, talvez eu tenha falhado,
não me chegou, eu não pensei nisso realmente. Eu fui conversando, tentei conversar,
mas realmente eu não cheguei a abrir uma sindicância.
A SRA. SARAH MUNHOZ – PCdoB – E os advogados não deram essa
sugestão?
O SR. DOUGLAS RODRIGUES DA COSTA - Não, não.
O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO – PT – Vocês contrataram
advogados para tratar desse assunto? É isso?
O SR. DOUGLAS RODRIGUES DA COSTA - Não, a gente tem advogados
que trabalham pra gente, pra confecção de contratos, tal...
O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO – PT – Mas aí, esse escritório de
advocacia é que tratou isso com o menino que foi agredido, é isso?
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O SR. DOUGLAS RODRIGUES DA COSTA - Isso, exatamente. Com o
advogado dele.
O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO – PT – Com o advogado...
O SR. DOUGLAS RODRIGUES DA COSTA - Com o advogado do
Bernardo, isso. Eu nunca consegui falar com ele, acho que falei por Face.
O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO – PT – Com o Bernardo?
O SR. DOUGLAS RODRIGUES DA COSTA - Isso. Facebook e Whatsapp, e
com o advogado dele também, mas a gente nunca conseguiu se encontrar por enquanto.
O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO – PT – Esta festa ocorreu
quando?
O SR. DOUGLAS RODRIGUES DA COSTA - Foi fim de maio de 2014.
O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO – PT – Fim de maio de 2014.
O SR. DOUGLAS RODRIGUES DA COSTA - Começo de maio...
O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO – PT – E depois teve a outra festa
grande?
O SR. DOUGLAS RODRIGUES DA COSTA - Não, não teve.
O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO – PT – A Intermed?
O SR. DOUGLAS RODRIGUES DA COSTA - Não, não teve.
O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO – PT – Ah! Não? Bom, então, a
festa foi em maio de 2014 e ficou só numa tratativa entre advogados?
O SR. DOUGLAS RODRIGUES DA COSTA - Pelo que me consta, até...
O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO – PT – E a firma que você, de
segurança...
O SR. DOUGLAS RODRIGUES DA COSTA - Não, porque, há algum tipo de
processo jurídico correndo em paralelo, não sei...
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O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO – PT – Pessoal? De iniciativa do
menino?
O SR. DOUGLAS RODRIGUES DA COSTA - É, então. E aí isso ainda está
sendo tratado, não é que foi deixado de lado. Isso aí está sendo...
O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO – PT – Então você quer dizer que
da Atlética, mas e porque a moça da firma de segurança fala "não, eu sou homossexual,
tal, mas..."
O SR. DOUGLAS RODRIGUES DA COSTA - Eu nunca tinha visto esse
vídeo. Eu não sei por que ela, eu realmente nunca tinha, eu tinha ouvido falar desse
vídeo, que realmente era mais longo também, que aqui colocaram poucos trechos, mas
eu não tinha visto. Eu não sei por que isso.
O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO – PT – Sei.
O SR. DOUGLAS RODRIGUES DA COSTA - Acho que é inclusive, uma
das coisas que vai ser averiguada nesse processo.
O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO – PT – E quando teve aquela
manifestação, quando foi a manifestação lá, que o pessoal se manifestou?
O SR. DOUGLAS RODRIGUES DA COSTA - Foi mais ou menos um mês
depois da festa.
O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO – PT – Maio de 2014?
O SR. - (Inaudível-fala fora do microfone.)
O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO – PT – A festa foi dia 31...
O SR. DOUGLAS RODRIGUES DA COSTA - Uma semana e meia depois.
Foi, foi depois da festa, foi por causa desse ocorrido. Isso.
O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO – PT – É. Então você vê que tem
um nexo causal aí, né? O ato não foi tão desprovido de fundamento porque tinha um
fato gerador muito próximo, né?
O SR. MARCO AURÉLIO – PT – Presidente?
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O SR. DOUGLAS RODRIGUES DA COSTA - Deputado.
O SR. MARCO AURÉLIO – PT – Com a anuência do Douglas eu queria pedir
um minuto só de suspensão pra gente conversar um pouquinho aqui, pode ser? Com a
anuência?
O SR. DOUGLAS RODRIGUES DA COSTA - Ah! Sim, sim.
O SR. MARCO AURÉLIO – PT – Não, pode permanecer, pode ficar.
A SRA. SARAH MUNHOZ – PCdoB – Deixa ele ir, ele quer ir ao banheiro
coitado! é aqui ao lado, deixa ele ir.
***
- A sessão é suspensa por um minuto.
***
O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO – PT – Paulo, com a palavra.
O SR. PAULO IOTTI - Muito obrigado, deputados. Boa tarde a todas e todos.
O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO – PT – Se identifique, por favor.
O SR. PAULO IOTTI - Meu nome é Paulo Iotti, sou advogado do Grupo de
Advogados Pela Diversidade Sexual. Estou acompanhando aqui a audiência. De todos
os esclarecimentos que você fez sobre este caso de denúncia, de discriminação
homofóbica, eu ouvi tudo o que você falou. Você falou que ainda está em trâmite uma
sindicância, mas o que eu queria perguntar é até relacionado com o que o depoimento
que veio antes, do Paulo, o médico que falou antes, no seguinte sentido.
Primeiro, o que a Atlética fez efetivamente após esse evento, após a denúncia na
apuração, para reprimir? Eu sou militante do Movimento Social, a questão é Atlética
poderia ter emitido uma nota repudiando a homofobia dizendo que ia investigar, porque,
que nem o Felipe falou no debate com esse outro depoente, a Atlética é responsável
pelos atos de segurança.
Eu vou te falar, para um advogado é extremamente inverossímil a segurança, até
se assumindo como lésbica, falar que recebeu ordem e essa ordem não ter vindo do
nada. Na nossa experiência de Movimento Social quando o segurança faz isso ele não se
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assume como homossexual. E até, a justificativa que se leu no e-mail. Ah! Quer dizer,
não tem como saber como é casal, se o casal é ou não homossexual. Quer dizer, em casa
noturna é o que mais se faz, se beija na boca...
O SR. DOUGLAS RODRIGUES DA COSTA - Era um e-mail? O que era
aquilo lá?
O SR. PAULO IOTTI - Uma postagem no Facebook. Aí acho que a Mesa
pode, mas é só um exemplo. Mas o, a Atlética poderia ter feito alguma coisa. O que ela
fez efetivamente, só pra terminar, desculpa. Era só pra explicar a minha pergunta.
O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO – PT – Não precisa interromper,
calma. Você vai falar, deixa ele terminar, você fala. Até porque depois na gravação
ninguém ouve nada.
O SR. DOUGLAS RODRIGUES DA COSTA - Sim.
O SR. PAULO IOTTI - Claro. Desculpe. Então vou falar mais um pouco
devagar que eu tenho vício de falar rápido, perdão. Então, as minhas perguntas nesse
contexto é, um, o que a Atlética efetivamente fez ou começou a fazer em razão disso?
Dois, porque a Atlética não repudiou, eu sou advogado, eu sou o primeiro a saber da
presunção de inocência, mas porque a Atlética não repudiou a homofobia
imediatamente e falou que ia investigar?
Porque está escrito no Código Civil, o que eu estava falando é assim,
inverossímil na minha modesta opinião, mas assim, ainda que o que você esteja falando
estivesse certo e o segurança tivesse inventado isso da cabeça dela, no caso, a Atlética é
responsável, o contratante responde pelos atos do contratado. É isso o que o Felipe
esclareceu aqui, por isso que o protesto é contra a Atlética.
Aí você não pode culpar o Movimento Social por protestar contra a Atlética e
eventualmente alguém entender que estão chamando vocês de homofóbicos
concretamente, mas a Atlética ao não investigar, me permita a valoração, ela age como
homofobia institucional. Ela institucionalmente vira cúmplice da questão.
Então, o depoimento do seu colega, você quiser opinar seria interessante...
O SR. DOUGLAS RODRIGUES DA COSTA - Entendi.

971
DIVISÃO DE TAQUIGRAFIA
O SR. PAULO IOTTI - Me parece de uma insensibilidade impar com a
minoria, com um grupo vulnerável historicamente estigmatizado. Você vê aquilo, vê
que a Atlética não faz nada, aí você vai, faz um protesto.
Naquela postagem eu lembro que eu vi na época essa postagem do Paulo quando
foi divulgado, parece que você quebrou a Atlética de cima a baixo. Enfim, o que é um
claro exagero quando foram três rabiscos que são limpados rapidamente. Mas, então, é
mais, eu queria que você comentasse a fala do colega que te antecedeu nesse sentido,
né? Do protesto, mas em síntese o que a Atlética fez, se é que fez alguma coisa.
Porque que demorou pra fazer, porque que não repudiou a homofobia nesse
sentido que parece que é uma prática notória, que a gente sabe que em qualquer
faculdade, eu não acompanho muito quanto a de Medicina, mas no Direito a homofobia
é um consciente coletivo. Quer dizer, o casal homoafetivo é discriminado a todo o
momento em contexto que não é o heteroafetivo.
Então, porque a Atlética não se posicionou mais firmemente, mais
imediatamente e porque houve essa resistência de diálogo com os Movimentos?
O SR. DOUGLAS RODRIGUES DA COSTA - Tá.
O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO – PT – Então, só para contextuar
melhor, como vocês estão querendo falar a todo momento. Abaixa um pouquinho, quem
é que fez esta postagem? O Eric Curi Silveira ele faz essa discussão.
O SR. DOUGLAS RODRIGUES DA COSTA - Então, só...
O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO – PT – Só um minutinho, eu já te
pergunto, te dou todo o tempo do mundo. Quando é?
O SR. - Seis de junho.
O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO – PT – Seis de junho de 2014.
Quando foi a festa?
O SR. - Foi 31 de maio.
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O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO – PT – Trinta e um de maio, e o
ato quando foi? Onze, quando a foi a postagem do que o depoente que antecedeu? Doze.
Então, dia seis, o Eric é estudante, é medico, quem é o Eric? É da diretoria?
O SR. DOUGLAS RODRIGUES DA COSTA - O Eric é, ele foi diretor social
no ano de 2012.
O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO – PT – Então vou voltar para o
início lá, que nós tivemos que ler tudo aos trancos e barrancos. O que ele discute? Uma
coisa que é pública olha. Uma coisa que é pública. A festa tem esta orientação. A festa
tem essa orientação, essa discussão é uma discussão pública, não é uma discussão
intramuros, ele escreve muito bem. Ele é diretor da Atlética?
O SR. DOUGLAS RODRIGUES DA COSTA - Não, ele foi em 2012, dois
anos antes da festa...
O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO – PT – Foi presidente?
O SR. DOUGLAS RODRIGUES DA COSTA - Não. Ele foi diretor social.
O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO – PT – Diretor social. Então você
vê, não é uma coisa assim que ninguém sabia, foi sem querer. Muito bom, muito bom.
Não é uma coisa assim que ninguém sabia, foi sem querer, é uma coisa de domínio
público, a discussão. Fala um pouquinho sobre isso. Você tinha perguntado...
O SR. DOUGLAS RODRIGUES DA COSTA - Só esclarecer, em relação a
essa postagem, o Eric foi diretor social em 2012. Então, como vocês viram, o André que
estava aqui, ele não tinha nada a ver com a questão da segurança. Ele nem deve ter
falado nada em relação à segurança da festa dele. Ou seja, isso ele estava em
intercâmbio, ele, em 2014 ele nem estava, ele chegou um mês antes da festa, ele não
tinha nada a ver com a segurança, né? Com a segurança...
O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO – PT – Ele estava onde no
intercâmbio? No Canadá?
O SR. DOUGLAS RODRIGUES DA COSTA - Putz, eu não sei dizer agora.
O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO – PT – é que o pessoal que fez
intercâmbio volta bem arejado, com ideias bem melhores...
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O SR. DOUGLAS RODRIGUES DA COSTA - E aí, ele não tinha nada a ver
com o contexto da nossa festa. O que eu posso garantir é que em relação a quando eu
era presidente, quando eu era presidente e eu era responsável pela segurança eu não dei
essa ordem pra ninguém.
Em relação ao que foi perguntado ao Paulo, primeiro que eu não culpei ninguém,
né? Que ele falou que você não pode culpar, então, os grupos por isso. Eu não culpei, eu
tenho diálogo com eles, eu tive bastante diálogo com eles enquanto eu era presidente.
Eles não podem desmentir isso porque é verdade.
O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO – PT – Então vamos fazer o
seguinte, olha. O tempo está se prolongando muito. Então, primeira coisa.
O SR. DOUGLAS RODRIGUES DA COSTA - Tá.
O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO – PT – Como você teve um
diálogo tranquilo e respeitoso conosco, vamos puxar tudo da origem. Você vai se
comprometer, eu não tenho como votar um requerimento que eu não tenho nem quorum
aqui agora.
Nós vamos fazer um pedido pra você, e nós vamos oficiar este pedido, que você
traga toda a documentação da Atlética, do escritório de advocacia das coisas que vocês
fizeram, das propostas, o nome da empresa de segurança contratada.
Porque o advogado, o Dr. Paulo Iotti, ele fez uma pergunta muito clara. Talvez
vocês não tivessem a dimensão, mas vocês não se posicionaram. O único
posicionamento que veio foi daquele senhor lá, que fez uma advertência pública,
advertência pública e repúdio ao ato e se achou no direito de xingar todo mundo.
Então, nós estamos querendo saber direito os procedimentos porque está muito
estranho realmente esse negócio de vocês terem silenciado. E quase que a vítima de
agressão é que foi mais uma vez criminalizada como sempre.
Não foi aberta nenhuma sindicância na Faculdade de Medicina, entendeu? Vocês
não levaram esta sindicância adiante e nem pra identificar porque o menino foi
agredido, em que circunstâncias, né? Então isso aí era bom que a Atlética se
posicionasse, né?
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Eu queria, nós vamos até tentar achar aquela senhora que veio da empresa de
segurança para ela vir depor aqui, vamos tentar. Agora era legal limpar essa história,
porque aquele senhor lá, ele se avoca no direito de ser uma espécie de porta-voz da
Atlética, informal assim. Ele não tem cargo, tal, mas se arvora no direito de fazer isso
aí. Então eu queria que você falasse enquanto presidente da Atlética.
O SR. DOUGLAS RODRIGUES DA COSTA - Em relação à sindicância
realmente eu falhei, não me veio à mente como eu havia dito. Em relação às suas
perguntas ao que fizemos e porque não repudiamos. O porquê não repudiamos, na
verdade a gente fez uma nota de repúdio em que a gente falou que estava sendo
averiguados os fatos e aí, logo depois disso a gente foi bombardeado "como assim vocês
estão averiguando os fatos? Não tem nada a se averiguar, não tem porque isso".
Só que isso não foi uma forma de falar assim "ele está mentindo, ele não sabe o
que ele está falando", foi uma forma de falar que a gente não sabe realmente o que
aconteceu, que a gente era contra a homofobia. A gente sempre foi contra a homofobia.
A Atlética institucionalmente é contra a homofobia, somos contra o racismo, somos
contra o estupro.
E, na época a gente foi bombardeado por causa dessa palavra de averiguar, e a
gente não ia tirar, mas eu não lembro qual a instância que a gente recebeu que talvez
seria melhor adiar essa nota porque foi uma época que a mídia estava caindo muito em
cima.
O SR. - Não soltaram a nota.
O SR. DOUGLAS RODRIGUES DA COSTA - Soltamos. Soltamos. Soltamos
a nota.
O SR. - De repúdio?
O SR. DOUGLAS RODRIGUES DA COSTA - Foi uma nota de repúdio,
porque aí leram a palavra averiguar e aí disseram, bombardearam a gente. Eu não tenho
essa nota, não tenho como te provar isso realmente, não tenho como te provar. E o que a
gente fez foi. é, eu estou dizendo, se quiser...
O SR. - é que eu desconheço.
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O SR. DOUGLAS RODRIGUES DA COSTA - Sim, Sim, ok. E o que a gente
fez foi entrar em contato com o Bernardo. Talvez menos do que a gente deveria, mas a
gente tá agora acompanhando, não teve essa sindicância como o senhor disse, mas o
caminhar da...
O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO – PT – O senhor reconhece que
aquele depoente anterior soltou uma espécie de uma nota em nome da Atlética?
Analisando os fatos?
O SR. DOUGLAS RODRIGUES DA COSTA - Acho que na realidade ele não
era meio uma nota, né? Era um...
O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO – PT – Era um posicionamento.
O SR. DOUGLAS RODRIGUES DA COSTA - Era um posicionamento dele.
O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO – PT – Você se sentiu
reconhecido naquele posicionamento?
O SR. DOUGLAS RODRIGUES DA COSTA - Se nós quem?
O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO – PT – a Atlética, a direção da
Atlética se sentiu no ato de repúdio à manifestação que teve pela agressão do garoto?
O SR. DOUGLAS RODRIGUES DA COSTA - A gente como Atlética não
emitiu nada em relação ao dele.
O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO – PT – Não, né? Tá. Bom, então
nós vamos querer aprofundar. Os senhores têm interesse em pedir para a Faculdade de
Medicina abrir uma sindicância sobre esse assunto atualmente? Porque o diretor da
Faculdade se propôs a abrir todas as sindicâncias necessárias pra investigar casos não
investigados. O senhor se propõe ainda a...
O SR. DOUGLAS RODRIGUES DA COSTA - Se ele achar necessário a
gente pode abrir. Se ele...
O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO – PT – Nós estamos achando.
O SR. DOUGLAS RODRIGUES DA COSTA - Hã?
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O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO – PT – Estamos pedindo, poderia
ele esse fato ao conhecimento da Faculdade de Medicina?
O SR. DOUGLAS RODRIGUES DA COSTA - Converso com ele sim.
O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO – PT – A Faculdade com toda a
sua estrutura pudesse analisar esses fatos?
O SR. DOUGLAS RODRIGUES DA COSTA - Posso conversar com o
professor Aller.
O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO – PT – Está bom. Então, olha, nós
estamos precisando da prestação de contas, queremos o processo que vocês instalaram
sobre a agressão a este garoto, a contratação de advogado, todo esse processo, e nós
vamos querer aprofundar, ah! A firma de segurança que foi contratada, se ela foi
indicada pela própria segurança da Pinheiros. Qual é a firma de segurança que vocês
usam trabalhar?
O SR. DOUGLAS RODRIGUES DA COSTA - Ah! Geralmente é, não, eu
não lembro. Por isso que eu disse para o senhor deve ter no contrato, mas eu não lembro
o nome. É que mudou algumas vezes assim.
O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO – PT – Mas esse ano?
O SR. DOUGLAS RODRIGUES DA COSTA - Então, eu não me lembro
agora.
O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO – PT – Mas um fato tão rumoroso
você não lembra? Porque geralmente esses firmas são pequenas, você conhece o cara
que vai lá, que contrata, que paga. Quanto você pagou pra essa firma de segurança?
O SR. DOUGLAS RODRIGUES DA COSTA - A gente investe bastante na
segurança, então a gente tem que pegar...
O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO – PT – Eu sei, mas esta é a
segurança específica da festa. Ou era decorrência de um contrato maior?
O SR. DOUGLAS RODRIGUES DA COSTA - Um contrato só da festa, não...
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O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO – PT – Quem é o chefe da
segurança da Atlética e a firma que faz...
O SR. DOUGLAS RODRIGUES DA COSTA - Não tem um chefe de
segurança. É uma empresa terceirizada que só tem o porteiro.
O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO – PT – E aquele homem famoso
lá que?
O SR. DOUGLAS RODRIGUES DA COSTA - Então, ele é da empresa
terceirizada, da Aster.
O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO – PT – Aster.
O SR. DOUGLAS RODRIGUES DA COSTA - Isso. É um porteiro só, não
tem assim...
O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO – PT – Como é o nome dele?
O SR. DOUGLAS RODRIGUES DA COSTA - De quem?
O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO – PT – Do porteiro.
O SR. DOUGLAS RODRIGUES DA COSTA - Putz, eu conheço ele como
Jorjão.
O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO – PT – Jorjão. Jorjão. Ele tem
firma de segurança?
O SR. DOUGLAS RODRIGUES DA COSTA - Não, ele é um...
O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO – PT – Mas ele indica outras
firmas?
O SR. DOUGLAS RODRIGUES DA COSTA - Não. Eu só conheci ele
quando era calouro. Quando eu estava no segundo ano ele não trabalhava mais lá.
O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO – PT – Ah! Ele não está mais lá?
O SR. DOUGLAS RODRIGUES DA COSTA - Não.
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O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO – PT – Bom, mas você não sabe a
empresa que foi fazer segurança nesse dia..
O SR. DOUGLAS RODRIGUES DA COSTA - Eu não me recordo o nome,
mas a gente pode enviar aqui com esses documentos aqui que é o contrato que a gente
fez com eles.
O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO – PT – Você se propõe a vir
continuar este depoimento? Porque ele é muito importante pra nós.
O SR. DOUGLAS RODRIGUES DA COSTA - Posso...
O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO – PT – Dar continuidade dessas
fatos, dessa investigação.
O SR. DOUGLAS RODRIGUES DA COSTA - Acho que em relação a estes
fatos eu acho que já falei tudo o que eu...
O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO – PT – Falta mais...
O SR. DOUGLAS RODRIGUES DA COSTA - Se o senhor quiser falar sobre
outros assuntos...
O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO – PT – Eu quero falar sobre esses
fatos, documentos, investigação, firma de segurança.
O SR. DOUGLAS RODRIGUES DA COSTA - Ah! Entendi.
O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO – PT – Isso aí nós vamos mais
detalhadamente.
O SR. DOUGLAS RODRIGUES DA COSTA - Ok.
O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO – PT – Como é o nome do
escritório de contabilidade, é aquele mesmo do Belenzinho que vocês tinham? O
Japonês?
O SR. DOUGLAS RODRIGUES DA COSTA - Eu acho que mudou.
O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO – PT – Mudou?
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O SR. DOUGLAS RODRIGUES DA COSTA - Eu acho que mudou.
O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO – PT – Qual é o atual escritório
de contabilidade?
O SR. DOUGLAS RODRIGUES DA COSTA - Ah! Eu não sei dizer. Isso eu
realmente não é da minha alçada, essa parte realmente não.
A SRA. SARAH MUNHOZ – PCdoB – É o Inkei, em maio de 2014 é o Inkei .
O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO – PT – É o Inkei ainda?
A SRA. SARAH MUNHOZ – PCdoB – Em maio de 2014 está como Inkei.
O SR. DOUGLAS RODRIGUES DA COSTA - É, isso aí, mas eu acho que
mudou. Eu não sei dizer que, ou é esse ou...
O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO – PT – Mas onde fica?
O SR. DOUGLAS RODRIGUES DA COSTA - Isso aí é da minha época.
O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO – PT – É da sua época?
O SR. DOUGLAS RODRIGUES DA COSTA - Isso.
A SRA. SARAH MUNHOZ – PCdoB – Sabe onde ele fica?
O SR. DOUGLAS RODRIGUES DA COSTA - Não. Realmente eu não tinha
muito contato.
O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO – PT – (Voz sobreposta) você
sabe?
O SR. DOUGLAS RODRIGUES DA COSTA - Não. Não tinha muito contato
com as contas.
O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO – PT – Marco Aurélio.
O SR. MARCO AURÉLIO – PT – Douglas, em 2014 vocês chegaram a ter
alguma reunião com a Faculdade de Medicina para discutir a questão da Festa das
Fantasias?
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O SR. DOUGLAS RODRIGUES DA COSTA - Em relação a que?
O SR. MARCO AURÉLIO – PT – Festa Fantasias no Bosque.
O SR. DOUGLAS RODRIGUES DA COSTA - Sim.
O SR. MARCO AURÉLIO – PT – E o que deu esta reunião? Que vocês foram
nessa reunião, vocês teriam ido para solicitar permissão para fazer a festa, seria isso?
O SR. DOUGLAS RODRIGUES DA COSTA - A gente foi conversar em
relação ao contexto atual da Faculdade e conversar em relação a este empreendedorismo
que o senhor deputado havia falado antes, em relação se valia a pena, não valia a pena
ela ser feita ou não.
O SR. MARCO AURÉLIO – PT – É porque eu tenho informação que esta
festa seria ume vento que vocês estariam pensando pra poder fazer uma arrecadação de
fundos também.
O SR. DOUGLAS RODRIGUES DA COSTA - Isso, é um dos objetivos dela.
O SR. MARCO AURÉLIO – PT – Um dos objetivos dela. Mas ela não foi
permitida?
O SR. DOUGLAS RODRIGUES DA COSTA - Não, não é que ela não foi
permitida, a gente não fez ela.
O SR. MARCO AURÉLIO – PT – Não houve então uma manifestação
contrária da universidade para não fazer a festa, não é isso?
O SR. DOUGLAS RODRIGUES DA COSTA - Não que tenha sido
oficializado.
O SR. MARCO AURÉLIO – PT – E você pode dizer por que ela não foi feita?
O SR. DOUGLAS RODRIGUES DA COSTA - Ah! Porque a gente pesou esta
questão do empreendedorismo e a gente viu que na hora não era necessário fazer.
O SR. MARCO AURÉLIO – PT – Mas, a festa tinha por objetivo arrecadar
recursos financeiros para a Atlética, não é?
O SR. DOUGLAS RODRIGUES DA COSTA - Isso.
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O SR. MARCO AURÉLIO – PT – E aí vocês acabaram decidindo de não fazer
a festa. Mas, quando vocês foram fazer a reunião com a universidade já não tinha
havido algumas despesas, não tinha as fantasias prontas, não houve despesas, não tem
nenhuma despesa é com relação a esta festa que ficou em haver?
O SR. DOUGLAS RODRIGUES DA COSTA - Não.
O SR. MARCO AURÉLIO – PT – Porque a festa não houve, se tivesse
havido...
O SR. DOUGLAS RODRIGUES DA COSTA - Não houve.
O SR. MARCO AURÉLIO – PT – Aí o dinheiro pagaria as despesas.
O SR. DOUGLAS RODRIGUES DA COSTA - Mas não é como se estivesse
havido contratos e depois tivesse desfeito.
O SR. MARCO AURÉLIO – PT – Ou senão já teria lançado a ideia, ou
alguém já tendo buscado alguma coisa, feito alguma fantasia e aí não tendo a festa,
ficou uma despesa aí... Não houve nenhuma despesa em relação, então com relação a
esta festa?
O SR. DOUGLAS RODRIGUES DA COSTA - Não que eu saiba, mas eu
acredito realmente que não tenha havido.
O SR. MARCO AURÉLIO – PT – Entendi. Só não consegui entender assim,
vocês fizeram a reunião com a universidade pra fazer a festa e o que motivou depois não
fazer a festa? Esta Festa Fantasias. Não, não a...
O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO – PT – Você não está sendo claro
agora, você começou a ficar travado. Eu sei que você está cansado, nós também. Ele
quer saber o seguinte, fez a primeira festa, deu esta confusão toda. Tem uma segunda
festa no calendário, houve a segunda festa? Não? Porque que não houve?
Então é isso entendeu? Essa coisa, esse mundo não está claro pra nós. E se foi
um tremendo sucesso, arrecadou uma tremenda duma quantia em dinheiro, tal. Porque
não houve a segunda? Como é que a conjuntura começou a mudar? É isso o que ele
quer entender, é isso.
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O SR. DOUGLAS RODRIGUES DA COSTA - Não houve a festa porque não
houve a necessidade da gente fazer a festa e porque agente percebeu que na questão do
empreendedorismo os contras eram maiores do que os prós. A gente percebeu que
apesar da gente tomar os cuidados necessários ainda havia reclamações que a gente
deveria tomar mais cuidado pra continuar realizando elas. Por este motivo não houve as
festa.
O SR. MARCO AURÉLIO – PT – Então, mas... O que eu não estou
conseguindo entender é isso, mas houve uma reunião de vocês com a universidade para
tratar do assunto da festa?
O SR. DOUGLAS RODRIGUES DA COSTA - Sim.
O SR. MARCO AURÉLIO – PT – Depois disso não teve a festa?
O SR. DOUGLAS RODRIGUES DA COSTA - Mas a gente conversou com
eles da possibilidade que talvez a gente fosse fazer ou não. Mas a gente não foi barrado
ou falado sim ou não fazer a festa. Não foi "vamos fazer reunião, não vamos fazer". Foi
talvez façamos reunião, talvez façamos a festa.
O SR. MARCO AURÉLIO – PT – Acho que a deputada sabe sobre esse
assunto?

A SRA. SARAH MUNHOZ – PCdoB – A festa Carecas no Bosque deu uma
lucratividade tão grande que foi desnecessária fazer a Fantasias no Bosque?
O SR. DOUGLAS RODRIGUES DA COSTA - O lucro que eu saiba foi
condizente ao dos anos anteriores, né? Foi meio que...
A SRA. SARAH MUNHOZ – PCdoB – Foi menos que 50% de 2012.
O SR. DOUGLAS RODRIGUES DA COSTA - Foi menos que 50% de 2012,
o Líquido?
A SRA. SARAH MUNHOZ – PCdoB – Que está apontado, declarado.
O SR. DOUGLAS RODRIGUES DA COSTA - Bom, eu não sei dizer.
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A SRA. SARAH MUNHOZ – PCdoB – Mas você não era o presidente, você
não assinava essas questões, essas documentações?
O SR. DOUGLAS RODRIGUES DA COSTA - Sim...
A SRA. SARAH MUNHOZ – PCdoB – Eu sei que é difícil a gente aqui
O SR. DOUGLAS RODRIGUES DA COSTA - (Voz sobreposta.)
A SRA. SARAH MUNHOZ – PCdoB – Então, mas é justamente isso, 2014
que eu estou perguntando. Fica difícil a gente conversar quando a pessoa se aliena, se
exime da responsabilidade que o cargo lhe conferia naquele momento enquanto nós
estamos aqui perguntando exatamente isso. O que o deputado colocou aqui, vocês não
fizeram a festa. Porque ainda não ficou muito claro.
Eu estou supondo que a Carecas no Bosque tinha dado um lucro fantástico pra
que não pudesse ter outra e vocês continuassem a fazer as outras atividades sem ter
recursos. De algum lugar o recurso veio, porque de todos os depoimentos que tiveram
aqui deputado, as atividades da Atlética se mantiveram.
O SR. MARCO AURÉLIO – PT – Então vamos emendar nesta questão que a
deputada Sarah está falando, porque veja, houve uma ideia de se fazer a festa da
Fantasia, festa Fantasia no Bosque com um dos objetivos de arrecadar dinheiro.
Necessidade financeira da Atlética. Esta festa não aconteceu.
Agora, a necessidade financeira permaneceu. Como que se supriu essa
necessidade financeira?
O SR. DOUGLAS RODRIGUES DA COSTA - Assim, nós não tivemos uma
competição durante este ano que seria o equivalente ao lucro, por exemplo, ao lucro
que, eu não sei, 50% de 2012. Acho, que me lembro o lucro de 2014 foi cerca de 130
por aí. E, não ter a necessidade porque a gente viu que o nosso caixa estaria amortizado,
é... esqueci, estaria ok. Sem a festa. Então não precisou porque a gente não teve uma
competição.
O SR. MARCO AURÉLIO – PT – Vocês cancelaram a competição, então?
O SR. DOUGLAS RODRIGUES DA COSTA - É, foi.
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O SR. MARCO AURÉLIO – PT – Não precisou realizar. Não houve repasse
da universidade ou da Faculdade para vocês para cobrir o valor que vocês não
receberam pela festa?
O SR. DOUGLAS RODRIGUES DA COSTA - Não que eu saiba.
O SR. MARCO AURÉLIO – PT – Não houve nenhum repasse nesse sentido,
nenhum da Faculdade ou? Entendi.
A SRA. SARAH MUNHOZ – PCdoB – Os valores envolvidos que vocês
mandaram a documentação, embora seja uma documentação que pode até ser
questionada a valia porque vocês mandaram, mas não tem nenhum timbre, não tem nada
assinado.
Do que vocês mandaram aqui que a gente está tomando como verdade, maio de
2014. Carecas no Bosque, 120.604,20. Aí, maio de 2014 Carecas no Bosque
254.919,80, tá? Então, vocês tinham ali uma despesa fixa de 68 mil em maio de 2014 e
1000 em maio de 2012, e tiveram uma receita de 137 em maio de 2014 contra 291.110.
Então é, a minha pergunta é, a mesma que o deputado fez. Como se compensar
os valores não auferidos com a festa para poder manter a Atlética sendo que vocês
tinham um custo fixo muito maior do que as receitas que vocês auferiram.
O SR. DOUGLAS RODRIGUES DA COSTA - Eu não sei em detalhes essa
questão, mas pelo que eu tenho conhecimento o grande motivo foi a não realização de
uma das competições, a InterUSP que custa quase acho, que o valor do lucro líquido de
uma das festas pra gente. E também, eu não sei dizer em relação à entrada e saída por
causa das nossas renovações de associações, se isso tem alguma coisa...
A SRA. SARAH MUNHOZ – PCdoB – Então eu posso pensar que hoje a
Atlética além dos custos fixos que ela já apresenta para o patrimônio público e para o
orçamento público, ela é um elemento deficitário e que usa recursos mais do que os já
providos para se manter?
O SR. DOUGLAS RODRIGUES DA COSTA - Não, ela não está deficitária.
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O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO – PT – Olha, embora vocês
achem que este dinheiro não seja dinheiro público e vocês não precisam prestar contas,
as contas de vocês além de vocês não entregarem elas são muito mal elaboradas.
Porque você reparou a última coisa que você falou? Que um dos eventos
esportivos teve quase o custo do que foi auferido na festa. Vocês são muito jovens,
vocês tem que começar a prestar contas. Não adianta o tesoureiro da gestão anterior
veio e falou assim, "tem um escritório de um japonês lá no Belenzinho. Hahahahaha"
Como dizendo, lá no Belenzinho a coisa é atrasada, né? E deu risada ainda.
Aí nós falamos, mas você também é japonês! O que houve? Eu também sou do
Belenzinho, qual o problema de ter um escritório? Você não sabia nem o nome do
escritório de contabilidade.
Mas é muito dinheiro que vocês manipulam, é muito dinheiro e vocês não
prestam conta de nada. Essas participações nas entidades, nas atividades esportivas elas
não estão declaradas ainda. Está muito ruim esta prestação e o tempo que vocês estão
obstaculizando para entregar está ficando feio. Parece que está tudo sendo refeito só pra
entregar pra gente, entendeu?
Aí vocês têm um flanco de absoluta vulnerabilidade. Nesse sentido eu queria
fazer a segunda pergunta.

Quem tem acesso às contas? Só o tesoureiro, só os

tesoureiros? O André disse que são fechadas, o André é um depoente, um tesoureiro que
veio aqui. Por quê? Outra coisa, ainda relativa a esta festa, esse negócio do... Você
confirma que uma instância da USP sugeriu que não lançassem nota de repúdio contra a
homofobia? Qual foi a instância e por quê?
Então, esse negócio das contas como eu estou dizendo está muito mal explicado,
as contas estão muito mal feitas, cada vez aparece uma versão das contas, vocês são
muito jovens para serem acusados de improbidade. Isso é uma coisa que vocês têm que
tomar muito cuidado porque lá entra e sai muito dinheiro, muito dinheiro, né?
Então as contas são primárias, primária a prestação de contas. Muito primária,
não bate, né? Vocês falam uma coisa, está escrito outra. Vocês não se dão ao trabalho
nem de ler o que vocês mandam. Essa é a primeira coisa. Então esse negócio de conta já
está começando a pegar mal. E aí nós queremos saber qual a instância da USP que
sugeriu para que vocês não se manifestassem em relação à questão da homofobia.
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O SR. DOUGLAS RODRIGUES DA COSTA - Não foi nenhuma instância da
USP que se manifestou, eu não me recordo direito como foi que aconteceu, mas foi por
causa do bombardeamento que a gente recebeu em relação à nota que a gente tinha
emitido, mas eu não me recordo, não foi uma instância da USP que, não foi uma coisa
interna.
O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO – PT –Alguém falou.
O SR. DOUGLAS RODRIGUES DA COSTA - Eu não me lembro...
O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO – PT – Alguém falou pra vocês
não emitir nota nenhuma.
O SR. DOUGLAS RODRIGUES DA COSTA - Só se foi algum dos
advogados, eu não me lembro qual foi o contexto, mas eu preciso dar uma recordada.
Em relação...
A SRA. SARAH MUNHOZ – PCdoB – Então existiu alguma orientação em
relação a isso?
O SR. DOUGLAS RODRIGUES DA COSTA - Que eu me lembre sim.
O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO – PT – Ótimo. Deixa eu falar uma
coisa. Embora nesse fim de semana eu tenha recebido um e-mail super desagradável
dizendo que eu estava fazendo exploração política da morte de um aluno que nem sabia
direito o que era, mas fiquei muito impressionado com a morte dele, ainda mais dizer
que eu estava fazendo exploração política.
Deixa eu te fazer uma pergunta. É dura, mas eu tenho que te fazer. A morte do
Pedro Marotti ocorreu num contexto em que ele era bastante pressionado na gestão e no
time de handball no qual ele participava, sofrendo ameaça de Pascu a ponto de dormir
no volante no momento do acidente. Como você analisa esta questão que ocorreu dentro
da sua gestão?
O SR. DOUGLAS RODRIGUES DA COSTA - Só pra falar que não houve
essa ordem de nenhuma instância da USP assim. Eu preciso recordar, mas não foi nada
em relação à USP.
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Em relação ao Pedro Marotti, eu não tenho o que falar. Ele faleceu num
acidente, infelizmente faleceu num acidente de trânsito e, foi isso.
O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO – PT – Tá bom. Mais alguma
pergunta? Bom, queria te agradecer, né? Acho que você fez um bom depoimento, queria
te agradecer por você ter permanecido conosco até aqui. Muito obrigado. Vamos
suspender a sessão por cinco minutos.
***
- A sessão é suspensa por cinco minutos.
***
O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO – PT – Reaberta a sessão, com a
palavra o deputado Marco Aurélio.
O SR. MARCO AURÉLIO – PT – Senhor presidente, nós temos ainda alguns
depoimentos e um encerra o grupo de pessoas da Atlética e depois nós temos outros
depoimentos de pessoas, de alunos do Show Medicina.
Devido ao horário, eu queria fazer um encaminhamento de que, eu sei que da
nossa parte nós poderíamos ficar aqui muito mais tempo, mas eu acredito também que
para os depoentes é interessante que eles o façam com a maior tranquilidade possível.
Então, se os depoentes que já estão marcados pra hoje, o meu encaminhamento é
esse, se eles quiserem verbalizar uma solicitação de remarcação da data com o
compromisso de virem com tranquilidade como a gente faz aqui, nós ouviríamos então,
o último...
O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO – PT – O último da Atlética?
O SR. MARCO AURÉLIO – PT – Da Atlética é? Quem que é? Não, acho que
a Atlética ainda tem um, não tem?
O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO – PT – A Atlética acabou.
O SR. - O Pedro.
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O SR. MARCO AURÉLIO – PT – Pedro. Ele está aqui, né? O Pedro está
aqui? Está? Aqui.
O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO – PT – O último da Atlética é o
Pedro? Pedro Henrique Schimidt Hashizume, esse é Atlética?
O SR. MARCO AURÉLIO – PT – Olha lá o Pedro.
O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO – PT – Pode sentar, pode sentar.
Então eu queria pedir esse encaminhamento conciliatório. Então vamos ver quem depôs
hoje. Depôs o Abe, né? André Abe, depois o Paulo Comarin, depois o Rodrigo, né? Igor
Marinho, esse último Douglas. Esses depuseram, não é? Paulo Comarin, está aqui.
André, Paulo Comarin, Igor e Douglas, não é isso? E agora falta o último aqui.
Então faltaram depor o Leonardo Bicarato Turra, Flávio Augusto Miorim, Silvio
Tacla Alves Barbosa e Rodrigo Bolini, é isso? Então são esses?
O SR. MARCO AURÉLIO – PT – Eles estão aqui né?
O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO – PT – Todos estão aqui. Então,
eu queria o compromisso pessoal deles porque a citação é pessoal não é contra o Show,
os advogados são do Show, mas eu queria um compromisso deles que eles se
comprometem a vir depor em data em comum acordo atrasada, tudo bem?
Então quem são? Repetindo, o Rodrigo, Leonardo, o Flávio...
O SR. MARCO AURÉLIO – PT – Para efeito de ata senhor presidente, eu
queria que cada um pudesse só se apresentar.
O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO – PT – É, só se apresentar e...
O SR. MARCO AURÉLIO – PT – Pode ser?
O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO – PT – Estou certo? Por favor.
São três, então?
O SR. LEONARDO BICARATO TURRA - Leonardo.
O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO – PT – Leonardo Bicarato Turra.
O SR. - SILVIO TACLA ALVES BARBOSA - Eu sou o Silvio Barbosa.
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O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO – PT – Silvio o que? Quem é o
Leonardo?
A SRA. SARAH MUNHOZ – PCdoB – O Leonardo, o nome completo? Por
favor, Leonardo, o nome completo.
O SR. LEONARDO BICARATO TURRA - Leonardo Bicarato Turra.
O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO – PT – Você é Turra? Tá. Quem é
o Flávio? Flávio Miorim.
O SR. FLÁVIO AUGUSTO MIORIM - Flávio Augusto Miorim.
O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO – PT – Que é Rodrigo?
O SR. RODRIGO BOLINI DE OLIVEIRA LIMA - Rodrigo Bolini de
Oliveira Lima.
O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO – PT – E quem falta? Como é que
é?
A SRA. SARAH MUNHOZ – PCdoB – Fala no microfone porque está
gravando.
O SR. SILVIO TACLA ALVES BARBOSA - Silvio Tacla Alves Barbosa.
O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO – PT – Ah! Silvio Tacla Alves
Barbosa. Então são os quatro. Então, por favor, falem para efeito de gravação que os
senhores se comprometem a vir depor em outro dia.
O SR. MARCO AURÉLIO – PT – É melhor, não é?
O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO – PT – De comum acordo.
O SR. MARCO AURÉLIO – PT – Esse encaminhamento é melhor pra vocês?
estou entendendo, parece que é isso o que foi verbalizado, trazido aqui pra mim.
O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO – PT – Os advogados do Show
Medicina que não são os advogados de vocês porque aqui é depoimento individual.
Vocês se comprometem a vir depor num outro dia? Sem problemas? É isso o que nós...?
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Então está bom, fala o nome e fala me comprometo a voltar a depor em um dia a ser
marcado. Fala o nome.
O SR. RODRIGO BOLINI DE OLIVEIRA LIMA - Eu não falo por todo
mundo, eu queria saber de todo mundo?
O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO – PT – Fala você. Fala só...
O SR. RODRIGO BOLINI DE OLIVEIRA LIMA - Por mim, eu Rodrigo
Bolini de Oliveira Lima me comprometo a vir depor em outro dia a ser marcado com
essa Comissão Parlamentar de Inquérito.
O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO – PT – Excelente, obrigado. Fala
o nome.
O SR. FLÁVIO AUGUSTO MIORIM - Eu Flávio Augusto Miorim também
me comprometo em uma data oportuna a voltar a depor.
O SR. - SILVIO TACLA ALVES BARBOSA - Eu Silvio Tacla Alves Barbosa
também me comprometo a voltar a depor nessa Comissão.
O SR. LEONARDO BICARATO TURRA - Eu Leonardo Bicarato Turra me
comprometo a voltar em uma outra data.
O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO – PT – Muito obrigado. Acerta
com os procuradores lá, o Luciano ou com o João aqui da Comissão, os procuradores, é.
Acera aí. Vamos prosseguir? Obrigado, desculpem ter permanecido até esta hora.
Vamos lá. Pronto, faz a sua apresentação, seu nome, por favor.
O SR. PEDRO HENRIQUE SCHIMIDT HASHIZUME - Boa tarde, meu
nome é Pedro Henrique...
O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO – PT – Deixa eu falar uma coisa,
espera um pouquinho. Eu quero um compromisso. Os CDs, os CDs, já arrumaram
dinheiro para pagar a última edição do Show Medicina ou ainda não?
O SR. - Ainda não.
O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO – PT – Mas os CDs de todos os
anteriores, todos os anteriores de uma série histórica, esse último, da GENI. Se não tiver
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o CD, a cópia master pra fazer pelo menos uma cópia, está claro? Então nós queremos,
nós precisamos da cópia integral do Show Medicina dos últimos cinco anos, inclusive
do GENI. Está certo? Pode falar, vamos lá.
E as contas do Show, essas coisas toda. Mas o que nós queremos são os CDs na
íntegra, não coisa mambembe, aquela coisa oficial que vocês contratam uma firma para
fazer essa coisa direito, tá? Pronto, com a palavra.
O SR. PEDRO HENRIQUE SCHIMIDT HASHIZUME - Boa tarde, meu
nome é Pedro Henrique Schimidt Hashizume, eu tenho 22 anos, sou natural de São
Paulo. Entrei na Faculdade de Medicina em 2010, fui diretor da Atlética em 2012, no
cargo de tesoureiro e atualmente sou do sexto ano de graduação.
O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO – PT – Você já se formou?
O SR. PEDRO HENRIQUE SCHIMIDT HASHIZUME - Não. Estou
cursando o sexto ano agora.
O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO – PT – Fala um pouquinho de
você (inaudível). Está sem som. Alô, alô! Voltou. Você foi diretor da Atlética em 2012?
O SR. PEDRO HENRIQUE SCHIMIDT HASHIZUME - Isso.
O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO – PT – Pode começar. Está sem
microfone? Não tem outro sem fio? Ele é o Flávio Miorim.
O SR. MARCO AURÉLIO – PT – Só pra efeito, não é presidente, foi diretor?
O SR. PEDRO HENRIQUE SCHIMIDT HASHIZUME - Fui diretor no
cargo de tesoureiro.
O SR. MARCO AURÉLIO – PT – Ah! Diretor no cargo de tesoureiro.
O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO – PT – Tesoureiro.
O SR. PEDRO HENRIQUE SCHIMIDT HASHIZUME - Em 2012.
O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO – PT – Flávio?
O SR. PEDRO HENRIQUE SCHIMIDT HASHIZUME - Pedro, Pedro.

992
DIVISÃO DE TAQUIGRAFIA
O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO – PT – Ele é o Pedro, desculpa.
O SR. PEDRO HENRIQUE SCHIMIDT HASHIZUME - Pedro, Pedro
Henrique.
O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO – PT – Pedro, espera um
pouquinho, só um minuto. Desculpa. Deixa eu me atualizar aqui. Bom, fala sobre esse
negócio dessas contas aí, vai. Você nasceu aqui em São Paulo, né?
O SR. PEDRO HENRIQUE SCHIMIDT HASHIZUME - Sou de São Paulo.
O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO – PT – Você estudou em escola
pública ou particular?
O SR. PEDRO HENRIQUE SCHIMIDT HASHIZUME - Estudei em escola
particular, muitos custos dos meus pais e os meus dois outros irmãos também estudaram
assim. Foi até um alívio lá em casa que a gente tipo, pôde entrar numa escola pública.
O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO – PT – Pública, excelente. Você
tem cara de estudioso, realmente. Fala um pouquinho desse negócio das contas, das
contas. Nós queremos entender essa caixa preta das contas. O contador de vocês, no seu
tempo, já era aquele moço do Belenzinho, lá?
O SR. PEDRO HENRIQUE SCHIMIDT HASHIZUME - É, no meu ano
ainda era a Inke Contabilidade, aquela que o, acho que o Rafael Silva mencionou.
Assim, agora eu estou no sexto ano, já fica mais difícil de acompanhar diretoria, né?
Mas eu sei que está em processo de mudança desse escritório, tá. Só pra, eu acho que o
Douglas tentou explicar, mas não sabia direito.
O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO – PT – Me explica uma coisa,
você que tem uma aparência assim, de uma pessoa super tranquila, pacífica. De onde
vêm esses núcleos duros do bate-pau? Esses caras que querem dar pau, porrada, que as
meninas tem que cantar música pornográfica, que tem que todo mundo beber, encher a
cara, fazer loucuras.
De onde vem, conta pra nós sem entregar ninguém, de onde vem essa loucura
que tem que perseguir homossexual, que preto é gente anormal. De onde vem isso, de
onde você acha que vem esse núcleo da loucura, fala um pouco pra gente.
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O SR. PEDRO HENRIQUE SCHIMIDT HASHIZUME - Bom, senhor
deputado, eu realmente não saberia dizer esse núcleo duro de pessoas que promovem
essa homofobia, essa cultura estúpida esse discurso de ódio assim. Realmente no que
toca os meus amigos, essas pessoas com quem eu mais convivo, na Atlética eu tenho
vários amigos lá, os meus grandes amigos são de lá.
Eu não tenho ninguém que compactue desse comportamento, nem pratica esse
tipo de comportamento, sabe? É, fica difícil pra eu falar assim, núcleo duro. E se existe
eu não saberia indicar mesmo.
O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO – PT – São aqueles veteranos,
alguns já formados que estão na Residência, do tal Núcleo Pinheiros, daquele grupo
Pinheiros que por ocasião das festas, das recepções dos caras aparecem e ficam
comandando como acontece no Show Medicina? Fala um pouquinho. Não estou te
perguntando nada que te incrimine. Você é tesoureiro, tesoureiro é conta, número,
prestação de contas, dinheiro. Como é que o dinheiro entra, é isso.
Mas nós estamos precisando entender como é que uma Faculdade de Medicina
de gente tranquila, pacífica, hiperestudiosa começa a aparecer essa coisa da loucura,
loucura. Obrigar as meninas do primeiro ano, na primeira semana ficar falando aquelas
coisas que a gente vê nos vídeos aí, umas coisas completamente anormais. Onde que
vem esta inspiração fascista?
O SR. PEDRO HENRIQUE SCHIMIDT HASHIZUME - Bom, de novo
senhor deputado, eu não saberia indicar, falando do grupo Pinheiros, que tem pessoas
mais velhas, formadas. Realmente algumas aparecem nesses eventos assim, nos últimos
anos aparecem até pela ligação afetuosa que tem com a Faculdade, mas não vejo neles
essas pessoas que incitem o ódio. Pelo menos essas pessoas que são mais amigas
minhas.
Acho que de incitação, assim, dessas pessoas que promovem esse tipo de
discurso não vem dali. E eu como assim, eu sou agora do ano mais velho da graduação,
né? E assim, acho que quando era mais novo eu não tinha realmente de verdade, não
tinha noção do que estava acontecendo.
Você fica mais pela brincadeira ali, está no grupo com seus amigos, né? Mas
agora vendo como uma pessoa assim, mais velho, depois de cinco, seis anos aqui
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convivendo na Atlética com meus amigos, eu não, a gente não promove esse tipo de
coisa.
Não sei se é porque a gente é mais velho, que a gente incita os mais novos ou
assedia ou faz qualquer coisa desse tipo, entendeu?Eu realmente não tenho essa relação
com...
O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO – PT – Deixa eu te fazer uma
pergunta. Em algumas faculdades de medicina a loló, retirar quelene, éter e adicionar
outras medidas para as pessoas inalarem é a regra. Em outras é a adição de anfetamina
nas bebidas e uma alcoolização forçada principalmente dos alunos do primeiro ano.
Na Medicina da USP tem alguns relatos de alcoolização forçada para levar
depois lá pra casa do estudante, tem alguma coisa que a gente com muito cuidado, muita
perspicácia está investigando, dessa alcoolização forçada, né? Porque aqui nós não
pertencemos a nenhuma cruzada antialcoólica, nada disso, nosso negócio é pegar o
álcool como vetor das graves violações.
Como é que você vê isso? Você sabe que tem casos gravíssimos, gravíssimos de
indução, forçar o calouro como se fosse um teste de masculinidade, ou um rito de
passagem para a alcoolização forçada. Como é que você vê isso?
O SR. PEDRO HENRIQUE SCHIMIDT HASHIZUME - Bom, sendo
objetivo assim, eu, é errado. Na Faculdade e eu posso dizer com muita propriedade,
entrei em 2010 e já faz alguns anos. Isso, pelo menos na nossa, eu posso dizer com
muita certeza senhor deputado, senhores deputados, que isso não acontece.
Eu mesmo entrei na Faculdade muito novo, com 17 anos para 18, e eu nem
bebia, não consumia álcool e nenhum tipo de droga, eu não consumo nenhum tipo de
droga também. Mas álcool eu comecei a beber na faculdade, mas não foi nada forçado,
de maneira alguma, por nenhum veterano, colega de time, amigo.
Acho que foi simplesmente a inserção no meio ali, você acaba tendo contato e
vira uma coisa social, mas de casos forçados assim, ainda mais, eu posso falar pelos
meus amigos, por mim. Ainda mais eu que não bebia antes de entrar na Faculdade, eu
tenho certeza que não aconteceu, que não aconteceu comigo e nem com os outros que
eu conheço.
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O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO – PT – Porque as geladeiras da
Atlética, as exposições são todas envelopadas, adesivadas com fábrica de bebidas, pq
esse negócio, as festas open, porque que tem essa indução tão forte ao alcoolismo, à
bebida, ao hedonismo?
Porque tem essa prevalência tão grande da alcoolização permanente,
alcoolização, por exemplo, o tesoureiro que te antecedeu falou, "nós somos jovens, nós
temos que beber, nós temos que vender bebida, nós precisamos fazer dinheiro e a bebida
é o centro", né?
Porque há essa presença tão grande nas fábricas de bebida, os energéticos, as
festas tudo o que se fala rola em torno da bebida, algumas são open, outras não.
O SR. PEDRO HENRIQUE SCHIMIDT HASHIZUME - Bom, é vou dividir
a resposta, né? Quanto à Atlética, eu fui tesoureiro eu posso falar. Ter esses adereços,
digo, nas geladeiras ou em outros contêineres é mais no sentido da gente ter esse
contrato com essas empresas fornecedoras, né? E isso ser, não sei se posso chamar de
brinde, assim. É uma coisa que eles fornecem até para facilitar o nosso estoque, o nosso
armazenamento, né?
Na segunda parte da resposta no sentido de "ah! porque a gente tem tanta
necessidade de se vender álcool ou de, essa cultura de álcool pra todo lugar" assim. Eu
não sei, eu vejo assim, eu vou falar de uma maneira pessoal. Eu acho que a sociedade de
hoje acaba sendo um atrativo para o público jovem. Eu pessoalmente nunca fui de beber
muito tem muitos amigos meus que não bebem na Faculdade também.
Mas que, se a gente analisasse o contexto geral acaba sendo um negócio que é
atrativo em festas para pessoas jovens assim. Acho que é por isso que a gente acaba
pendendo pra este lado porque acaba tendo uma procura, né? E eu acho que é isso, não é
uma coisa visando assim, fazer algum mal ou mal intencionado mesmo. Eu acho que é
por essa questão do que está em voga, não sei se eu posso...
O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO – PT – E essas bebidinhas assim
que são feitas na hora, caipirinhas, batidinhas, vocês contratam firmas? Porque vocês
são estudantes de Medicina, fazem festas para três, quatro mil pessoas que não são
festas íntimas do convívio acadêmico, festas pra fora. Tudo isso é terceirizado? Tem
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firmas que vêm e fazem toda essa parte de bufe assim, faz as batidas, vendem, põe as
pessoas assim como as firmas de segurança?
O SR. PEDRO HENRIQUE SCHIMIDT HASHIZUME - As festas assim, o
que é terceirizado é mais segurança e a produção toda da festa.
O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO – PT – DJ, essas coisas, né?
O SR. PEDRO HENRIQUE SCHIMIDT HASHIZUME - É. estrutura,
música, toda iluminação e na parte das bebidas acaba sendo que não é terceirizada
assim. Não digo terceirizada, mas as próprias barracas que existem são geridas, os
alunos que trabalham nelas assim, né?
E aí eles preparam essa bebida. A Atlética centraliza isso comprando do
fornecedor e as próprias barracas se encarregam de fazer essa venda, não é algo com
uma empresa terceirizada que prepara.
O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO – PT – Quando vocês contratam
os palcos, os DJ vem no pacote todos aqueles filmes eróticos, aquela produção pornô?
Que é publicizada nas festas?
O SR. PEDRO HENRIQUE SCHIMIDT HASHIZUME - Acho que isso foi
questionado nos depoimentos anteriores, mas não vem, isso não é parte do pacote,
assim. Não está atrelado.
O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO – PT – É uma firma fixa que faz
o mesmo ano todo a mesma firma, muda o DJ, muda essa coisa, você saberia me dizer
quem são essas empresas? Porque a prestação de contas é tão, vocês mandam assim,
festa tal, pacote fechado. Não discrimina quem é contratado que paga o que, paga...
Como é que é esse negócio aí?
O SR. PEDRO HENRIQUE SCHIMIDT HASHIZUME - Então, acho que
varia der ano pra ano. O que eu sei dizer do meu ano de 2012 foi, não foi nem contato
meu, foi o contato da diretoria social, que é rapaz que tem uma casa de shows acho que
em Juquehy, não sei, acho que é uma parada dessa, que ele tem uma firma que tem essa
parte de produção de festas e o contato foi feito com ele assim.
O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO – PT – Como é o nome dele?
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O SR. PEDRO HENRIQUE SCHIMIDT HASHIZUME - É Luiz, eu acho.
Eu não sei o sobrenome, desculpa mesmo. Mas, é, varia de ano a ano, viu senhor
deputado. Eu acho que no último ano foi diferente e eu não tenho certeza dos outros
anos também. Mas assim, é variável, e...
O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO – PT – O strip-tease também está
incluído no pacote? Este último, das meninas ficarem nuas lá, fazerem strip? Porque até
tem uma polêmica, 2012? Mas ele acompanha, porque tem... Então responde. Esses
strip, esses shows mais picantes ao vivo assim, isso é contratado com o pacote do DJ?
O SR. PEDRO HENRIQUE SCHIMIDT HASHIZUME - Eu não sei se é isso
mesmo que o senhor está querendo se referir.
O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO – PT – Eu vou te explicar um
pouco melhor para você não pensar que eu estou, outro dia teve um debate com o
Saaldiva. Forte, forte, forte! Era uma Mesa grande e o Saldiva estava, é naquela semana
que julgou o álcool.
Se o álcool era suspenso temporariamente ou definitivamente. Aí um grupo de
pessoas queria saber por que o strip-tease estava proibido. Fizeram uma saraivada em
cima dele. Aí ele aguentou, aguentou, aguentou e falou. "porque então vocês têm que
mudar o CNP da Atlética pro nome da Boate Bahamas". O Saldiva falou, está gravado,
ele fala pra quem quiser ouvir. Como é esse negócio de strip-tease, vou ter que te...
O SR. PEDRO HENRIQUE SCHIMIDT HASHIZUME - Não, não sei, não
sei dizer assim...
O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO – PT – Não sabe?
O SR. PEDRO HENRIQUE SCHIMIDT HASHIZUME - Essa parte de striptease eu não estou familiarizado, não.
O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO – PT – E o convite pras meninas
irem pra lá?
O SR. PEDRO HENRIQUE SCHIMIDT HASHIZUME - Meninas?
O SR. MARCO AURÉLIO – PT – Garotas de programa.
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O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO – PT – As garotas de programa,
quem contrata isso?
O SR. PEDRO HENRIQUE SCHIMIDT HASHIZUME - Não...
O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO – PT – Está no contrato de quem?
Está no pacote de quem? Do DJ, onde que aparece isso na contabilidade?
O SR. PEDRO HENRIQUE SCHIMIDT HASHIZUME - Olha, eu cuido da
parte financeira, cuidei em 2012 e na parte de contratação de segurança, DJ, todos estes
setores todos, não tem isso incluso nisso aí. Não é gasto da Atlética assim.
O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO – PT – Os cafofos já viraram até
adega. Daqui a pouco vai virar, como chama aquele negócio? Câmara frigorífica. E
lógico que cafofo é só procurar no dicionário que ele já tem uma definição, tem colchão,
tem caminha, tem um privê lá. No seu tempo tinha cafofo, não tinha?
O SR. PEDRO HENRIQUE SCHIMIDT HASHIZUME - Eu posso falar pela
2012, existe isso que o senhor denomina cafofos como essa área reservada pra depósito
das bebidas que iam ainda ser servidas, porque os recipientes não comportam todas, né?
E ficava até um segurança na frente pra evitar coisa de furto, ou que esse produto se
perdesse durante a preparação, durante a festa, né?
Nas outras vezes que eu fui e eu fui como frequentador assim, como, indo me
divertir na festa, não me lembro de, nunca entrei ou frequentei esse tipo de lugar, assim.
Eu realmente só posso falar pela de 2012.
Existiam esses espaços anexos às barracas, né? Com esse propósito de guardar a
bebida com o segurança para evitar esse tipo de furto, mas nas outras vezes também, eu
não cheguei a adentrar ou saber como era a gestão deles, assim.
O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO – PT – Quer dizer que uma das
firmas que você tem certeza é um cara de Juquehy que mora numa praia, um tal de
Luiz?
O SR. PEDRO HENRIQUE SCHIMIDT HASHIZUME - Olha, se não me
engano é Luiz, assim. Ele tem...
O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO – PT – Ele tem uma boate lá?
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O SR. PEDRO HENRIQUE SCHIMIDT HASHIZUME - Ele tem uma casa
lá, nem sei te dizer...
O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO – PT – Uma casa de shows?
O SR. PEDRO HENRIQUE SCHIMIDT HASHIZUME - Ele tem uma
estrutura toda, isso foi no meu ano, tá senhor deputado. Eu realmente não sei dizer dos
outros. Mas é, o que eu me recordo é isso porque o contato não foi realmente feito por
mim, assim. Eu só analisei depois os valores. A gente combinou que seria o ideal, né?
Porque tem toda aquela parte de dividir esse montante de trabalho, sabe?
O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO – PT – Deputado Marco Aurélio.
O SR. MARCO AURÉLIO – PT – Então quando você fez a negociação, o que
você lembra que foi contratado?
O SR. PEDRO HENRIQUE SCHIMIDT HASHIZUME - Que eu me lembre
com ele especificamente foram acho que o próprio André tinha comentado, é, eu
realmente não sei dizer o número, nem quanto. Mas, as estruturas metálicas, parte de
iluminação, talvez alguns geradores para no caso se tivesse alguma falha, os DJ que
ainda seriam definidos.
Eu nem sei direito, eu não conheço muito de música eletrônica, essas coisas. Eu
não sei quem era e basicamente esta parte de produção. Se tinha alguma outra coisa, luz
que pisca, essas coisas assim, mas eu sou muito familiarizado mesmo com essa parte de
festa e nem saberia especificar, eu gostaria, mas não saberia dizer assim, não me
recordo.
O SR. MARCO AURÉLIO – PT – Mas, para entender como se dava a
contratação. Bom, eu entendo que deva ser pessoa jurídica. Então a Associação
contratava essa pessoa jurídica pra fazer essas estruturas, é isso? Para fornecer isso que
você agora explicitou?
O SR. PEDRO HENRIQUE SCHIMIDT HASHIZUME - Sim.
O SR. MARCO AURÉLIO – PT – Aí vai na prestação de contas, tem que ter
na prestação de contas então, o pagamento dessa pessoa jurídica, não é?
O SR. PEDRO HENRIQUE SCHIMIDT HASHIZUME - Acredito que sim.
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O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO – PT – Marco Aurélio, eu acho
que nós vamos ter que chamar o contador direto. Embora estejam mudando, eu acho que
é um tiozinho japonês, gente boa, tem que chamar o contador direto. Ele prestou muitos
anos, fez muitos anos a prestação sobre isso. Ele está com dificuldade de entregar todas
estas contas, nós devíamos fazer uma convocação direta pra ele. Tenho certeza de que
ele vai contar tudo do jeito que é no estado da arte.
O SR. MARCO AURÉLIO – PT – Pedro, sendo uma associação, a associação
obrigatoriamente tem que prestar contas. Você faz parte da associação, né? Como essa
prestação de contas é feita?
O SR. PEDRO HENRIQUE SCHIMIDT HASHIZUME - Bom, senhor
deputado, é a prestação de contas assim, a gente tende a fazer em uma assembleia geral
assim, com os membros que são sócios assim, da associação. Realmente não era feito
algo muito detalhado, acho que até mais por, estudante de Medicina, talvez não fosse
uma coisa muito profissional assim, por nossa parte.
Muito bem intencionado, mas era feito numa assembleia geral, numa
convocação, teve uma inclusive no ano passado. Mas acho que é basicamente isso. Não
tinha uma, acho que não tinha uma formalidade assim, toda.
O SR. MARCO AURÉLIO – PT – Mas se alguém quiser ter acesso às contas
qual é o caminho que ela faz?
O SR. PEDRO HENRIQUE SCHIMIDT HASHIZUME - É, como, eu vou
falar do meu ano, né? Acho que, é, não era algo muito aberto mesmo, assim. Eu estou
sendo bem sincero, porque acho que por mais o que eu falei mesmo. A gente não tinha
toda essa formalidade. Acho que a gente leva uma relação muito familiar com os nossos
técnicos, nossos empregados. E isso, eu acho que alguns valores que ficavam meio, não
perigosos, mas assim, podia criar alguma desavença ali.
Até mesmo no valor que a gente movimenta eu acho que por segurança mesmo,
própria nossa. Acho que mais por causa de inexperiência. Sendo bem sincero assim, não
é má intenção nem nada. Mais por causa disso mesmo. Como a gente é estudante de
Medicina e a gente sabe que muita gente estuda pra fazer isso, a gente sabe. Vem com
uma boa vontade de ajudar e tudo.
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Acho que era mais por causa disso assim, que não tinha essa formalidade toda
ou, essa prestação tão detalhada quanto deveria e pode ser, mas pensando no propósito
de melhorar as coisas assim da CPI, eu acho que é uma das coisas que tem que ser
tratada com toda a devida atenção para a gente tornar isso mais transparente. Mostrar
que eu posso, afinal a gente não faz nada de errado, assim. A gente só, acho que mais
por causa disso mesmo, sabe?
O SR. MARCO AURÉLIO – PT – Me parece senhor presidente que esta
Comissão já pediu os balanços e balancetes da Associação?
O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO – PT – Nós já pedimos
exaustivamente, exaustivamente. Só chamando o contador agora. Não entregam.
O SR. MARCO AURÉLIO – PT – E o estatuto? Também foi solicitado?
O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO – PT – Olha, o CAOC entregou
seis caixas.
O SR. MARCO AURÉLIO – PT – Ah! Já veio?
O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO – PT – O CAOC já...
O SR. MARCO AURÉLIO – PT – O Estatuto?
O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO – PT – O CAOC entregou seis
caixas de documentos.
O SR. PEDRO HENRIQUE SCHIMIDT HASHIZUME - Sim.
O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO – PT – Eles, nada, nada, nada. O
que veio é só material muito publicizado, assim. Nem eles e nem o Show entregam, não
tem jeito. A maior dificuldade.
O SR. MARCO AURÉLIO – PT – Pedro, vamos fazer um parêntese aqui na
CPI porque assim. Eu imagino, eu não li o Estatuto, já tem aqui na Casa, tenho a
informação de que tem, eu vou buscar o Estatuto. Mas eu imagino que vocês devam
estar isentos de Imposto de Renda. Mas para que vocês possam usufruir desse benefício
tem algumas obrigações a serem feitas.
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Uma delas é a prestação de contas e o acesso às contas, né? E a não prestação e
contas ou o acesso negado, a não publicidade das contas enseja na perda da isenção do
Imposto de Renda.
Então é um parêntese que eu estou fazendo, né? Porque a associação de vocês
amanhã não sofra uma ação independente desta CPI aqui, porque a falta de prestação de
contas, sendo uma associação, traz prejuízos financeiros à associação e às pessoas que
estão na sua gestão no caso você tesoureiro.
Então, também quando você assinou lá como tesoureiro, você tem uma
responsabilidade nisso.
Agora, como é que era pra fazer as festas, grande festa entre três, quatro mil
pessoas, como é que se dava a relação da Associação com a Polícia Civil, Militar,
Prefeitura? Como é que era essa interação, como é que isso acontecia?
O SR. PEDRO HENRIQUE SCHIMIDT HASHIZUME - É, era feita assim,
todo um intermédio por meio dos cargos representativos assim. Acho que a presidência
e vice-presidência, eu não saberia dizer pormenores dessa relação. Eu sabia que a
documentação era feita e todo esse intermédio era feito por outros cargos, eu não
saberia dizer.
O SR. MARCO AURÉLIO – PT – E agora, quando vocês faziam uma
negociação, aí acho que daria pra você responder pelo menos de 2012, né? Você
enquanto tesoureiro. Você vai fazer uma negociação com uma prefeitura, o que é
negociado com a prefeitura? Em termos financeiros, né? Repasse, isenção de algum
tributo.
Como é que se dá essa negociação, ou como se deu especificamente em 2012
com o poder público para a realização da festa. Alguma negociação seja de repasse ou
algum benefício que vocês poderiam receber?
O SR. PEDRO HENRIQUE SCHIMIDT HASHIZUME - Com o poder
público diretamente?
O SR. MARCO AURÉLIO – PT – Diretamente. Eu não sei, se for em São
Paulo, prefeitura de São Paulo, se for outra cidade, a prefeitura da outra cidade. Porque
pra fazer a festa havia um contado com o poder público local, não é?
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com o poder público local ele é feito em que base? É repassada alguma coisa? Vocês
pedem alguma coisa da prefeitura em termos de isenção?
O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO – PT – (Inaudível-fala fora do
microfone.) Polícia Militar, como é que vocês justificam, fazer aquelas megafestas
dentro de um hospital, quem é que permite? Aquele ruído todo, a madrugada toda?
Aqueles carros de forma abusiva na porta das casas das pessoas, os caras bêbados lá
fora falando palavrões, aquele horror todo? Como é que é isso é, onde que isso aí é
amarrado?
Dentro de um hospital, no fundo do hospital, como é que é isso? Explica um
pouco melhor. Porque vocês têm duas grandes festas no calendário, mas tem outras
festas que vão sendo intercaladas. Então a gente quer entender um pouco melhor, da sua
época evidentemente, né?
O SR. PEDRO HENRIQUE SCHIMIDT HASHIZUME - Então senhor
deputado, como eu tinha falado anteriormente, entendo que tenha de haver todo esse
contato com esses órgãos para essa liberação, mas eu realmente não sei como era, eu sei
que quem intermediava eram os cargos representativos, né? Todo este contato com a
prefeitura, Psiu, CET, enfim. Mas eu não saberia dizer por que maneira assim, isso foi
feito e como foi feito.
O SR. MARCO AURÉLIO – PT – Do ponto de vista econômico, vocês
repassam ou repassaram alguma coisa para a prefeitura ou receberam da prefeitura?
O SR. PEDRO HENRIQUE SCHIMIDT HASHIZUME - Não, que eu tenha,
que eu me lembre, não.
O SR. MARCO AURÉLIO – PT – Em 2012, na sua gestão, na parte
econômica nenhuma negociação econômica?
O SR. PEDRO HENRIQUE SCHIMIDT HASHIZUME - Não. Que me
lembre, não.
O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO – PT – Quem organizava, como é
que organizava financeiramente a participação nos jogos nas outras cidades? Você era
daquela executiva das Atléticas? Como é que depositava nas prefeituras? Como é que
fazia toda esta logística de aluguel de ônibus, como é essa logística?
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Os alunos cada um paga do seu bolso? Como é que é esse negócio que é uma
coisa bem mal explicada, bem mal arrumada, bem, que é uma coisa que tem tantos
desdobramentos, tantas consequências? E que rola muito dinheiro.
O SR. PEDRO HENRIQUE SCHIMIDT HASHIZUME - Bom, senhor
deputado vou tentar explicar melhor então. É, eu não era da parte das Ligas que
organizam os jogos, nunca fui membro delas, mas no tocante a dinheiro como os outros
depoentes falaram, assim, os que tiveram a oportunidade de responder a essa pergunta, a
gente fazia um pagamento de uma taxa que a Liga julgava necessária para cobrir os
custos daqueles jogos, né?
E isso ia pra Liga e a Liga, esse valor que a gente passava pra Liga, a Liga
utilizava para a contratação dos árbitros, a hospedagem desses árbitros, reserva dos
locais dos jogos. E acho que basicamente da organização assim, parte esportiva esse
pagamento que a gente faz em relação à Liga. E a liga faz todo o intermédio com as
cidades assim.
Eu posso falar com muita certeza, pelo menos no meu ano que eu não tinha
nenhuma tratativa direta com os prefeitos, secretários de esportes.
O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO – PT – Você autorizou a
liberação de dinheiro pra essas coisas.
O SR. PEDRO HENRIQUE SCHIMIDT HASHIZUME - Sim, a gente faz o
pagamento pra Liga, né? Que é a responsável pela organização geral da competição e
ela que atribui os valores, eu não...
O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO – PT – A Liga tem CNPJ
próprio?
O SR. PEDRO HENRIQUE SCHIMIDT HASHIZUME - Tem CNPJ, é,
lógico que não vou saber qual, mas tem sim.
O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO – PT – Geralmente ela é uma
entidade...
O SR. PEDRO HENRIQUE SCHIMIDT HASHIZUME - É uma entidade
reconhecida.
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O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO – PT – Entendi. E mesmo com
essa transitoriedade de cada ano ser uma turma de Atlética que vai lá, tem uma entidade
permanente e ela tem alguma burocracia estável assim, um escritório, essa Liga tem
uma infra, tem um lugar que ela funciona, tem advogado, tem tudo?
O SR. PEDRO HENRIQUE SCHIMIDT HASHIZUME - Olha eu imagino
que sim, que tenha toda essa organização. Não sei explicar pormenores também porque
nunca nem fiz parte dela, assim...
O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO – PT – Você repassava recursos
para ela...
O SR. PEDRO HENRIQUE SCHIMIDT HASHIZUME - Pra organização
dos jogos, assim.
O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO – PT – Entendi.
O SR. PEDRO HENRIQUE SCHIMIDT HASHIZUME - Mas assim, é, toda
essa estrutura dela assim, eu imagino que tenha até por ser uma coisa que organiza tudo
ali pra gente...
O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO – PT – Mas você sabe quem é o
cérebro pensante dessa liga? Já que é uma coisa profissional praticamente?
O SR. PEDRO HENRIQUE SCHIMIDT HASHIZUME - A gestão varia
conforme o ano assim, a cada ano como o próprio Douglas falou, é rotativo assim a
presidência, vice. Então são várias faculdades que compõem essa liga.
O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO – PT – Essa Liga tem uma
direção eleita?
O SR. PEDRO HENRIQUE SCHIMIDT HASHIZUME - É eleita, é eleita,
eu não sei dizer muita coisa dessa parte da competição em si, mas é eleita até onde eu
sei.
O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO – PT – Entendi. Muito bom.
Agora, vamos passar um depoimento que eu acho que é do seu ano que é dos cafofos,
sobre os cafofos. Vamos lá.
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***
É feita a exibição de vídeo.
***
O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO – PT – Koba, está bom. Porque
tem gente que fica rindo do depoimento da menina, tem gente que não está aqui por
nenhuma atribuição profissional e eu não vou ficar sendo humilhado.
Olha, separa depois todas as músicas que tem estupro nas diferentes letras das
faculdades pra gente fazer uma preparação, parece ser que a gente está inventando.
Você quer falar alguma coisa para concluir? Por favor.
O SR. PEDRO HENRIQUE SCHIMIDT HASHIZUME - A respeito do
depoimento?
O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO – PT – É, do depoimento do
cafofo. Porque a gente fica até essa hora aqui, passa os depoimentos, imagina para uma
mulher depor e aí pessoas que nem tem obrigação nenhuma de estar nessa sala ficam
rindo, depondo, né? Naquele velho jargão "deu porque quis", né? Aquela coisa baixo
nível? Então queria que você fizesse suas considerações, por favor.
O SR. PEDRO HENRIQUE SCHIMIDT HASHIZUME - Bom, sobre essa
postura no vídeo, é desagradável sim. Das considerações a respeito do relato, eu acho
que ela era caloura, né? Na época em 2011.
O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO – PT – Quase menor de idade.
O SR. PEDRO HENRIQUE SCHIMIDT HASHIZUME - Eu era segundo
ano na época, não participava, nem estava perto de ser diretor da Atlética nesses dois
relatos que ela fez...
O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO – PT – Eu me acalmei, deixa eu
perguntar. Ela falou dos cafofos, do cara da segurança que foi o cara lá, da manipulação
das bebidas. Então veja bem, não era a sua diretoria, mas é uma questão conceitual que
perpassa na linha do tempo.
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Então é uma coisa que nós estamos falando pra vocês responderem e refletirem,
né? Refletirem. Então, por favor, por favor. Faça uma coisa bem marcada nessa sua
última...
O SR. MARCO AURÉLIO – PT – Eu queria até completar...
O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO – PT – Deputado Marco Aurélio.
O SR. MARCO AURÉLIO – PT – Completar essa explanação do presidente
deputado Adriano Diogo, porque o seguinte. Foi afirmado que tem segurança contratado
por vocês, tal. Eu pergunto o seguinte, se tem segurança, se tem segurança nas barracas,
se te segurança nas festas, como que podem acontecer os estupros?
O SR. PEDRO HENRIQUE SCHIMIDT HASHIZUME - Bom, eu vou tentar
ser direto, né? Bom, com relação a esse fato que ela está contando, isso é antes da minha
diretoria, como tem que ser o perpassamento dessas informações. Fica difícil eu falar
porque realmente em 2010 eu não era diretor, né?
Em 2012 existiam essas vagas anexas para guardamento das bebidas com os
seguranças e as bebidas eu tinha respondido antes, que a gente compra do fornecedor e
as barracas são encarregadas de fazer as diferentes bebidas que elas servem, enfim.
Quando o deputado Marco Aurélio e perguntou, perdão. É, existe a segurança, a
gente contrata até um número assim, falam que é mais, eu não sei dizer o número, falam
que é mais do que o número exigido por tantos números de pessoas. Justamente para
coibir esse tipo de prática assim.
É óbvio que quando se tem um número desse tamanho assim, acho que às vezes
não é tão fácil, mas a nossa intenção sempre foi coibir esse tipo de prática, não é algo
que a gente fique satisfeito que tenha acontecido. Eu fico profundamente triste de ouvir
esse tipo de relato porque são eventos que a gente acaba se divertindo e esse tipo de
relato não combina com o evento, com o ambiente que a gente tenta proporcionar, né?
Acho que, é isso.
O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO – PT – Koba, você tem algum
vídeo que é algo educativo pra essa turma ao final? Ou vamos passar o Dráuzio Varella?
O SR. RICARDO KOBAYASHI - (Inaudível)
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O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO – PT – Porque o Dráuzio Varella
não é nenhum esquerdista, não é nenhum persecutório, é bom que as gerações vejam o
Dráuzio Varella. Ih, meu Deus! Essa hora! Dráuzio.
O SR. RICARDO KOBAYASHI - É um...
O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO – PT – Mas você quer passar
alguma coisa educativa?
O SR. RICARDO KOBAYASHI - É um vídeo que foi feito em 2011 e trata...
O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO – PT – Quantos minutos?
O SR. RICARDO KOBAYASHI - Não, é rápido.
O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO – PT – Está bom, por favor.
O SR. RICARDO KOBAYASHI - Ele é bem pedagógico.
O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO – PT – Por favor. Vamos lá.
Vocês acham que vocês vão continuar fazendo estas festas?
***
- É feita a exibição de vídeo.
***
A SRA. SARAH MUNHOZ – PCdoB – Me permite? Caro deputado Adriano
Diogo, depois destas cenas tão deprimentes, eu entendo que nós precisamos fazer algum
movimento dentro desta Assembleia Legislativa pra que essa CPI de alguma forma se
prolongue, para que as pessoas que aqui depuseram, nós não a encontremos mortas
amanhã ou depois.
O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO – PT – Vamos encerrar, né?
Obrigado, a sessão está encerrada.

*

*

*
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O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT – Cícero, não vamos congelar
a capacidade respiratória do nosso parceiro, o melhor parceiro da CPI. Faça uma
tentativa com o Giannazi, o Dr. Ulysses não pode ficar a tarde inteira aqui, veja se o
Giannazi vem para dar quórum pelo menos, para aprovar esse requerimento. Andrade,
nós vamos passar agora aqui.
O SR. – (Inaudível).
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT – O diretor já vem aqui à
tarde, aqui em São Paulo no Conselho Estadual de Educação e já vem vindo para cá. É
autarquia municipal, da prefeitura de Andradina.
O SR. – De que partido ele é?
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT – Sei lá. Vamos começar?
Senão nós vamos perder o Marco Aurélio. Vamos ganhando tempo, vamos trabalhar.
Décima Oitava Reunião da Comissão Parlamentar de Inquérito constituída pelo
ato 56 de 2014 com a finalidade de investigar violações dos direitos humanos e demais
ilegalidades ocorridas no âmbito da Universidade do Estado de São Paulo, chamados
“trotes, festas e seu cotidiano acadêmico”.
Com a presença do deputado Marco Aurélio de Souza, Ulysses Tassinari e
Adriano Diogo na presidência, damos por iniciados os trabalhos.
Cícero, por favor, Adamantina. Vamos por Adamantina como a notícia do dia
para registrar? Bom, hoje é totalmente voltado para a questão racial, para a
discriminação racial nas universidades do Estado. Embora ontem tenha ocorrido um
grave acidente que nós vamos reproduzir, no aguardo da chegada de outros deputados, a
notícia é a seguinte, em Adamantina. Está fácil?
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Jovem de 17 anos Dr. Ulysses, 17 anos sofreu queimaduras de terceiro grau nas
pernas e no umbigo, porque lógico, queimou todas as partes baixas, mas eles puseram
umbigo. A amiga da garota também foi atingida por líquido lançado por dois rapazes,
mas está bem.
Uma estudante de 17 anos foi queimada, então “Estadão”, três de fevereiro,
postado ontem às 19h38. “Uma estudante de 17 anos foi queimada com ácido no
primeiro dia de aula do curso de Pedagogia nas Faculdades Adamantinenses Integradas
em Adamantina, interior de São Paulo. A jovem foi atacada assim que chegou à
instituição e sofreu queimaduras de terceiro grau nas pernas e na barriga”. Vocês
entenderam, não é? Entenderam.
“Uma amiga de Natália também foi queimada, mas sem a mesma gravidade. A
aluna que mora em Flórida Paulista foi atendida na Santa Casa. Na terça-feira três, ela
teve febre e queda de pressão. O hospital informou que o produto químico segundo a
aluna, foi lançado por dois rapazes que pode ser creolina misturada com algum tipo de
ácido. A polícia investiga o trote realizado em frente à faculdade. Os suspeitos ainda
não foram identificados”. Como sempre.
“Em nota a FAI que é o nome da faculdade lá de Adamantina, que é uma
instituição da prefeitura municipal de Adamantina, condenou com veemência o trote
violento e não descarta expulsar os responsáveis. A instituição lembra que o fato
ocorreu fora de suas dependências e que está solidária com as vítimas”.
Está pronto? Vamos passar? Está abrindo? Falta pouco. Vamos lá.
O SR. – É muito lento.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT – Não, mas aí eu tenho que
começar a Sessão. O Giannazi está aí. Nossa, que bom. Marco, nós estamos em quatro.
Quatro não é quórum, quórum é cinco, não é? A Sarah está na Casa? Alguém pode
ligar? Giannazi só um minutinho porque nós temos que aprovar alguns requerimentos e
precisamos de sua presença.
Por favor, alguém pode checar se a deputada Sarah Munhoz está na Casa?
Porque uma vez dado início aos trabalhos não pode voltar atrás para aprovar
requerimento, entendeu? Então é bom ver se a deputada está e aí já libera os deputados
e a gente começa a audiência.
Você acredita Giannazi, uma fundação municipal, uma autarquia.
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O SR. – A Sarah chegou.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT – Opa, quórum. Nossa, que
boa notícia. Graças a Deus. Vamos lá, vamos começar. Vamos lá aos requerimentos? O
diretor da Faculdade de Medicina já foi chamado, não é? Pronto.
Com a presença da deputada Sarah Munhoz, Marco Aurélio de Souza, Ulysses
Tassinari e Carlos Giannazi e Adriano Diogo. Cinco, pronto. Podemos aprovar os
requerimentos? Faço a abertura formal agora, vamos lá.
Comissão Parlamentar de Inquérito, Violação dos Direitos Humanos nas
Universidades do Estado de São Paulo. Declaro aberta a 18ª Comissão Parlamentar de
Inquérito constituída pelo ato 56 de 2014 com a finalidade de investigar as violações
dos direitos humanos e demais ilegalidades ocorridas no âmbito das universidades do
Estado de São Paulo ocorridas nos chamados “trotes, festas e seu cotidiano acadêmico”.
Registro com muito prazer a presença da deputada Sarah Munhoz, do deputado
Marco Aurélio de Souza, deputado Ulysses Tassinari e do deputado Carlos Giannazi,
Adriano Diogo na presidência.
Eu solicito ao secretário que faça a leitura da ata da reunião anterior.
A SRA. SARAH MUNHOZ – PCdoB – Senhor presidente, eu solicito que haja
a dispensa dessa leitura considerando que os fatos ainda não estão (ininteligível)
necessários.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT – É regimental o
requerimento de V.Exa. Passemos à ordem do dia. Requerimentos.
O SR. – (Inaudível).
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT – Passo a presidência à
deputada Sarah Munhoz para fazer a leitura. Deputado Giannazi, deputado Marco
Aurélio só para efeito da instalação, seria importante que fizesse uma foto para o
“Diário Oficial” de nós todos na Mesa. Eu sei, pode parecer um exagero.
A SRA. SARAH MUNHOZ – PCdoB – Mas é documental.
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O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT – Mas é documental e
importante que nós cinco estejamos aqui.
O SR. MARCO AURÉLIO – PT – Senhor presidente eu só quero registrar que
essa (ininteligível) porque ontem começou às catorze e acabou às dezenove e quarenta e
a gente fica em baixo desse ar condicionado aqui e acaba com a saúde. Então eu
acabando de fazer o registro eu vou sentar-me ali, mas participando ativamente da CPI.
Até porque eu quero ir até o fim dessa CPI também.
Assume a presidência a deputada Sarah Munhoz – PCdoB.
A SRA. PRESIDENTE SARAH MUNHOZ – PCdoB – Bem, requerimento
43 de 2015. Nos termos do artigo 34B9 do registro interno consolidado, requeiro à
Comissão Parlamentar de Inquérito constituída com a finalidade de investigar a violação
dos direitos humanos e demais ilegalidades ocorridas no âmbito das universidades do
Estado de São Paulo chamados “Trotes, festas e seu cotidiano acadêmico” a aprovação
de medida judicial de busca e apreensão dos documentos não apresentados pela
Associação Atlética Acadêmica Oswaldo Cruz constantes nos requerimentos 06 de
2014 aprovados na primeira reunião dessa CPI realizada em 17/12 quais sejam;
Prestação de contas sintética e detalhada nos exercícios de 11, 12, 13 e 14.
Termo de sessão ou de comodato do terreno ocupado pelo CAOC. Seu estatuto social
atual, contratos de exclusividade ou de patrocínio e ou contratos de qualquer natureza
firmados com indústrias de bebidas nos anos de 11, 12, 13 e 14.
Em discussão. Não havendo inscritos para discussão, os candidatos que
concordam permaneçam como estão. Aprovado.
Requerimento 51. Nos termos do inciso II do artigo 34B do regimento interno
consolidado, requero à Comissão Parlamentar de Inquérito constituída com a finalidade
de investigar as violações dos direitos humanos e demais ilegalidades ocorridas nos
âmbito das universidades do Estado de São Paulo ocorridas nos trotes, festas e em seu
cotidiano acadêmico a convocação de Marilza Vieira Cunha Rudge, vice-reitora da
UNESP e de Ariovaldo Cortina, professor da UNIFESP. Da UNESP, desculpe.
Em discussão. Não havendo inscritos para discussão, em votação. Os candidatos,
os deputados que concordam permaneçam como estão. Aprovado.
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Eu li os dois. Li a convocação de Marilza Vieira Cunha Rudge, vice-reitora da
UNESP e de Ariovaldo Cortina, professor da UNESP. Então aprovados.
Requerimento 52. Nos termos do inciso II, artigo 34B do regimento interno
consolidado requero à Comissão Parlamentar de Inquérito constituída com a finalidade
de investigar as violações dos direitos humanos e demais ilegalidades ocorridas no
âmbito das universidades do Estado de São Paulo, chamados ”trotes, festas e seu
cotidiano acadêmico” a obtenção das seguintes informações e documentos junto ao
Show Medicina, cópia em vídeo das apresentações do Show Medicina nos anos de
2010, 2011, 2012, 2013 e 2014.
Em discussão. Não havendo candidatos inscritos, em votação. Os deputados que
concordam permaneçam como estão. Aprovado.
Requerimento 53. Nos termos do inciso II, artigo 34B do regimento interno
consolidado requero à Comissão Parlamentar de Inquérito constituída com a finalidade
de investigar as violações dos direitos humanos e demais ilegalidades ocorridas no
âmbito das universidades do Estado de São Paulo, chamados ”trotes, festas e seu
cotidiano acadêmico” a obtenção das seguintes informações e documentos juntos a
primeira delegacia de polícia da cidade de São José do Rio Preto.
São esses os documentos, cópia integral do inquérito 450 de 2014 que apurou
denúncias de trote violento na FAMERP, Faculdade de Medicina de Rio Preto, o
mesmo que envolveu o estudante Luiz Fernando Alves em reportagem do programa
“Fantástico”.
Em discussão. Não havendo oradores inscritos, em votação. Os deputados que
concordam permaneçam como estão. Aprovado.
Devolvo a palavra ao presidente deputado Adriano Diogo.
Reassume a presidência o deputado Adriano Diogo – PT.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT – Bom, então eu queria se
vocês puderem abrir o que aconteceu lá em Adamantina.
O SR. CARLOS GIANNAZI – PSOL – Pela ordem presidente.
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O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT – Pela ordem deputado Carlos
Giannazi.
O SR. CARLOS GIANNAZI – PSOL – Só queria fazer algumas rápidas
colocações e a primeira delas é justificar a nossa ausência aqui na comissão por conta
que primeiramente nós somos da Comissão de Educação e então, por exemplo, agora
está começando a Sessão da Comissão de Educação e tenho que me dirigir para lá e ao
mesmo tempo também como líder do PSOL eu tenho que participar das reuniões do
Colégio de Líderes.
Então isso está impedindo a nossa participação ativa aqui, mas me sinto
altamente representado aqui por todos os deputados e deputadas, principalmente por
V.Exa. que tem feito um trabalho brilhante aqui na condução dos trabalhos, fazendo
uma grande investigação e construindo a história aqui da Assembleia Legislativa nessa
área que é tão abandonada aqui dentro que é de fiscalizar.
E quero também, além disso, repudiar veementemente aqui a posição da reitora
da UNESP em expulsar 17 alunos do movimento estudantil, isso é um absurdo, isso é
um crime e V.Exa. foi certeiro aqui na convocação da reitora, nós vamos aqui tomar
providências e vamos repercutir isso hoje na tribuna que é um absurdo total
criminalizar,

continuar

criminalizando

o

movimento

estudantil

das

nossas

universidades. Então eu queria dizer isso.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT – Nem na ditadura.
O SR. CARLOS GIANNAZI – PSOL – Alunos foram expulsos.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT – Foram expulsos. Foram
expulsos 17 alunos.
O SR. CARLOS GIANNAZI – PSOL – É um absurdo total.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT – Gente colando grau, com
diploma na mão e ela expulsou os meninos.
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O SR. CARLOS GIANNAZI – PSOL – Exatamente, mas acho que V.Exa.
também como presidente da Comissão de Direitos Humanos já vem tomando
providências e tem todo o nosso apoio. Era isso senhor presidente.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT – Eu queria pedir um
minutinho para V.Exa. e o deputado Tassanari porque aconteceu uma coisa tão grave
ontem lá em Adamantina que até o diretor da faculdade vem vindo para cá para depor
de livre e espontânea vontade. Então eu queria pedir mais alguns minutinhos aos
companheiros que vieram à audiência, para assistir essa breve matéria, por favor. Ah
meu Deus, não abriu? Não faz mal, deixa para a próxima. Não abriu nesse computador?
O SR. – Quando o diretor chegar a gente passa.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT – Quando o diretor chegar se
for possível a gente passa. Então vamos começar a nossa audiência de hoje.
Agradecendo ao deputado Tassinari, deputado Giannazi o tempo que puderem
permanecer e vamos começar.
Então como está montada? Vamos montar a Mesa. Quem vai começar? O Silvio
vai abrir, fazer a fala de abertura? Como está organizado? Me ajudem aqui, por favor.

(Inaudível)
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT – Então vem para a Mesa. A
senhora vem, pega o microfone sem fio, fala o seu nome completo e faça uma breve
apresentação e vamos fazer uma Sessão bonita, bem participativa sobre a questão racial
nas universidades paulistas. Fale o seu nome completo e vamos começar.

A SRA. JUPIARA CASTRO - Boa tarde a todos os deputados e deputadas. Em
nome do Núcleo de Consciência Negra nós agradecemos a esta Casa e ao deputado
Adriano Diogo por este convite e queríamos relatar um pouquinho, recuperar um pouco
a história da criação da Universidade de São Paulo para a gente entender um pouco do
que é o racismo no mundo acadêmico e em particular na Universidade de São Paulo.
Bom, a Universidade de São Paulo que não era universidade, em 1827 é criada a
Faculdade de Direito do Largo São Francisco. Em 1893 é criada a Escola Politécnica da
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USP e você seguindo até 1934 são criadas diversas faculdades para formar os filhos das
elites. Então em 1934 é fundada então a Universidade de São Paulo.
Bom, na criação da Escola Politécnica nós contamos com o engenheiro que todo
mundo deve conhecer e saber o nome que é o Teodoro Sampaio. Teodoro Sampaio
ajudou a fundar a Escola Politécnica e Teodoro Sampaio foi preterido da sua fundação
para na hora de fazer o registro e assinar o documento.
Nós estamos dizendo por que Teodoro Sampaio era filho de um branco com uma
escrava. Portanto ele não era branco puro. Portanto ele não podia fazer parte daquela
elite que fundava a Escola Politécnica aqui no estado de São Paulo.
Bom, nós também tivemos rejeitado na Escola de Direito um dos maiores
juristas que nós podemos conhecer e o foi sem sentar no banco da Escola de Direito que
foi o Luiz Gama. Então eu estou falando dessas questões que podem parecer bobagem
para a gente poder entender como se constitui a Universidade de São Paulo, qual é o seu
peso e por que até hoje nós enfrentamos graves problemas dentro da instituição com a
questão étnica racial.
Bom, bem historicamente, agora uma história mais recente porque todo mundo
vai falar para mim “mais você está se reportando ainda do período Brasil Colônia”. Não,
eu vou dizer para vocês uma história recente, vocês devem conhecer também por nome,
o professor Milton Santos que foi um dos maiores geógrafos. O professor Milton Santos
prestou o concurso, passou na Universidade de São Paulo, passou o seu período
probatório e passou mais um ano e meio do seu período probatório.
O professor Milton Santos só teve reconhecido o seu período probatório depois
que uma comissão de notáveis desceu à reitoria e entre eles estavam o professor
Florestam Fernandes, o professor ex-presidente da república o Fernando Henrique e
com isso botaram o pé na porta para que o Milton Santos tivesse, fosse efetivado na
universidade.
Eu estou falando essas coisas porque eu estou passando pelos professores que
são tidos os quadros fundamentais da universidade, passando por alunos que quase a
gente não via alunos negros na universidade e falando também um pouco do peso que
essa segregação racial tem na Universidade de São Paulo em relação ao seu quadro
técnico administrativo que é invisível.
Então essas questões eu entrei na universidade em 1986 e achei aquela
universidade uma maravilha, no primeiro momento feliz da vida, “vou trabalhar na
USP”, aquela coisa e quando você começa a conviver, você vê que o que tem do lado de
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fora, a sua paisagem, o seu projeto arquitetônico é uma coisa, as relações dentro da
universidade é outra.
Então em 1986 eu entrei e comecei a ficar preocupada com a questão étnica
racial, em 1987 eu procurei o DCE e lá no DCE estava o Wilson Honório que era um
estudante da ECA, da Comunicação e Artes da USP, procurei a ADUSP e tinha um
professor negro na direção da ADUSP também que era o professor Henrique Cunha
Junior que era professor de engenharia elétrica de São Carlos. Então eu estava no
sindicato dos trabalhadores da USP naquele momento e com mais esses dois nós
começamos a discutir a necessidade de tirar da mão acadêmica um olhar puro da
academia, mas em transformarmos enquanto sujeito a discussão política e acadêmica do
que era ser negro dentro da universidade de São Paulo.
Com isto nós começamos a ir atrás, não precisou nem ir muito, as questões
começaram a bater em nossa porta. Aí nós começamos ver como eram tratados os
funcionários na Universidade de São Paulo, como era tratado os poucos, mas muito
poucos alunos que tinham naquele momento na Universidade de São Paulo e o corpo
discente nós tínhamos cinco professores negros só, em um universo de quase cinco mil
professores, nós tínhamos cinco docentes negros e não é porque não tinha pessoas
capacitadas para sê-lo, o processo que se dá para a inserção dos professores alijavam da
cadeira os docentes negros.
Em 1988 na época da abolição da escravatura, a Universidade de São Paulo
chamou um evento internacional para discutir a questão da étnica racial na Universidade
de São Paulo e pasmem, a Mesa era toda branca, não tinha um negro na Mesa. Você
contou com o professor Thomas Skidmore, o professor Joao Batista, outros intelectuais
brancos para falar da questão étnica racial.
Quando você olhou para a primeira fileira lá estava o professor Milton Santos,
professor Kabengele Munanga, professora Eunice Prudente, você tinha o professor
Edson e mais a militância negra sentada para assistir mais uma vez falarem de nós sem
discutir conosco e sem nós podermos falar da nossa história com o nosso olhar, com a
nossa verdade sentida, não uma verdade olhada com um olhar branco, de quem sempre
falassem sem pertencer.
Então essa questão nos levou a intensificar o nosso olhar para a Universidade de
São Paulo em sua questão de como que se davam as relações étnicas raciais. Então ao
final de 1987 e início de 1988 é fundado o Núcleo de Consciência Negra na
Universidade de São Paulo e nós passamos então a agir tanto nas questões das
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denúncias que nos chegavam como pensar qual era o passo para transformar aquela
realidade e chegamos à conclusão na década de 1990, já em 1994 foi quando nós
conseguimos constituir o cursinho pré-vestibular para negros e carentes do núcleo de
consciência negra.
Foi um dos primeiros cursinhos que entrava para qualificar e formar as pessoas
para disputar nesse universo injusto do pré-vestibular o vestibular da Universidade de
São Paulo. Injusto por quê? Com a ditadura militar houve o sucateamento das escolas
públicas com a e aí abre-se para a classe média a possibilidade de se colocar seus filhos
em escolas particulares e os nossos filhos irem para uma escola pública sucateada e
deixam a universidade que é um órgão considerado de ponta da educação para os filhos
da elite que são preparados a sua vida inteira para poder entrar à universidade.
E isso quer dizer que as crianças negras e carentes não é que elas não tenham
condições, não é que elas não têm. Tanto é que nós estamos provando no dia a dia que
nós temos condições de fazer essa disputa e de entrar, mas é que me ensinar como fazer
a prova do vestibular não quer dizer que eu seja uma pessoa mais culta que a outra e é
isso o que acontece nesse país, os filhos das elites aprendem como fazer as provas do
vestibular para poder acessar a universidade que é sustentada com o nosso dinheiro,
com a maior parte dos recursos que os filhos dos negros, que os filhos dos pobres
contribuem para essa universidade que é a arrecadação do ICMS que é transferido a cota
parte para a universidade, para as três universidades de cidades estaduais paulistas e
aqui eu não estou falando só da USP, estou falando de como se comportam as três
universidades estaduais paulistas em questão a relação étnica racial.
Eu estou fazendo esse apanhado para dizer para vocês que nós tivemos coisas
bizarras como, uma candidata disputar um processo de seleção em 1980 e pouco quando
era permitido se fazer a entrevista e então duas candidatas foram para a final e aí o
entrevistador que era um professor vira e fala para uma das candidatas, “Lamento
muito, você não passou no concurso, eu preciso de uma secretária bilíngue. Como você
fala mais de dois idiomas, você não está classificada para esta vaga”.
Aí quer dizer, esta que falava mais de dois idiomas, que não era bilíngue, devia
ter tri, quadrilingue, ela não foi classificada e ela era negra, este era o detalhe. A outra,
morena, dentro dos padrões, esta foi a pessoa que passou. E fizemos todo o processo
esperneante que poderíamos fazer na época, mas não deu em nada e ela realmente não
entrou e aí começamos e então a perseguir os concursos que aconteciam na USP. Que
para você passar para a jardinagem, para a zeladoria, para você trabalhar como
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atendente ou auxiliar de enfermagem nas instituições de saúde tudo bem, mas para
ocupar cargos tudo mal.
Bom, e aí começa então o nosso grande debate com a universidade e ganhamos
muitos aliados, não podemos esquecer-nos disso, ganhamos muitos professores
progressistas que se aliaram conosco, professores brancos, conseguimos resistir, ocupar,
a gente não invade, a gente ocupa, ocupar um espaço na universidade e estamos
resistindo até hoje lá com ameaça de tempo em tempo de demolição do nosso espaço, as
parece que agora nós estamos conseguindo uma interlocução com a reitoria porque onde
existe o Núcleo de Consciência Negra seria construído um estacionamento.
Então o reitor quando tomou posse participamos junto de uma recepção de
calouros e quando foi dito isso ele se comprometeu que enquanto não arrumasse um
espaço igual ou melhor ao que nós temos hoje, nós permaneceríamos no espaço. Então
por enquanto estamos lá tentando negociar as reformas necessárias.
Mas isso daí demonstra muito bem o que é o racismo, porque na Universidade
de São Paulo tem a Casa de Cultura Japonesa e eu acho que tem que existir mesmo, mas
tem que existir a Casa de Cultura Afro-brasileira porque isto é fazer uma política
respeitada à população que nós temos no estado de São Paulo e no Brasil.
São muitos casos a serem relatados aqui de discriminação racial, mas com
problemas muito graves e sérios que as pessoas não querem é se expor para não perder a
sua carreira acadêmica. Por exemplo, os senhores devem ter acompanhado via internet
quando foi a desocupação do DCE. Tinha um grupo de alunos sentados aguardando
outros colegas, a polícia chegou e se direcionou a um estudante e de maneira violenta,
tem isso no you tube, de maneira violenta com arma apontada para o aluno e etc. Quem
era este aluno? Era um aluno negro que para os policiais, ele não era nem aluno porque
alí não era lugar de preto e não tinha aluno preto na universidade.
Então eu estou colocando essas questões que a gente vê e não se comove com
ela, mas ela é parte da nossa realidade, de cada um de nós, sejam brancos, sejam negros
e que nós temos que tomar isso para poder transformar essa realidade e ter uma vida
melhor. Essa discussão na universidade, a administração universitária diz que não tem
nada a ver com isso porque não foram eles quem fizeram isso e sim quem fez isso foi a
polícia.
Mas a polícia está dentro do campus da USP chancelada pela administração da
universidade. Então as suas ações realizadas lá, elas são de responsabilidade tanto da
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administração central, como do comandante da área e isto daí nós temos que ter muito
claro.
A questão da discriminação racial na Universidade de São Paulo, nas estaduais
paulistas, ela tem que tocar, sensibilizar aos professores conservadores que temos lá.
Nós tivemos passagens drásticas muito traumáticas na universidade tanto dentro dos
órgãos de decisão da universidade como foi no ano de 2012, 2013 na discussão do
PME-SP que estávamos presentes, um grupo que por insistência de alguns colegas do
núcleo que conseguiram apoio com os estudantes, com a APG, com o DCE de sermos
convidados para essa audiência e nesta audiência as atrocidades ali relatadas, a gente
não consegue nem descrever direito, mas envolve o caso racial, o caso machista e o
desrespeito às leis instituídas no país.
Até a pouco tempo diziam que nós queríamos privilégios ao ingressar negros na
universidade. Nós falamos, “não estamos pedindo privilégios, estamos dizendo que
neste momento nós temos inserção diferente, nós temos que ter tratamento diferenciado
para mais à frente podermos igualar o tratamento igual, nós não chegamos aqui e
ganhamos bônus da coroa, nós não ganhamos terra, nós não fomos amparados por esse
estado”.
Então a necessidade de reparar os crimes cometidos contra o povo negro e
africano é de fundamental importância e reserva de vaga não é um privilégio para a
população negra, privilégio é o que tem os brancos hoje, nós temos que falar isso com
todas as letras, que foram concedidas terras, foi concedido dinheiro, é concedido até
hoje dinheiro às pessoas, nós sustentamos esta organização educacional e os nossos
filhos não podem entrar lá.
Então no mínimo para termos tratamentos iguais, nós temos que ter uma reserva
de vaga para essa população para que na convivência conjunta a gente (ininteligível) na
academia não tenha a convivência de negros e brancos. Quando tem é um negro aqui e
outro alí. Mas você poder socializar a cultura africana com os brancos, cada um com sua
cultura, seja judaica, seja católica, anglo americana, islâmica, mas esta mistura é que
pode efetivamente construir uma sociedade diferente plural para que a gente possa
responder às necessidades da sociedade e saber do que estamos falando, porque a gente
fala “vamos fazer pesquisa do remédio X” que não interessa à população, interessa ao
mercado de farmácia, mas não interessa efetivamente a nossa população enquanto
usuária.
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Essas questões são fundamentais colocar porque as universidades estaduais
paulistas não conseguirão se renovar, pensar em tecnologia que atenda à necessidade
dessa população se ela efetivamente não se abrir para negros, indígenas para o acento
escolar.
Então quando o núcleo de consciência vem à Assembleia Legislativa, nós
podemos dizer que é um processo de reeducação da nossa população porque aonde até
um de nós barramos pessoas nas entradas, ou seja, da Faculdade de Medicina, ou seja,
no CP-USP aonde se barra o negro estudante e você deixa um branco transitar porque
você não encara aquele negro enquanto parte da comunidade acadêmica.
Então temos que se repensar, tem que reeducar todos os docentes, os alunos, nós
para que efetivamente esta universidade possa atender à necessidade da população
paulistana e da população brasileira.
Então eu acho que neste momento para iniciar uma discussão e podemos falar
sobre o racismo institucional, para podermos falar dos acontecimentos que têm dentro
das instituições e em particular eu vou falar da USP porque eu sou funcionária da USP.
Nós temos a necessidade de que as autoridades universitárias se desnudem e
vejam que efetivamente o setor mais conservador não vai abrir de qualquer maneira o
acesso e o pensar e o repensar à universidade. Para isso eles têm que ter a consciência
que a universidade é racista porque ela assim foi formada e que é preciso efetivamente
fazer coisas mínimas. A lei 10.639, o ensino da história da África, a USP tem a
obrigação, ela tem que ter a responsabilidade de formar quadros para ir à sociedade
brasileira para poder ensinar a história da África.
Mas ela tem que se repensar porque não adianta ensinar história da África com
meu cunho racista. Então ela tem que chamar o movimento negro que está altamente
qualificado, nós temos quadros titulados para poder fazer essa formação e romper com
essa barreira e isso dentro de seus conselhos tanto universitário e congregações tem que
se fazer essa discussão e tem que se rever a postura da sua resistência de não querer
implementar o que é lei.
Porque diziam que nós não cumpríamos a lei, hoje eu posso dizer com muita
tranquilidade que a Universidade de São Paulo não cumpre nem a lei 10.639 e nem a
resolução que veio para normatizar a lei 10.639. Então é imperioso que a Assembleia
nesta CPI nos ajude a fazer isso e tem que ter meios para que a universidade
efetivamente repense seu caminho e passe a cumprir a lei, porque se eu não cumpro a lei
eu sou sancionada. Agora as instituições públicas desse país, dependendo de quem está
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em sua administração, não cumpre a lei e ninguém é sancionado e eu continuo sustendo
essas instituições. Impunidade institucional, então isto para mim é muito grave.
Eu agradeço ao deputado Adriano Diogo, aos deputados e espero ter contribuído
um pouco para este debate que nós estamos iniciando agora. Obrigada.

(Palmas)
O SR. MARCO AURÉLIO – PT – Jupiara, permaneça um pouquinho conosco,
só mais alguns minutinhos. É que de repente a gente queira fazer algumas questões só
para elucidar porque você fez um relato histórico e que depois você contemporizou
muito bem.
Tem uma curiosidade de minha parte, já que você tem essa visão histórica, você
acha que mesmo a passos lentos, mesmo com muita dificuldade, mas está havendo
algum tipo de avanço nessa questão que se antes foi mais grave, claro que toda
discriminação é grave, toda ela, mas se antes era mais grave ou se hoje tem mais
pessoas que defende a causa, se hoje é menos difícil trabalhar essa questão? A fazer
uma análise histórica, você diria que em 2015 nós temos uma situação ainda que ruim,
porém melhor do que há 15, 20 anos atrás?
A SRA. JUPIARA CASTRO – Deputado, eu sempre falo assim, não dá para
jogar a água, a bacia e o bebê fora. Nós, o Movimento Negro abriu um caminho de luta
muito grande para podermos chegar aonde chegamos. Não é ainda o sonho, não é o que
idealizamos inclusive eu digo isso o tempo inteiro, quando nós iniciamos o processo de
reparação que é esse processo que nasce no Núcleo de Consciência Negra em 1991 até
1994, nós tivemos incompreensões de diversos lados do que seria este processo de
reparações. Com isso nós conseguimos que uma série de intelectuais que dentro e fora
das universidades contribuíssem na elaboração de projetos para poder a gente ter
políticas públicas voltadas para a população negra.
Não dá para eu jogar fora o que pensamos em relação à educação, em que
pensamos em relação à saúde da população negra, o que estamos pensando,
continuamos pensando e elaborando em relação à mídia e aí eu acho que nós temos que
entrar e entrar de forma dura com essas poucas famílias que detêm o controle da mídia e
que passam a imagem do negro da forma que quer, isso aí é uma luta que ela é política,
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ela tem que estar dentro do Legislativo e o Legislativo tem que ter proposta de
transformação dessas leis.
Mas eu acho que nós demos algumas avançadas, mas falta ainda um caminhar
longo e é muito árduo e eu tenho que contar com parceiros na Assembleia Legislativa,
na Câmara Municipal, no Congresso Nacional e na sociedade. Nós descrevemos o que é
necessário para a nossa população e pedimos aos senhores que fazem as leis que as
transformem em realidade.
Uma das coisas é que aqui nessa Casa nós estamos com um projeto de lei que
são para as cotas nas universidades estaduais paulistas e ela contempla não só aos
negros, ela contempla os deficientes físicos e nós temos aqui autores da lei que é o Dr.
Professor Silvio, o professor Douglas que estão aqui, vão falar hoje.
Então quer dizer, esta parceria é fundamental para que a gente possa avançar e
continuar um trabalho que a gente sabe que não vai ser tranquilo, porque o que eu estou
dizendo para a Universidade de São Paulo é que não haverá mais privilégios. Quer
dizer, eu serei igual sendo diferente, eu terei o poder de entrar na universidade. Os meus
descendentes terão esse poder.
Então este privilégio que se tem hoje as famílias poderosas, ela vai ser dividida e
quem não entender isso vai ficar chorando toda a mortandade que tem aqui as crianças
que são ganhas para o tráfico, vão então instituir, avançar e recrudescer no mando de
assassinatos de jovens negros e carentes, porque este vai ser o jeito de eliminar os
negros para que eles não tenham acesso à universidade.
Então quer dizer, nós avançamos, mas ainda tem muita coisa para se fazer.
O SR. MARCO AURÉLIO – PT – Muito obrigado. Eu até queria incorporar a
sua fala no sentido de que claro que nós podemos aqui elaborar algumas questões legais
e tal, mas eu não sei a sua opinião, a minha opinião é que eu acho necessário hoje
avançar a questão da concepção, da cultura, da conscientização porque a própria
Constituição de 1988 já trouxe um avanço muito grande no sentido de que todos são
iguais perante a lei, proibiu a discriminação e uma série de coisas.
No entanto, apesar da Constituição ser de 1988, portanto é uma lei, lei máxima
no país, quando você faz o relato da USP e aí em minha cabeça comecei a pensar
também não só na USP, pega a igreja, tem poucos líderes religiosos negros. Você pega
o Congresso Nacional, aqui nessa Casa quantos deputados estaduais negros nós temos?
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Quer dizer, então a gente começa a perceber que em vários locais, sobretudo
locais têm algum tipo de poder de decisão, de influência maior na sociedade, seja igreja,
sindicato, parlamento, câmara de vereadores, a gente vê o número reduzido quando
demograficamente é quase que 50% ou 50%. Quer dizer, então você tem uma
desproporcional, uma participação desproporcional do negro, sobretudo, em posições
que afetam, que influenciam mais na sociedade.
Mas eu fiz essa pergunta inicial, mas só no sentido para a gente não desanimar.
Quer dizer, tem muita coisa pela frente, muita coisa, o desafio é grande, mas em relação
ao que era, alguma coisa avançou. Pouco? Tudo bem, agora o que nós não podemos é
permitir o retrocesso porque também ao mesmo tempo, no século XXI, em 2015
começam a surgir grupos também que incentivam a discriminação, o preconceito, a
homofobia.
Quer dizer, então a gente não pode em hipótese alguma permitir um retrocesso,
acho que é um momento de muita reflexão que a gente precisa fazer para que não
permita o retrocesso e continue avançando até que um dia a gente tenha essa sociedade
que a própria constituição já diz que ser igual para todos. Obrigado e parabéns.
O SR. ULYSSES TASSINARI – PV – Pela ordem senhor presidente.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT – Pela ordem deputado
Ulysses Tassinari.
O SR. ULYSSES TASSINARI – PV – Eu só quero dar um testemunho. Estava
aqui rememorando os tempos de faculdade, eu sou médico formado pela Universidade
de São Paulo, ingressei em 1958 e me formei em 1963 e quando ingressei na faculdade
existiam 80 vagas. Dessas 80 vagas, 80 alunos que ingressavam não tinham nenhum
colega negro ou colega negra. Não me lembro de ter tido algum professor negro.
Mesmo depois de formado, agora em minha vida profissional, sempre atuei no
Interior, conheci e convivi com milhares de médicos. Excepcionalmente a gente cruzava
com um médico negro. Então realmente é uma injustiça muito grande que deve ser
corrigida.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT – Beleza de depoimento. Eu
queria falar o seguinte, duas coisas. O Silvio vai falar, o Douglas vai falar. Professora a
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senhora não se apresentou quando a senhora sentou, a senhora já embalou, não falou seu
nome completo, nem quem é a senhora, não falou nada, não se apresentou. Poderia fazer
isso pelo menos para efeito.
A SRA. JUPIARA CASTRO – Eu peço desculpas, mas é como um debute, não
é? Você então está debutando e você fica nervoso. Apesar de você falar muito, muito
nome é Jupiara Gonçalves de Castro, eu sou funcionária da Universidade de São Paulo,
lotada no Centro de Saúde Escola Butantã da Faculdade de Medicina da USP.

(Inaudível)
A SRA. JUPIARA CASTRO – Não, eu trabalho com recursos humanos, eu
coordeno a área de recursos humanos.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT – Então está bom. Bom,
vamos ver o encaminhamento. Eu queria anunciar que chegou agora a pouco de
Adamantina o professor Márcio Cardim que é membro do Conselho Estadual de
Educação e é o diretor geral das faculdades adamantinenses.
Como a nossa Sessão aqui hoje do movimento negro é muito longa e vão ter
vários depoimentos, várias pessoas se prepararam, eu queria fazer uma consulta se nós
não poderíamos interromper por 15 minutos no máximo essa Sessão para que a gente
apresentasse o vídeo do que aconteceu lá em Adamantina ontem, uma coisa gravíssima,
tanto é que o diretor já está aqui hoje para a gente apresentar e retomar o tema.
E uma coisa que eu queria falar aqui na frente do Dr. Ulysses já que está o
Douglas, a professora que acabou de falar e o Silvio, que quando a gente começou essa
CPI nós começamos a estudar a formação da Universidade de São Paulo e a Faculdade
de Medicina e qual não foi a nossa surpresa que estudando a gente descobriu que um
senhor chamado Norberto Kehl trouxe para o Brasil, não sei qual o grau de parentesco
que ele tem com a professora Maria Rita Kehl, escreve igualzinho o nome dela, não sei
se é avô dela ou se é pai, trouxe para o Brasil a teoria da Eugenia, a teoria da raça pura.
Tanto é que ele recomendava às faculdades de medicina e às secretárias de saúde
que se chamassem “faculdades de higiene” e aí é que nasceu a questão dos sanitaristas
porque era época da gripe espanhola e tal e tinha aqueles enormes cortiços e então tinha
ter noções de higiene e saúde pública.
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Então eu queria dizer que se a gente for estudar e vocês são muito mais
estudiosos que eu, vocês estão mais na academia, que um dia vocês organizassem para a
gente aqui, se pudessem ainda no prazo da CPI um seminário sobre o que foi a Eugenia.
Eu sempre peço para o Danilo assim de repente publicar, tem uma tese sobre a Eugenia
que eu sempre ponho aí na tela, mas depois a gente vê. Só quero fazer uma consulta.
O professor Cardim, ele não fez nenhuma exigência, ele veio para cá. O que
vocês acham? Tocamos a nossa Sessão e em um determinado horário a gente
interrompe para falar de Adamantina ou posso falar de Adamantina já, a gente delibera
e continua até a hora que for necessária? Estou fazendo uma consulta sincera, não é uma
imposição.

(Inaudível)
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT – Posso fazer? São 15
minutos de relógio. A gente apresenta o vídeo, é um vídeo curtinho, o professor fala e a
gente continua a vida, está bom? Pode ser Silvio? Pode ser companheiros? Vocês
concordam? Professor Cardim então venha aqui para a Mesa, o senhor foi tão correto, o
negócio aconteceu ontem e o senhor já está aqui hoje para depor. Peço para por uma
água e café para ele, então apresentando.
Então sem mais delongas, Danilo, o vídeo está na linha aí? Por favor.

É feita a exibição de um vídeo.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT – Então vamos lá. Ascende a
luz e vamos passar imediatamente a palavra. Professor, embora a reportagem diga que é
uma instituição particular, é uma autarquia municipal, não é?
O SR. MÁRCIO CARDIM – Exato.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT – É Faculdades
Adamantinenses Integradas, professor Dr. Márcio cardim, diretor geral coma palavra.
O SR. MÁRCIO CARDIM – Boa tarde a todos, obrigado pelo espaço
deputado, todos os deputados aqui presentes. Eu sou o diretor dessa instituição, ela é
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uma instituição pública municipal, ela cobra mensalidade apesar de pública em função
da Constituição de 1988 porque ela foi criada anteriormente à Constituição de 1988.
Como ela não recebe repasse nem do Estado e nem do município e da federação
como as públicas USP, UNESP, UNICAMP e as FATECs, então ela cobra uma
mensalidade com valor bem inferior daquilo praticado pelas instituições privadas. É
uma instituição que tudo o que se arrecada de investimentos oriundos de mensalidade,
projetos de pesquisas e bolsas é revertido para a própria instituição.
A instituição na região em que estamos ela tem 4.500 alunos, são 35 cursos de
graduação e mais 20 cursos de pós-graduação. Então realmente assim, é um diamante
que a região tem porque ela dá mais de 20.000 atendimentos a toda comunidade de
Adamantina e região nas suas clínicas de odontologia, fisioterapia, psicologia, nute
clínica, laboratório de águas, de solos enfim, ela dá um atendimento muito amplo à
população.
Ela tem 46 anos de existência, é a primeira vez que ocorre um fato isolado como
esse, um fato triste que a direção já instaurou um processo administrativo, nós já
colocamos na ouvidoria, já estamos recebendo denúncias de alunos para a gente poder
auxiliar a polícia nas investigações, temos várias fotos, vídeos que ser levados os
culpados a pagar por aquilo que fizeram, porque é um absurdo muito grande aquilo que
foi feito não só com essa aluna e com outros alunos também que não chegaram a ter
queimaduras do grau que essa menina teve.
Mas a instituição ela providenciou, ela trabalha com o trote solidário ao longo do
ano, isso é feito todos os anos. Nós colocamos dentro do campus uma equipe de
segurança, tanto é que o ocorrido não foi dentro do campus, o ocorrido foi fora do
campus e aí a situação fica difícil de você controlar. Inclusive as imagens e as fotos que
nós estamos recebendo, é porque alunos que estavam participando, vendo o absurdo,
eles fotografaram e estão nos encaminhando e nós estamos repassando isso para a
polícia para colaborar nas investigações.
Então a instituição ela é pública municipal, elas discrimina radicalmente esse
tipo de ação e todos os alunos que forem detectados por essa sindicância, eles vão
responder por expulsão da instituição. A instituição não quer alunos com este perfil
estudando, que é uma instituição de história de 46 anos que pratica o ensino de
qualidade, um ensino público de qualidade e presta um serviço a toda a comunidade.
Então a instituição está pronta para punir esses agressores de forma realmente
exemplar para mostrar que esses jovens, eles têm que realmente receber esses alunos
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com uma postura mais digna, uma postura que leve realmente esses alunos a colaborar
com a população e não agredir da forma que eles agrediram esses jovens. Então a
instituição está trabalhando nesse sentido para prevenir inclusive para os próximos anos
para que isso não aconteça mais.
Os trabalhos que foram realizados dentro do campus surtiu efeito através de
várias coordenações de cursos, vários cursos já pregam o trote solidário recebendo o
aluno com doação de sangue, doação de alimentos, mas infelizmente um fato isolado de
um curso acabou provocando todo esse marketing que hoje está aí em âmbito nacional.
Então a gente lamenta muito o ocorrido e a instituição vai tomar sim todas as
providências para punir os responsáveis por esse ato tão inimaginável inclusive pela
direção. Como eu disse, em 46 anos de existência é a primeira vez que isso realmente
ocorre em nossa instituição. Uma cidade pequena, Adamantina tem 35 mil habitantes, as
regiões entorno são cidades menores ainda e então por isso que eu disse, a nossa
instituição é um diamante naquela região porque sem essa instituição nós não
estaríamos inserindo esses jovens com bolsa inclusive no ensino superior.
Então essa instituição tem realmente um trabalho sério de atender esses jovens
carentes. Quase que 95% dos nossos alunos são oriundos de escolas públicas, alunos
carentes que não têm condições de pagar uma mensalidade.
Para vocês terem uma ideia nós aprovamos perante a CAPS 420 bolsas no valor
de 400 reais, o nosso curso custa 313 e nós temos lá 420 alunos usufruindo de bolsa e
ainda tem um restante de mensalidade para ele poder gastar esses 80 reais aí com
alimentação. Então realmente a instituição faz um trabalho importante na região. É isso
que eu queria relatar senhor. Se alguém quiser fazer alguma pergunta.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT – Deputada Sarah Munhoz.
A SRA. SARAH MUNHOZ – PCdoB – Bom professor, eu acho que até seu
movimento já é fruto de um trabalho que vem sendo coordenado brilhantemente pelo
deputado Adriano Diogo sobre a questão da criminalização dos trotes nas universidades.
A situação que nos apresenta professor é a seguinte, primeiro, não é um
escândalo nacional. Aconteceu um fato, ele não é isolado porque tem outra pessoa, pelo
relato, eu estou colocando tudo em cima do relato que a menina coloca. Então ele não é
um fato isolado porque seria assim, ela estava passando na rua e alguém jogou. Para ser
isolado em minha opinião, alguém jogou ácido na perna de uma estudante da faculdade

1029
DIVISÃO DE TAQUIGRAFIA
de Adamantina. Isso seria um fato isolado. O senhor concorda comigo? Então isso seria
um fato isolado.
Agora estavam fazendo o trote até certo momento dentro dos limites concebíveis
e de repente dois vândalos, dois loucos, dois não sei como caracterizá-los porque
pessoas desse nível já não estão com uma consciência tão adequada, jogam um produto
nas pernas da menina e segundo o “Jornal Estadão”, não foi só uma que foi afetada,
foram duas meninas. Segundo o “Estadão” essa menina que é extremamente jovem vai
ter os defeitos e as marcas desse ato insano para o resto da vida.
Então assim, eu imploro ao senhor que primeiro repudie veementemente o trote.
Segundo, a universidade não se exime do fato de não ter acontecido em suas
dependências porque ela é uma universidade, uma faculdade municipal e ela está dentro
do seu município e está com pessoas que estão integradas dentro de um pacote que é
chamado a turma X, Y, Z da universidade.
Então embora diretamente ela não seja responsável e isso eu concordo com o
senhor, a corresponsabilidade é a (ininteligível) plena, haja vista que essa plenitude
existe que o senhor mesmo já falou, aconteceu ontem e hoje já tem, instaurada.
O SR. MÁRCIO CARDIM – Comissão de sindicância.
A SRA. SARAH MUNHOZ – PCdoB – Uma Comissão de Sindicância
instaurada. Então o senhor veja, embora em seu discurso o senhor tenha colocado que
foi fora da faculdade, mas a faculdade não se isolou e não disse que não. Então eu
gostaria que o senhor entendesse duas coisas que são importantes em minha opinião,
primeiro que não é um ato isolado e segundo não colocou o senhor na mídia nacional,
muito pelo contrário, o senhor está vindo aqui com um posicionamento tranquilo e
quem dera nós tivéssemos outros reitores que assumissem que isso aconteceu, que
assumissem o compromisso de colocar essas pessoas para fora.
Agora professor eu só lhe peço uma coisa, não passar a mão na cabeça desses
vândalos ao término do inquérito e dentro da universidade de Adamantina realmente o
trote com lesão corporal, lesão moral, lesão física, lesão social, lesão de gênero, lesão de
raça seja criminalizado e essa é a minha grande esperança e o senhor hoje se aponta aqui
dentro dessa CPI como uma luz no fim do túnel.
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O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT – Professor eu também vou
falar porque aí o senhor conclui e já fecha tudo. Só queria primeiro agradecer ao senhor
por ter vindo de Adamantina aqui hoje, aconteceu ontem e o senhor já está aqui hoje.
Isso não tem precedente, não tem preço.
Segunda coisa que eu queria falar para o senhor professor, não tem trote
solidário, não tem. Não dá para entrar nessa conversa de doar sangue, trote é trote, não
dá para vacilar porque esses loucos aí, esses fascistas que estão envolvidos, imagina, a
foto é clara, eles não queimaram só as pernas da menina, queimaram a barriga da
menina, queimaram a parte baixa da menina, os caras são loucos.
E senhor vê que ela falou que teve aquele alcoolismo forçado, aquela indução
para beber, é uma criança, ela tem 17 anos. Então a primeira coisa que eu queria falar
para o senhor professor que o senhor está aqui hoje, a polícia não toma providência
nenhuma se a universidade não toma, eles não fazem nada.
Então lógico que tem que fazer o processo com o devido contraditório, mas tem
que expulsar esses caras, não só os caras que jogaram ácido, mas os caras que fizeram
toda essa cena, a pajelança do cerco da menina, do terror, tem que pegar o grupo, o
grupo que organizou.
Agora lógico que eles tiveram um álibi, eles não fizeram dentro da faculdade,
mas fizeram na pracinha em frente à faculdade, tiveram um álibi. Eles são criminosos
que premeditaram um crime, então professor o senhor, se o senhor agir com rigor, o
senhor vai dar um exemplo nacional porque trote é sinônimo de tortura, é prática de
tortura, tem que ser enquadrado nesse capítulo e não pode ter perdão para esses
criminosos.
Então eu estou falando com essa veemência, com essa emoção porque eu sei que
os caras são loucos, eles põem anfetamina na bebida das meninas, servem em caipirinha
e tal e fazem as loucuras mais absurdas possíveis. Então o senhor está aqui hoje e eu
interrompi uma Sessão que nós demoramos quase um mês para organizar e eu me
emociono, o senhor veio de Adamantina, está aqui hoje e estamos valorizando.
Agora professor, puna, faça disso um exemplo nacional. A menina tem 17 anos,
ela mora em Flórida Paulista, tem três ruas em Flórida, é quase um vilarejo, quase um
distrito. Então esses caras são criminosos professor.
Então obrigado, parabéns, mas olhe, já que deu mídia nacional, reaja com a
mídia nacional fale assim, “eu não tenho vergonha de encarar esses bandidos, esses
torturadores”, tá? Quero falar isso para o senhor.
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A SRA. SARAH MUNHOZ – PCdoB – Use a mídia a seu favor professor.
O SR. MARCO AURÉLIO – PT – Professor eu também quero agradecer a sua
presença aqui e até fazer uma solicitação se for possível de que assim que tiver algum
encaminhamento, algum esclarecimento e puder mandar algum documento aqui para a
Comissão porque já que foi, o senhor falou aqui à Comissão de uma maneira oficial, é
interessante que essa Casa também receba de maneira oficial um documento “olhe, nós
punimos fulano”, quer dizer, mandar para a gente para efeito de arquivo histórico aqui
da Assembleia que para nós é importante.
Como disse o presidente, para que, nenhum de nós desejamos que aconteça o
que aconteceu, mas que aconteceu, que tenha uma punição, que tenha uma ação
exemplar que é isso que a gente deseja.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT – Dê o nosso e-mail para ele
mandar os documentos da CPI Universidades.
O SR. MARCO AURÉLIO – PT – Vamos passar o endereço eletrônico
também e muito obrigado pela sua presença aqui.
O SR. ULYSSES TASSINARI – PV – Pela ordem senhor presidente. Também
queria cumprimentar o professor, enaltecer a sua atitude em vir aqui, trazer os
esclarecimentos e principalmente a sua disposição no sentido de que os fatos sejam
esclarecidos e os culpados devidamente punidos. Parabéns, quero crer que é uma
contribuição extraordinária para que se coíba realmente o trote em todo território
nacional. Parabéns.
O SR. MÁRCIO CARDIM – Para concluir eu acho que tudo o que eu disser
aqui eu acho que não vai ter assim muito sentido. Eu acho que a minha resposta vai ser
pelo ato que a instituição vai tomar e punir os responsáveis. Então a instituição vai
realmente levar isso a sério, eu sou um servidor público desde pequenininho a minha
vida, a minha trajetória é em universidades públicas e então a gente precisa realmente
não é com palavras, é com ações e punir esses responsáveis. Isso eu garanto para essa
Assembleia que vocês vão receber o desfecho desse caso e nós vamos realmente punir
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para nossa instituição servir de exemplo nacionalmente também punindo esses
responsáveis para que não ocorra mais em nível de Brasil.
Eu agradeço o espaço e muito obrigado pela (ininteligível).
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT – Obrigado professor, depois
a gente manda um e-mail, mas o nosso e-mail tudo o que o senhor puder mandar de
documentação é cpiuniversidades@al.sp.gov.br. Como nós vimos a cara da delegada,
ela olhando assim para o horizonte, assim procurando, nós já vimos que aquilo lá,
desculpe a sinceridade, aquilo lá não vai dar nada. Então, por favor, nós vamos apoiá-lo
em tudo. Muito obrigado professor. Vamos lá.
A SRA. SARAH MUNHOZ – PCdoB – Conte com a gente professor.

(Palmas)
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT – Bom, vamos retomar a
nossa dura realidade aqui. Dan, então antes de começar, só põe aquele texto da Eugenia
para motivar ao Douglas, os pesquisadores. O que eu estou pedindo para vocês todos
companheiros? Esse é o texto importante que mostra como foi fundada a Universidade
de São Paulo em particular a Faculdade de Medicina.
Nós não temos perna para organizar um seminário sobre a Eugenia, então era os
anos 1930, na Europa estava a discussão sobre a raça pura, sobre a prevalência da raça
pura. Essa teoria foi trazida para o Brasil, está lá, Renato Kehl, estão vendo? Renato
Kehl.
Eles formaram um grupo de Eugenia na Faculdade de Medicina e fundaram o
grupo dos “Eugênicos” que depois virou o grupo dos “Higiênicos”. Era uma formação
de um partido nazista que apregoava a formação da raça pura. Isso está na origem da
formação da nossa universidade, no berço.
Essa tese dessa pesquisadora que está viva ainda e vocês poderiam procurá-la, a
gente faria um seminário legal juntos e mostraríamos porque tem tanta dificuldade dos
caras, é Pietra Diwan, “Uma História Especial no Brasil e no Mundo”, Editora
Contexto. Está bom?
Então tem um DNA, não é uma história assim por acaso, que eles estavam
batendo cabeça e de repente, então não é por acaso que a nossa querida Faculdade de
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Saúde Pública antigamente se chamava Faculdade de Higiene. A Secretaria de Saúde
municipal e estadual chamava Secretaria de Higiene porque era a sugestão desses moços
aí.
Lógico que tinha a Gripe Espanhola, tinha os cortiços, tinha toda aquela coisa
que os sanitaristas diziam que tinha que fazer a limpeza e tal, mas a limpeza não era
essa limpeza, não era só a limpeza da contaminação, era a limpeza étnica. Olhe lá, “A
história da Eugenia”. Está difícil de ler de costas, estou forçando isso,
“A história da Eugenia, disciplina que adquiriu um status científico e objetivo
em implantar um método em seleção humana baseadas nas primícias biológicas
colocado pela autora como um tema relevante para o historiador se bem que
desconfortável porque quer contribuir para uma reflexão sobre atitude que percebe
dominar o mundo contemporâneo, da valorização da excessiva beleza física, da saúde
intimamente ligada à questão da boa aparência e da eficácia do mercado. O estudo da
Eugenia representaria ainda a possibilidade de pensar sobre a ética da manipulação dos
genes sob os riscos que acredita existir da emergência de um neo-eugenismo pautado na
terapia genética, na seleção embrionária para a obtenção de bebês cada vez mais
saudáveis.”
Então é toda essa loucura que vocês conhecem muito melhor que eu, está bom?
Estou pedindo, então vamos voltar a nossa realidade e vamos começar. Quem começa?
Silvio venha para a Mesa. Vamos lá. Sente-se aqui, por favor. Venha mais alguém aqui
ao lado do Silvio, por favor, para a Mesa ficar composta, bem organizada. A deputada
vai voltar não é? Douglas fique aqui ao lado do Silvio, por favor, estou te convidando.
A SRA. – E uma mulher.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT – Uma mulher. Eu sempre
peço.
A SRA. – (Inaudível)
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT – Pronto, a Mônica. Ótimo. O
Kobayashi que é o organizador dessa Sessão, mas nessa madrugada teve um problema
familiar, sua mãe passou muito mal, está internada e está fazendo um esforço sobrehumano e está aqui com a gente.
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Então nós estamos meio atrapalhados, o Kuba está lá no fundo quietinho, mas
então com a palavra o Silvio. Se apresente e vamos começar.
O SILVIO LUIZ DE ALMEIDA – Uma boa tarde a todas e todos e dizer a
satisfação de participar de um momento tão importante, de uma discussão tão relevante.
Meu nome é Silvio Luiz de Almeida, eu sou presidente do Instituto Luiz Gama, uma
organização não governamental com sede em São Paulo e tem como objetivo
fundamental a luta pelos direitos humanos e em especial a questão racial toma um
grande relevo para as nossas atividades.
Sou também professor universitário, sou professor de Direito, sou mestre doutor
em Direito. Tenho duas graduações, uma delas na Universidade de São Paulo, sou
formado pela USP e aminha pós-graduação também o doutoramento eu fiz também na
faculdade do Largo do São Francisco.
Pois bem, eu acho que a Jupiara Castro quando esteve aqui já colocou alguns
pressupostos que são fundamentais para a compreensão de todo esse estado de coisas
que nós estamos observando na Universidade de São Paulo e um dos pontos que eu
considero que tem altíssima relevância para a discussão é a questão de como se
formaram as relações que hoje ainda estão presentes na Universidade de São Paulo e
assim, especialmente na Faculdade de Medicina.
Quando o senhor deputado propõe a criação do seminário sobre Eugenia é
exatamente para resgatar qual a gênese dessas relações que se reproduzem. Mas
relações se reproduzem porque existem reinstituições que por meio do uso da força,
também da produção de ideologias que vão sustentar as práticas sociais, essas
instituições continuam trabalhando para que essas relações funcionem.
E é fundamental falar da Faculdade de Medicina, não falo só da Faculdade de
Medicina, falo da Faculdade de Direito que é a genes da Universidade de São Paulo e
das outras faculdades também que têm como ponto de partida essa discriminação ou
essa separação ou essa exclusão do elemento negro dentro do seu interior.
A Universidade de São Paulo desde seu início, desde os primórdios sempre
trabalhou para que fosse constituída uma espécie de separação, uma linha divisória entre
setores da sociedade. A Faculdade de Direito nós sabemos muito bem que ela foi criada
por imposição das elites paulistas para levar a cabo o projeto do liberalismo político no
país, para formação das elites, os baixareis queriam administrar o Brasil, nunca houve
uma preocupação com a formação de cidadania, nós temos o movimento inverso, as
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nossas faculdades de Direito foram constituídas não para dar conta dos interesses dos
direitos individuais ou das questões relacionadas ao direito privado, mas foi constituída
para formar quadros para administração pública e isso entendido como instituição de
máquinas de repressão, realmente de administração dos negócios de quem sempre teve
poder nesse país.
Do outro lado a Faculdade de Medicina que contribuiu muito também não a de
São Paulo foi posterior, mas a Faculdade de Medicina da Bahia e a Faculdade de
Medicina do Rio de Janeiro junto com o Museu de História Natural do Pará e também
nós sabemos, portanto, que a nossa produção do conhecimento sempre se pautou por
isso. Criar as condições políticas ideológicas para sustentar os poderes constituídos e
para impedir sempre uma transformação.
O senhor deputado Marco Aurélio perguntou para a Jupiara se havia, se houve
sucedidos de medidas contrárias a esse avanço. Então existe uma resistência muito forte
e todo esse avanço é produto de uma luta radical de uma luta duríssima do movimento
negro e todos aqueles que apostam na possibilidade de construir um país mais
democrático ao mesmo tempo em que nós temos avanço, nós temos ainda hoje muito
claramente dentro da Universidade de São Paulo, mas não só na de São Paulo, mas no
Estado brasileiro todo um movimento para impedir e barrar qualquer tentativa de
democratizar esse país. Nós sabemos disso.
Eu falo desde o Estado, falo também dos meios de comunicação, nós sabemos
que há sim toda uma estrutura que vai gerar instituições que vão trabalhar pela
manutenção das relações sociais que constituem esse país e fazem com que estejamos
aqui nesse momento passando por essa situação.
Mas agora eu quero falar de algumas questões, eu quero ser muito breve e falar
de quatro pontos para que possamos abrir para discussão e que considero fundamentais
para demonstrar como a Universidade de São Paulo diz assim, ela perverte o ideal, hoje
perverte o ideal do que seria uma universidade.
As universidades quando foram criadas sabemos que elas nunca foram isso, em
lugar nenhum do mundo acredito que a universidade tenha se concretizar em seu sentido
original. As universidades foram criadas à concepção é reproduzir por meio do
pensamento, da teoria, da produção de conhecimento os conflitos que ocorrem em toda
sociedade. Você, a universidade, a pluralidade, as diferenças, a partir de tudo isso dentro
da universidade você construir conhecimentos que poderiam dar conta dos problemas
que acontecem fora da universidade e que afligem toda sociedade.
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Mas nós sabemos que a Universidade de São Paulo como já disse aqui, ela se
constituiu ao longo do tempo por conta e característica da própria sociedade brasileira
em um castelo de privilégios e um lugar onde as piores experiências sociais, o que a
gente tem de pior na sociedade, pior eu digo, pior para quem é negro, pior para quem é
gay, pior para quem é pobre, o que há de pior se reproduz no interior da universidade.
Poderia ser diferente porque a sociedade é assim.
E aí eu chamo a atenção para um fato bastante inusitado que demonstra o que a
Jupiara falou, não é só a questão, uma questão de consciência como muito se tem dito
aqui. Se fosse consciência, talvez não fosse necessário que o Estado Brasileiro
representado por esses deputados que estão aqui, precisasse construir uma Comissão
Parlamentar de Inquérito a fim de que fossem instrumentalizados e que sejam
instrumentalizadas providências que vão implicar no uso da força do Estado Brasileiro.
O Estado Brasileiro vai ter que usar a força, é para isso que tem Estado, para fazer com
que essas resoluções se transformem em providências que mudem as práticas sociais.
Então é um fato inusitado que a gente está falando de negro também e não há
fora os convidados, não há outros negros na Mesa, ou seja, isso se reproduz em todas as
instâncias, no Judiciário e esses juízes saem também da Faculdade de Direito do Largo
do São Francisco, saem das universidades, saem da Pontifícia Universidade Católica,
saem da Universidade Mackenzie, saem das outras universidades, saem de lá. Ou seja, a
exclusão dos negros e negras vai se refletir também em toda estruturação do poder seja
do setor privado, mas do Estado também.
Então são quatro pontos que eu acho que demonstram claramente isso. O
primeiro que eu quero chamar a atenção, são pontos bastante relevantes e que falam
muito de perto com que a gente está dizendo aqui sobre esse problema da USP, o
primeiro deles é sobre como há uma resistência da Universidade de São Paulo à
implantação das ações afirmativas, acho que esse é o primeiro elemento, o primeiro
elemento é esse.
Há uma resistência histórica da Universidade de São Paulo em relação às ações
afirmativas. Mesmo quando o restante do Brasil se abre para a possibilidade de
implantar ações afirmativas reconhece o racismo estrutural, reconhece o racismo
institucional, o Estado de São Paulo resiste bravamente de maneira bandeirante à
implantação de ações afirmativas e para isso, como não poderia deixar de ser, são
criados grandes subterfúgios.
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Um deles nós já falamos aqui que mobilizou o movimento negro, aqueles que
também são solidários ao movimento negro enfim, isso é a questão PMESP que já foi
falado aqui, que foi um programa de metas que qualquer que saiba um pouco ou
conhece um pouco de pedagogia e conhece um pouco de ação afirmativa ou políticas
públicas sabe que aquilo era uma aberração.
E é interessante, a Jupiara falou de como os professores sempre são alijados nas
discussões. Uma das coisas que eu chamei a atenção, quando foi feito o PMESP não se
chamou nenhum dos grandes intelectuais negros que estudam o assunto para fazer o
programa. O professor, falam , o professor Kabengele Munanga não foi chamado. Até
professores brancos que estudam o tema para ver como a questão do tema é muito mais
complicado não foram chamados, o professor Fernando Mourão não foi chamado para
discutir o tema.
Então vejam, o subterfúgio jurídico para isso é a alegação da autonomia
universitária dizendo que as universidades são autônomas e, portanto, não pode haver
interferência externa aos negócios da universidade. É quase que uma nova versão do
separatismo, São Paulo tem geralmente um discurso pronto para esse tipo coisa, o que
esses lunáticos falam sobre separatismo, querem separar, falam que São Paulo é algo
diferente, são lunáticos.
Mas nós sabemos que essa loucura se repete em outros âmbitos e acho que o
discurso da autonomia universitária é um exemplo claro dessa loucura da Universidade
de São Paulo e seus dirigentes quererem se desconectar do restante do Brasil dizendo o
seguinte, “nós fazemos o que nos dá na telha e não importa o que diz a Constituição e
não importa o que diz as outras leis e não importam as experiências sociais de outros
lugares”, o que mostra que nós estamos na contramão de tudo o que se tem sido feito.
Então esse é o primeiro ponto.
Eu acho que a ausência de ação afirmativa e temos que caminhar para falar sobre
ação afirmativa não apenas em relação aos alunos, nós temos que falar também de ação
afirmativa no que se refere à composição do quadro docente e também dos servidores
senão não vai adiantar nada. Nós temos que falar disso, nós temos que falar como é
possível criar ações afirmativas não só para a entrada de alunos, mas também para
professores e também servidores na Universidade de São Paulo.
Isto tem efeitos nefastos. Um dos efeitos a Jupiara falou que é um caso que cuida
o Instituto Luiz Gama, o caso de um garoto que foi violentamente agredido por um
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policial militar que considerou pelo fato dele ser negro que ele não era aluno da
Universidade de São Paulo.
E eu acho que seria também interessante dizer o seguinte, esse caso do ponto de
vista da administração porque nós oferecemos, nós fomos à delegacia, a corregedoria
investigou esse caso, queremos dizer que a Polícia Militar do estado de São Paulo não
fez praticamente nada em relação ao policial agressor e um policial que inclusive já
tinha histórico de outras agressões e não aconteceu absolutamente nada em relação a
isso.
Bom, o segundo ponto também que eu acho que a gente tem que falar até já citei
que é a situação dos trabalhadores da USP. A situação dos trabalhadores da USP em
especial os trabalhadores terceirizados deixa muito claro que existe uma cultura de
racismo explícita na Universidade de São Paulo porque ninguém se incomoda com isso.
Trabalhadores agredidos, violentados, tratados de uma maneira desumana e que
dentro de uma universidade que tem uma Faculdade de Direito, Faculdade de Medicina,
onde se produz conhecimento, onde estaria a elite paulistana, essas violações ocorrem
de maneira frequente.
Então é necessário que se coloque as coisas no trilho, no mínimo no trilho, estou
falando que isso aqui é o mínimo da legalidade e que essa Casa comece a verificar o que
está sendo feito ao seu redor, que é a Universidade de São Paulo tratando os
trabalhadores, em especial os trabalhadores terceirizados da maneira como estão sendo
tratados e que em sua grande maioria são trabalhadores negros e negras.
O terceiro ponto que também já foi citado aqui é em relação à situação do
Núcleo de Consciência Negra na USP também. Eu acho que quem é do núcleo pode
falar melhor sobre isso, mas eu vi a afeição dos deputados e da deputada quando
estavam aqui, como ficaram impressionados com o fato do reitor querer transformar o
Núcleo de Consciência Negra em estacionamento.
Isso demonstra o descaso, demonstra o desprezo que se tem com as organizações
negras. É um desprezo, é um descaso brutal e absurdo fora outros absurdos que podem
ser relatados muito melhor pelos membros do Núcleo de Consciência Negra na USP.
Eu acho também que é um dever, é um dever moral, um dever político dos
membros dessa Casa zelar pela permanência, pela continuidade dos focos. Eu digo de
resistência negra no interior de uma universidade racista no Estado de São Paulo. Eu
acho que se isso não for prova de que as coisas não estão complicadas eu acho que nada
mais poderá ser.
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Bom, por fim e acho que se a gente não resolver isso também, eu acho que não
há como desmontar isso que vem acontecendo é como a Universidade de São Paulo
trata as pessoas que ela considera que não pertencem à comunidade acadêmica.
Falo aos moradores das comunidades do entorno San Remo, principalmente San
Remo, o modo como são tratados as pessoas que por acaso querem estar na
Universidade de São Paulo e a prova maior de como isso acontece é o fato de se for
necessário para uma atitude janista militarizar a segurança do campus. Então a
militarização do campus serve a esse propósito, manter o ambiente de exclusão dentro
da USP. Então tudo isso tem que ser tratado e fora disso nada mais poderá ser feito.
Então nós precisamos de quatro coisas para resolver ou para tentar ou para que
isso que nós estamos fazendo aqui possa gerar frutos. Essa casa tem projetos sobre a
implantação de políticas de cotas, essa Casa tem projetos, projetos que estão em
andamento e projetos que não foram feitos agora, projetos de muito tempo que foram
reformulados com participação da sociedade e esses projetos precisam andar.
Se esses projetos não andarem eu diria o seguinte, nada do que estamos fazendo
aqui vai dar resultado porque os médicos continuaram sendo brancos, continuaram
sendo recrutados de uma parcela da sociedade que é privilegiada, ou seja, e faz com
que. E qual o privilégio? O privilégio é exatamente poder tranquilamente não ser
questionado quando se utiliza de tais privilégios. Por que isso? Porque os negros que
são a maioria da população já mais vão ameaçar esses privilégios, eles estão protegidos.
Os brancos racistas estão protegidos e aqueles que não são também, eu falo isso
com o coração aberto, aqueles que não são racistas, que não se consideram enquanto tal,
também se beneficiam de privilégios, tem privilégio racial. Ser branco em São Paulo,
ser branco no Brasil, no mundo é ter privilégio e não há como construir uma sociedade
justa se a gente não se dá conta desses privilégios.
Então esses projetos têm que andar, se esses projetos não andarem, se essa Casa
não fizer esses projetos andar é sinal, portanto, que o racismo continua ganhando e que
nada será feito e daqui a pouco terá que ser feita outra CPI e talvez nós não contemos
com a vontade política que esses deputados que estão aqui estão demonstrando.
Outra coisa, tem que sair dessa Casa algum tipo de resolução para que se comece
uma investigação sobre a situação dos trabalhadores na USP senão nada vai ser
resolvido. Essas festas que acontecem na Medicina da USP, ela só acontece porque
certamente existe uma pressão intolerável sobre os trabalhadores da USP que alí estão.
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Seja para que eles façam vista grossa, seja para que eles admitam que esse tipo de coisa
aconteça, mas é necessário que alguma providência seja tomada.
Enfim, para terminar aqui eu queria dizer o seguinte, que hoje eu acho que a
Universidade de São Paulo para além de desvios morais, para além desses desvios
étnicos, para além dessa violência, para além de tudo o que está acontecendo, a USP
hoje se encontra na ilegalidade.
A USP hoje é uma universidade que se pauta pela ilegalidade, se pauta pelo
racismo, se pauta para a exclusão, faz isso o seu modo de ser, os grandes professores, os
grandes pesquisadores, aqueles que lá estão, estão lá por conta de privilégios e isso não
é um demérito. O que eu estou querendo dizer é o seguinte, a USP tal como ela se
encontra hoje, ela é uma fábrica de racistas em série. É isso, ela é uma fábrica de
pessoas racistas.
O que cria o racista não é a sua formação pessoal, não é a sua vontade pessoal,
mas é a oportunidade que ele tem de ser racista, de viver seus privilégios porque nada é
feito para desmontar tais privilégios.
Então eu diria o seguinte, a Assembleia Legislativa por meio de seus membros,
daqueles que têm algum interesse em transformar de fato a sociedade, ter a
oportunidade histórica de fazer com que essa pauta avance. O problema não é apenas a
Faculdade de Medicina, o problema não é o que acontece nos porões da Faculdade de
Medicina, o problema é a própria Universidade de São Paulo que se constituiu em torno
de privilégios racistas, se constituiu de forma a excluir outras pessoas que não
pertencem a determinado grupo social.
Se isso não mudar, de nada vai valer a pena tudo isso e eu tenho grande
esperança de que nós estamos dando um primeiro passo para transformar de fato não só
no Estado de São Paulo que é um ponto pequeno, importante, mas transformar a
sociedade brasileira. Muito obrigado.

(Palmas)
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT – Eu queria fazer um
encaminhamento e já vou passar a palavra para a companheira, mas para que a gente
refletisse hoje à tarde que é o seguinte, essa CPI que foi instalada sobre a violência nos
trotes, ela tem um corte e um recorte que é a questão de gênero e a questão da
perseguição aos homossexuais.
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Então eles com um pequeno núcleo desses coletivos feministas e ativistas
criaram uma comoção na sociedade e atingiram os núcleos ideológicos do ovo da
serpente. Esses núcleos homofóbicos são extremamente racistas. Ora eles verbalizam a
questão dos nordestinos, ora a questão dos negros.
Eu acho que e eles conseguiram fazer uma, esses grupos, esses coletivos
conseguiram fazer uma boa aliança e eles deram uma encurralada nesses setores, setores
muitos poderosos e você localizou com muita precisão. Eu acho, qual é o problema? Os
quatro deputados que estão nessa Mesa, o deputado Ulysses Tassinari, Marco Aurélio,
Adriano Diogo e Sarah Munhoz não continuarão aqui mais, não foram eleitos, para ser
claro.
Então você veja, quem está segurando essa onda aqui está fora do pacote. Não
estou falando isso para desanimar, nunca falo nada para desanimar, pelo contrário, acho
que a gente sempre tem que por pilha na luta. Agora eu acho que tem uma questão, por
exemplo, os estudantes angolanos lá na Faculdade de Medicina são chamados, o
professor Saldiva sempre fala isso, “cadê os macacos? Os macacos já chegaram? Olha
os macacos”.
E você falou dos funcionários, tem um problema na guarda, na segurança
privada da Medicina ou das medicinas lá do quadrilátero e da SanFran que só para você
ter uma ideia, eles não se submetem à guarda universitária e é o núcleo duro do racismo.
é o pessoal que quando entra uma menina negra, eles falam assim, “não vai entrar na
festa, agora já não é hora de funcionário entrar”. “não, mas não sou funcionária, sou
aluna”. “não vai entrar. Prova que você é aluna”. É o núcleo duro e é um núcleo quase
paramilitar, eles fazem a segurança das festas.
Tem um núcleo de segurança, de firma de segurança que são os “bate paus” que
não se submetem até a menina que era aquela antropóloga que era chefe da segurança
da USP foi demitida e puseram o cara lá da Veterinária barra pesada.
Bom, então eu acho que nós temos que fazer além dessa correlação de forças
para aprovar o projeto das cotas aqui dentro o que não é mole, é difícil, ver quais são os
exemplos porque lá na Faculdade de Medicina tem um núcleo de violência racial.
Talvez se a gente recuperasse esses dados, fizesse um clamor, a gente pudesse expor pra
a sociedade e traduzir para a sociedade como essa questão do racismo se expressa todo
dia no cotidiano, entendeu?
Então vamos ver a companheira e vamos ver se a gente consegue hoje ao longo
dessa tarde fazer essa tessitura, essa costura, essa aliança para explicitar na sociedade.
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Eu sei que é muito mais difícil, mas eu queria passar a palavra para a companheira, que
você se identificasse.
A SRA. – Quem falar agora na verdade.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT – Ah, não é você? Quem vai
falar? É o Douglas? Douglas Belchior.
O SR. DOUGLAS BELCHIOR – Bom gente boa tarde a todas, boa tarde a
todos. Tudo bem Sandra? Adriana? Gente olhe, eu quero aqui agradecer ao convite em
especial ao pessoal do Núcleo da Consciência Negra que me colocou a tarefa ontem e
que eu viria hoje de qualquer maneira acompanhar.
A SRA. – Poxa, como vocês são boazinhas.
O SR. DOUGLAS BELCHIOR – Não, mas a gente viria de qualquer maneira
para estar acompanhando a ação, as companheiras da USP conseguiram desdobrar esse
espaço para discutir também a questão do racismo na universidade e então eu fiz a
pedido da Zezé do Núcleo de Consciência Negra um resgate muito pontual sobre as
ações que os movimentos construíram. Então muitos aqui vão se vir nas ações que eu
vou relatar.
Eu sou professor de História da rede pública, eu sou militante do movimento
negro e ajudo a construir a luta por cotas aqui em São Paulo há algum tempo e a gente
tem aqui como um espaço oficial, está sendo gravado e então eu consegui junto com os
colegas juntar uma porção de documentos que são documentos da nossa luta e que
imagino que vai servir como material enquanto material mesmo de conteúdo para o que
está sendo feito aqui em relação à CPI.
A SRA. SARAH MUNHOZ – PCdoB – Mas vocês disponibilizarão esses
documentos para a CPI.
O SR. DOUGLAS BELCHIOR – Sim, tudo o que a gente vai mostrar aí são
documentos públicos, existem os documentos em papel protocolados e tal e tem o
próprio documento que a gente pode deixar aí, já fizemos isso em outros momentos,
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agora com ele mais completo é relativamente longo, mas é importante mostrar aqui para
ficar com registro. Tudo bem?
Primeiro que se isso é uma CPI que está discutindo a violação dos direitos
humanos e o foco são as universidades e as universidades são, uma das instituições
importantíssimas da organização do Estado e logo pelo controle do Estado a população,
considerando que o Estado é um espaço de uso de poder de grupos economicamente
bem abastecidos e que historicamente comando a sociedade brasileira.
O Estado a partir dos governos e depois a partir de seu sistema de educação e a
universidade se inclui nela, os meios de comunicação, a polícia, o Judiciário para ficar
nesse são instituições muitíssimas importantes para a organização do Estado e para a
contenção dos anseios da população, para a contenção inclusive à repressão da
população quando é necessário, ou seja, sempre, quase sempre.
A universidade é nesse sentido, ela viola constantemente os direitos humanos
quando ela como um parelho que deveria servir à sociedade e serve só um grupo dessa
sociedade, só um grupo que tem determinada origem étnica, origem social, portanto, ela
é instrumento de uso de benefício para um único grupo no caso brasileiro quase que
100% para um único grupo racial no caso os brancos.
Estamos falando isso da ponta das universidades, as grandes universidades
públicas porque isso muda pouca coisa quando a gente percebe universidade de outros
níveis mesmo as particulares, a grande maioria daqueles conseguem frequentar esses
espaços são dessa mesma origem que a gente desenhou aqui Jupiara e o Dr. Sílvio já
falaram sobre isso.
Portanto, nesse sentido o meu testemunho como de muitos aqui é no sentido de
sim, de dizer “a Universidade de São Paulo, a UNESP, a UNICAMP são estruturas do
Estado que servem para reproduzir o racismo e que violam permanentemente os direitos
humanos ao garantir espaços só para alguns, ao negar espaço para uma maioria e
quando parte dessa maioria consegue entrar negar a eles direitos que são fundamentais e
que a gente chama de condição de permanência nesses espaços e na universidade”.
Então eu vou relatar rapidamente e dar meu testemunho no sentido de dizer que
a USP e as universidades aqui de São Paulo, as públicas assim como o Estado com seus
governos se recusam constantemente mesmo diante do clamor da organização popular
das mobilizações, das manifestações populares que são grandes, que são abrangentes,
que são representativas, mesmo diante do clamor popular, eles são surdos ou fazem que
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não ouve ou recusam a ação clamada pela população no caso o direito ao acesso à
universidade.
Então a gente vai para a primeira, o Tiago, companheiro da Uniafro está me
ajudando ali no slide. Eu vou lembrar que a gente fala muito do PMESP e eu vou
lembrar de um primeiro programa assim, não foi o primeiro absolutamente, mas foi um
que ficou famoso em 2006 quando a USP respondendo já em 2006, não é professor
Silvio? Já em 2006 havia uma grande movimentação nas universidades pelo país afora e
de praticar políticas de ações afirmativas. É uma demanda internacional a partir da
Conferência de Durban ainda com o Fernando Henrique Cardoso e que vai ser colocada
em prática com mais consistência no governo Lula e reformando em que pese às
críticas, o modelo das universidades federais e propondo políticas mais consistentes de
ação afirmativa entre elas as cotas.
O Governo do Estado sempre foi contrário a esse tipo de iniciativa e, mas como
é política, como é Estado, como é Governo, como é a figura do Alckmin ou era do
Serra, então não é uma negação direta, crua, existe então a construção de subterfúgios
para poder dizer que faz, mas não faz.
E o PMESP, o Inclusp foi uma iniciativa nesse sentido, de construir algo que não
era nem de longe o que se exigia, não era política de ação afirmativa com números que
não garantem nenhum tipo de mudança consistente no quadro objetivo de que consegue
entrar na universidade, mas ele consegue botar no discurso que está fazendo alguma
coisa. Então isso foi em 2006, pode passar Tiago, por favor.
Foi amplamente recusado pelos movimentos que acompanhavam aquilo, o
Núcleo De consciência Negra como a Jupiara disse sempre foi precursor da resistência
negra dentro da universidade e de muitos anos para cá da universidade para fora,
conseguindo alimentar os movimentos para que os movimentos também se
organizassem de fora para dentro da universidade para fazer pressão.
Em 2007 os movimentos se organizam e ocupam a Faculdade de Direito da
USP. Muitos aqui se lembram disso, alguns estavam lá e o reitor na época era o Joao
Grandino Rodas. A resposta que ele deu para a ocupação que pedia acesso, que
questionava o PMESP foi a tropa do CHOQUE para desocupar sem teto e estudantes de
cursinhos populares que ocuparam por 24 horas a universidade em agosto de 2007.
Eu vou só lembrar uma observação, ainda antes Tiago sobre esse momento que
em agosto de 2007 foi seguido, essa ocupação na Faculdade de Direito foi seguida de
uma ocupação que durou um mês ou mais Danilo na faculdade aqui na reitoria do
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campus do Butantã, da universidade. No campus Butantã como era uma ocupação feita
e promovida por estudantes, muitos deles participantes do movimento estudantil, do
centro acadêmico, lutadores, mas que tem o tal do perfil social e étnico aceitável para
aquele espaço, não teve repressão pesada e se tolerou àquela ocupação por mais de 30
dias.
Essa ocupação como foi promovida por pretos, sem terra, pobres, mulheres
pobres, ela não durou 24 horas e foi a tropa de CHOQUE que tirou com muita
violência. Isso é 2007.

O SR. - (Inaudível).
O SR. DOUGLAS BELCHIOR – Essa observação é tudo.
A SRA. – Resume, não é?
O SR. DOUGLAS BELCHIOR – Bom demais. Acho que tem muita gente que
estava nesse momento que o microfone pode rodar aí.
O SR. RICARDO KOBAYASHI – Ricardo Kobayashi. Eu estava nessa
ocupação que foi rápida na Faculdade de Direito do Largo do São Francisco e quando a
tropa de CHOQUE entra ela separa, ela coloca de um lado quem é estudante da USP e
quem é movimento social do outro, que era o MST que estava lá, o Movimento Negro
fica de um lado e os estudantes foram liberados rapidamente. Agora os movimentos
sociais ficam presos durante algum tempo ali dentro.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT – E o comandante da tropa do
CHOQUE foi eleito deputado estadual.
O SR. DOUGLAS BELCHIOR – Sim, ou seja, que era o Álvaro Camilo.
A SRA. – É muita desgraça.
A SRA. – (Inaudível).
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O SR. DOUGLAS BELCHIOR – Sim. Adriana.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT – Junto com o “telhadinha”.
A SRA. – A ocupação da USP (Inaudível).
A SRA. SARAH MUNHOZ – PCdoB – No microfone para gravar, por favor.
No microfone.
A SRA. ADRIANA DIAS – Adriana Dias, Fórum das Seis, doutorado da
UNICAMP. Na ocupação da USP de 2007 da reitoria, eu era do comando de greve das
três universidades e o site, o primeiro site que era do “Terra”, o Governo do Estado na
época do Serra ou a greve dos decretos, dos benditos decretos, o governo teve coragem
de denunciar os nossos sites por pedofilia ao “Terra”. O site foi retirado do ar por
denúncia de pedofilia e eu lembro que eu virei três madrugadas colocando ele em um
site inacessível as denúncias anônimas no blog chamado “No Blogs” , ou seja, Serra é
comigo o problema porque foi eu quem coloquei o site de volta. Se quiser brigar, venha
brigar comigo.
A gente colocou de volta no ar porque eu achei extremamente ofensivo um site
de estudantes ser denunciado por pedofilia pelo Governo do Estado, achei isso
vergonhoso.
O SR. DOUGLAS BELCHIOR – Muito bem. Acho que é importante fazer um
relato porque do nosso ponto de vista não falta mais nada, ou para acabar e fechar com a
universidade ou para abri-la ao povo, não falta nada. Tudo o que tinha para acontecer
para caracterizar a USP como espaço de negação de direito, de manutenção de
privilégios, portanto, da manutenção da desgraça do nosso povo já está feito, já está
aprovado.
Então o problema mesmo é que ela só reproduz uma vontade de quem dirige o
Estado e aí ela vai reproduzir e dificilmente vamos conseguir alterar, se alterar mais
para cima.
Aí o próximo vocês vão perceber, isso aqui é uma Mesa ainda fazendo análise
do PMESP quando a universidade de um lado defendia o sucesso que viria a ser aquela
política e os movimentos como que profetizando que nenhuma política de ação pública
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que não faça recorte objetivo para a questão racial consegue trazer resultados, nenhuma
política pública universal e nenhuma política que contemple apenas o que se chama de
social consegue trazer algum tipo de retorno consistente do ponto de vista do resultado
racial e o PMESP era uma pontuação que considerava os estudantes de escola pública e
recorte sócio econômico, a nossa eterna briga em relação ao que significa ação
afirmativa para os negros.
Isso aqui foi na Universidade de São Paulo recém-inaugurada lá na USP-Leste e
ali a Selma Garrido à época era a vice-reitora da USP. Aliás, dizem alguns que essa foi
uma das direções da USP mais progressistas da história. Imagina.
O SR. – (Inaudível).
O SR. DOUGLAS BELCHIOR – Aí pode passar, por favor. Isso aí é na
Faculdade de Medicina o dia cinco de março quando dos 75 anos do movimento. Estou
falando isso porque é uma estratégia objetiva, pressão para que a universidade atenda a
nossas reivindicações, na universidade, no Parlamento e na rua, esse foi um momento
de rua quando no aniversário a gente ocupou a Faculdade de Medicina. Pode passar.
Não é só USP, só para fazer uma pontuação, a UNESP depois de anos respondeu
com uma política que a gente ainda questiona já que isso aqui trata de todas as
universidades, ela também recusa, tem hoje o modelo de cotas para negros que ainda
não é o que a gente defende. Pode passar, por favor.
Vocês vão lembrar que nesse período de 2010 é um período que está pegando
fogo o debate de cotas no Brasil e acontece lá em Brasília uma audiência pública sobre
cotas chamado pelo Lewandowski. O Lewandowski quando chama isso ele autoriza
algumas organizações para participar e defender a favor ou contra. Um cara chamado
Ronaldo Caiado levanta do gabinete dele, Ronaldo Caiado, todo mundo já ouviu falar
do Ronaldo Caiado. Para quem não conhece o Ronaldo Caiado, ele é fundador da UDR
que hoje a gente chama de agronegócio, mas é latifúndio mesmo e esse cara é um
dinossauro de referência dos fazendeiros, dos latifundiários no Brasil.
Esse cara levanta do gabinete dele, protocola um documento para impedir a
audiência pública. A nossa pergunta era, o que esse cara fazendeiro tem a ver com cotas
de universidade? Tem tudo a ver porque sabe que o acesso à universidade é acesso de
espaço de poder e fere privilégios. Então esse é um exemplo que a gente sempre usa
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porque ele é simbólico, certo? O fazendeiro coronel guardando sua preocupação em
relação às vagas na universidade pública.
Isso aí a gente fez como os movimentos foram cerceados de participarem em
Brasília, nós fizemos uma coisa paralela com todos os movimentos, está ali Milton
Barbosa que está aqui e várias representações, o Silvio foi nesse dia também enfim, isso
aí foi no sindicato dos químicos de São Paulo. Pode passar.
Junho de 2010. O estatuto da (ininteligível) é aprovado sem cotas, é outro debate
do movimento negro que durou anos. Foi aprovado um estatuto que não determina que
não obriga, ele só orienta, ele só sugere e mesmo no que ele sugere a gente tem a falta
de vários elementos inclusive a de cotas raciais. Pode passar, por favor.

(Inaudível).
O SR. DOUGLAS BELCHIOR – Sem dúvida. Isso aqui é nessa Casa em
agosto de 2009, uma audiência pública na ALESP de novo repetindo a fórmula , atrás os
movimentos, ouve os movimentos, protocola documento, nesse caso presidido pelo
então deputado estadual Vicente Cândido. Pode passar.
Nós estamos falando aqui de movimentação da rua para o parlamento, da rua
para a universidade, da rua para o Estado, respostas às pressões do movimento e mais
uma vez subterfugio. Tinha o Inclusp e agora quando é março de 2011 eles estipulam lá
uma bonificação para estudante de escola pública como se isso resolvesse alguma
questão e está ali, isso aqui é “A Folha de São Paulo” gente e Núcleo de Consciência
Negra na USP elaborou um documento com crítica às mudanças.
Os caras vendem a informação como se a gente fosse contra a política de
inclusão que eles propõem. Mas não é que a gente é contra a política de inclusão, a
gente é contra o subterfúgio que eles criam mentindo para enganar e para distensionar
os movimentos. Isso é março de 2011, pode passar.
De novo na USP convocado pelo Núcleo de Consciência Negra, está aí, que
conta com a participação dos cursinhos populares, tem Emancipa, tem Educafro, tem
Uniafro, tem cursinhos independentes fazendo oposição à proposta mentirosa que eles
tentam vender como uma resposta à demanda do movimento. Pode passar.
É a mesma coisa, é a mesma cena. Os movimentos de cursinho organizados
mobilizam suas bases para criar mais corpo para continuar sua luta. Isso é abril de 2011,
pode passar. A ONU é assim, ela via de regra serve os senhores do planeta. De vez em
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quando ela fala umas coisas legais, mas as coisas legais que ela fala ninguém escuta, por
exemplo, ela sugeriu que acabasse a polícia militar, ninguém escuta. Ela também sugere
cotas em universidades públicas. Pode passar.
A SRA. – (Inaudível).
O SR. DOUGLAS BELCHIOR – Isso, tudo o que é legal que ela sugere finge
que não escuta, não é? Bom, isso é vitória do movimento e tal enfim, isso aqui é um
momento histórico. Pode voltar Tiago, por favor? Que é quando o STF finalmente julga
as cotas raciais e isso desmonta os grandes teóricos contra as cotas, desmonta os
argumentos, isso aqui é um marco porque a partir desse momento a gente diz o seguinte,
não discute mais se é a favor ou contra cotas, não existe esse debate, isso é bobagem,
isso acabou, vamos daqui para frente. Pode passar.
E depois, a aprovação do STF dá um fôlego para o movimento e fala, “agora vai,
o Brasil inteiro agora vai, São Paulo é que nunca foi, agora vai” e aí a gente então
rearticula as forças aqui para uma campanha para cotas em São Paulo. Pode passar.
E aí a gente então organiza a frente do conjunto dos movimentos negros,
convoca, chama os movimentos da Esquerda, sindicatos, partidos para a
responsabilidade porque afinal de contas é um problema da sociedade e não só dos
pretos o fato da universidade se fechar para nós. Então a gente organiza a frente prócotas, isso é maio de 2012. Pode passar.
Isso aí é uma foto da histórica reunião, esse de costas é o Marcus Orione que é
alguém que pode contribuir muito e vários de nós estão ali nesse debate aqui da CPI.
Pode passar. Ele é professor da USP no Largo São Francisco. E aí atos, mobilizações,
movimentações, pode passar, vamos chegar ao que importa mais, as organizações do
movimento estudantil, o movimento negro propondo ações, indo para a rua, parlamento,
universidade e rua. Pode passar. Isso tudo para mostrar que a universidade é surda assim
como o Estado é surdo, assim como essa Casa é surda. Pode passar.
Bom, daquela primeira iniciativa a gente então chama outra audiência pública
aqui na universidade. Será que esse tipo de demanda mobiliza a população, é importante
para a população? Vamos ver? Aí passa à frente. Aquela é a convocação do movimento
e essa é da ALESP, olha aí. Eu acho que é aqui, não é? Essa sala? Pois é, mais de 2012
de novo na ALESP os movimentos, os parlamentares sempre com o Adriano Diogo

1050
DIVISÃO DE TAQUIGRAFIA
como uma figura importante e que pena que a gente perdeu o Adriano aqui e outros
companheiros e companheiras. Vamos passar.
Olhe lá, principais encaminhamentos daquela audiência. Bom, primeiro que
aquela audiência contou com representação das três universidades. Está documentado
aqui dentro, tem gravação, tem tudo. Encaminhamentos nossos, criar um grupo de
trabalho para acompanhar, promover, articular aqui na ALESP o debate sobre cota
racial e levantar um procedimento formal pensando na unificação dos vários projetos de
lei que estão nessa Casa há muitos anos sobre cotas raciais e diferentes do que se diz
dos políticos porque acaba que todo mundo paga o pato, diz que político promete e não
cumpre, o movimento promete e cumpre e aí a exposição de defesa (Ininteligível).
Vamos para frente.
Bom, ação muito de responsabilidade da USP, está aqui o Danilo que sempre e
outros aqui da USP que mobilizam lá o movimento estudantil, os professores e a
Faculdade de Direito da USP recomenda a adoção de cota racial em maio de 2012. Isso
criou também um reboliço, teve uma repercussão muito grande porque afinal de contas
é a Faculdade de Direito da USP dizendo que a USP tem que ter cota para negro sendo
que a USP enquanto estrutura se nega e o Estado se nega e então isso foi bem
importante para aquele momento.
E aqui já começando a cumprir as promessas e aí está Milton Barbosa, Silvio
Almeida também estava nesse dia em uma reunião. Olha isso gente, veja se o
parlamento é sério tirando meia dúzia? Veja se é sério? Isso aqui é uma reunião no
Colégio de Líderes dessa Casa em junho de 2012. Qual era o assunto dessa conversa? A
gente foi falar para eles o que a gente está falando aqui, em 2012. Pode passar.
Resposta a isso no mesmo mês o secretário de igualdade racial de São Paulo diz
que é contra cotas. Entendeu? Pode passar. E o movimento continua, toma fôlego e
protestos e tal e esse aí a gente chamou um protesto também convocado especialmente
pelo grupo dentro da USP, um ato lá no conselho universitário, estava tendo o conselho
e a gente foi para a porta do conselho. Pode passar. Que é esse ato aí, um dia de muito
frio e estava lá meia dúzia nossa fazendo barulho durante, não é isso Zezé? Não é isso
Jupiara?
Foi um dia em que estava tendo o conselho da universidade acontecendo e
agente queria pautar o debate de cotas dentro do conselho e eles se recusavam e a gente
conseguiu colocar alguém lá dentro e foi essa a intenção. Pode passar. A Adriana quer
falar aqui.
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A SRA. ADRIANA DIAS – Hoje nascia nos Estados Unidos há 93 anos a Rosa
Parks. Rosa Parks para quem não sabe foi uma mulher negra que um dia entrou em um
ônibus e estava cansada e não quis ir lá para trás para área dos brancos e sentou e fez
“olha estou cansada e não vou levantar daqui não” e foi presa porque não levantou.
Gente, já tem muito tempo que o STF diz que as cotas são legais, está na hora de
alguém tentar e dizer “não levanto mais daqui enquanto isso não sair”. A gente teve uma
reunião na USP sobre cota para pessoa com deficiência que é um assunto que eu gosto
de emendar na cota racial e o Douglas sabe disso e nessa discussão a gente levantou que
os programas de pós são independentes para fazer às próprias regras.
Então talvez uma saída interessante fosse mexer com todos os programas de pós
porque os programas de pós podem fazer. Então se a gente implodir todos os programas
de pós das universidades, todos e colocar cotas raciais e para pessoas com deficiência
em todos os programas de pós, a gente vai ter, agora é lógico que tem que ter na
graduação porque o volume de gente para entrar é muito maior.
Mas a gente tem que falar de cota na pós e aí tem uma independência que não
depende desse maldito desse homem que está ao contrário da Rosa Parks que estava
sentada por cansaço e esse aí está sentado pelo liberalismo.
O SR. DOUGLAS BELCHIOR – Tanto é verdade que a Faculdade de Direito
da USP tem cotas não é isso? Ao departamento.
O SR. – Só direitos humanos.
O SR. DOUGLAS BELCHIOR – Só no curso de direitos humanos, mas
comprova que realmente é possível quando se quer fazer, exatamente. Setembro de
2012 para correr gente, para não ficar chato e cansativo, por pressão dos movimentos o
conselho decide conversar sobre o assunto, certo? Lá em 25 de setembro de 2012, a
imprensa noticia e aí no dia seguinte, pode passar, aí diz “ah não, conversamos e
decidimos que não”, no conselho e aí ficou para frente.
Mas olha que curioso, isso é 2012 professor e aí a gente vê como o Estado é
desgraçado mesmo, fica um combinado aqui, o conselho discuti pela primeira vez com
consistência e tal e promete constituir ações internas para discutir o assunto, cria
comissão e vai desdobrar e dá o sinal de que vai acontecer, isso é 2012, ou seja, é a
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universidade falando “olha, não tem cotas, temos ressalvas, mas não tem nenhum
programa que nos contemple também e vamos discutir sobre isso”, essa é a mensagem
nesse momento é setembro de 2012.
Aí passa e aí vamos lembrar que 2012 foi um ano, estão aqui os meninos do
comitê de luta contra o genocídio, foi um ano de muita morte por ação da polícia, muita
morte. Coincidentemente ano de eleição. Esse ano de 2014 entre os meses de julho,
agosto e setembro que foi durante a campanha eleitoral, o Estado de São Paulo bateu
recorde de mortes pela polícia.
Então é curioso que no ano de eleição a polícia é mais violenta. Nós temos que
parar para estudar sobre isso, isso se repete todo ano de eleição e aí os movimentos que
lutam por cotas são os mesmos que lutam contra a polícia porque é tudo preto, não é?
Somos nós que fazemos as coisas, todo mundo junto.
Então esse debate de cotas vai para a gaveta e a gente fica com essa “não, espere
aí. a polícia está matando demais” e vai assim esse pequeno período. Quando chega
novembro o que acontece? Pode passar, por favor. O Alckmin do nada, depois de perder
a eleição, não é isso? Ele tinha sido candidato a presidente nesse ano ou não? Está
errado? Em 2012.
A SRA. – (Inaudível).
O SR. DOUGLAS BELCHIOR – Ah, ele foi em 2010, enfim, mas teve
eleição. Ah, ele foi eleito.

(Inaudível)
O SR. DOUGLAS BELCHIOR – Ah, perdeu para prefeito, enfim, eu não sei
se ele estava triste e tal porque ele queria fazer alguma coisa legal, que aí ele tira da
cartola a proposta do PMESP completamente descontextualizado de toda a
movimentação da própria universidade. Isso é um negócio interessante e importante
jogar luz, certo?
Porque a universidade tinha em trânsito um debate interno que era
completamente diferente e do nada ele chega a novembro e propõe cotas alguns dia sem
que é para tentar mascarar de alguma maneira e responder que o governo dele não é
racista matando tanto preto e então ele prova isso como? Propondo alguma coisa na
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universidade para os negros e aí ele propõe o PMESP que nós já falamos aqui. Pode
passar.
Gente, imediatamente seguida a essa proposta do PMESP que todo mundo aqui
conhece, que é uma aberração, que é uma mentira, que é uma falácia, os movimentos
assim a toque de caixa, reagem, organizam um manifesto extremamente representativo e
lança o manifesto contra o PMESP, contra a política que o Alckmin queria implementar
e reivindicando a luta histórica do movimento que é cota de fato e aí a gente faz o
lançamento. Pode passar.
Já era final de ano isso aqui gente, a gente consegue fazer isso e tal, está aqui o
Costa, está a Lúcia, todo mundo, pode passar. E lança o manifesto, alí o Silvio, lança o
manifesto, o Danilo está alí também, pode passar. E aí a gente consegue repercutir as
ações do manifesto contrapondo a proposta do Governo. A nossa tarefa agora alí era
derrotar a proposta do Governo. Podemos passar.
Isso aí é a “Folha de São Paulo” e tal. O nosso manifesto propõe, denuncia o
PMESP e propõe a defesa do PL530 de 2004 que está há oito anos aqui sendo que não
tramita nunca. Pode passar, já vai acabar. Esses aí são os protocolos senhores da CPI
que precisam de documentos, esses são os protocolos do manifesto endereçados ao
governador. Pode passar. A Universidade UNICAMP, a USP, isso aí é a Casa Civil do
Governo do Estado. Pode passar.
A gente recebeu resposta de algum? Nunca. E aí vira um debate público porque
“A Folha de São Paulo” entra na jogada e começa a falar sobre. Esse aí é um editorial
da “Folha de São Paulo” a favor. Vale muito a pena ler porque isso aqui é ideologia,
isso aqui é disputa de mentalidade.
“Similar aos Estados Unidos, é a inovação mais promissora da proposta paulista.
Adota as primícias correta de que é preciso elevar e equalizar o nível acadêmico dessa
clientela”, falando da gente, “antes de expô-la a cursos de ponta”. Falando da gente.
“Além disso, apenas estudantes com desempenho mínimo de 70% na fase
preparatória teriam passagem automática para as carreiras tradicionais da USP, da
UNESP e da UNICAMP. A adoção de uma meta a ser atingida ao invés de reserva
simples de vagas é também sinal de maturidade, não obriga as universidades a receber
alunos com conhecimentos insuficientes que possam comprometer as instituições”.
Vê como isso aqui não é bobagem, isso é pesado, isso é o que o poder pensa.
“Há, contudo dois aspectos criticáveis”, eles ainda vão arrumar defeito. “O primeiro é a
adoção de critérios raciais para escolher metade dos alunos dos cursos preparatórios”.
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Eles não querem pretos nem no curso preparatório. A única premissa deveria ser
socioeconômica, ter estudado em escola pública é a melhor aproximação para isso. Não
cabe à política pública incentivar experimentos racialistas em uma sociedade
miscigenada como a brasileira como se a sociedade miscigenada brasileira não fosse
uma experiência racialista.
E isso se torna público e tal, pode passar, os nossos intelectuais também vão
escrever sobre isso, Denis Oliveira, Dr. Sílvio, certo? Pode passar. Isso aqui cara, cadê
os deputados que não estão aqui para ver isso aqui? Olha isso aqui como é sério. Isso
aqui é “A Folha de São Paulo”, “O temor dos dirigentes do Estado é que os deputados”,
olha isso Adriano, “imponham as universidades paulistas modelo semelhante ao
aplicado às faculdades federais onde 50% das vagas serão automaticamente destinadas a
alunos de escolas públicas”.
Eles estão com medo disso acontecer, eles quem? O Governo do Estado. “Assim
eles apresentaram em dezembro o projeto que prevê os mesmo 50, mas o modelo do
PMESP”. Então eles estão propondo aqui, “uma das razoes para os reitores fazerem as
propostas” diz Durigan, o Durigan era quem mesmo? Era o reitor da UNESP não é?
O SR. – (Inaudível).
O SR. DOUGLAS BELCHIOR – Pois é, ele era o presidente do grupo que
teoricamente formulou o PMESP, lembra disso? Qual era o discurso oficial do
Alckmin? “não, as universidades se reuniram e propuseram o PMESP”. Quem falava
em nome das faculdades era esse cara, o Durigan. Aí ele diz, o PMESP era porque eles
avaliavam pelas forças dos movimentos da ação aqui dentro Adriano que a ALESP
poderia sim aprovar cotas e isso não pode acontecer. Então para impedir que eles
aprovassem aqui, eles então propuseram o PMESP. Pode passar. O Marcus Oriane na
“Folha de São Paulo” discutindo o mesmo assunto. Pode passar.
Então a gente chama um grande movimento para barrar isso, o movimento
acontece. Pode passar. Isso é (ininteligível) de 2013. É nessa sala também ou não?
O SR. – (Inaudível).
O SR. DOUGLAS BELCHIOR – Na Câmara Municipal, uma super, cara, isso
aí gente é final de ano, isso aqui é ano novo, cinco de fevereiro? Olha isso aqui. Então a
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gente conseguiu mobilizar as forças sociais para barrar o PMESP e colocar a nossa
pauta porque era um clima naquele momento positivo para essa luta. Pode passar.
Essa aí é a foto desse momento aí. E muita organização de rua, aí são os
meninos da USP, as meninas da USP fazendo o movimento lá dentro da faculdade.
Pode passar. E aí surgem professores da USP contra a proposta do Governo, no caso aí
a Lilian Schwarcz que assina com Maria Helena Machado que são cabeçudas aí do
movimento e tal da história e tal contra a proposta do Alckmin e ele começa a ser
bombardeado e ai não suporta. Pode passar.
Tem outra audiência pública, pode passar rapidinho, e aí de novo a audiência
pública espetacular. Essa foi uma das maiores que a gente conseguiu fazer com muita
representação, o Kabengele também estava e nesse dia vocês vão lembrar foram de
novo os representantes da universidade, foram e falaram um monte de sabonete lá, um
monte de coisa sem sentido nenhum tanto que uma das reitoras tentou fugir no meio da
audiência, lembra disso Danilo? Não queria ouvir os movimentos. O Alencar chamou-a
no microfone e foi um puta constrangimento e tal, quem era?
A SRA. – (Inaudível).
O SR. DOUGLAS BELCHIOR – Da USP?
A SRA. – (Inaudível).
O SR. DOUGLAS BELCHIOR – Pois é, terrível. Pode passar. Kabengele
falou e tal, pode passar aí. E aí desse momento da Assembleia Legislativa nós
decidimos ali o encaminhamento objetivo, vamos sim unificar o PL, os movimentos vão
fazer isso e vamos trazer o resultado desse documento para a ALESP, para tramitar na
ALESP com a nova redação porque a redação de oito anos atrás estava ultrapassada e
ela serviria também como instrumento de uma campanha de projeto de lei de iniciativa
popular e foi o que a gente fez. Aí nós lançamos um grupo de trabalho para fazer o novo
texto da lei, pode passar, está acabando.
Isso aí sai fotos dos encontros Costa que a gente fez, que a gente brigava pra
caramba e aí o professor Silvio teve o papel central, na elaboração do texto e os
movimentos todos emendaram debates, aí foram dois, quase três meses de debates,
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sábado, domingo Adriana e essa proposta com o tempo nós vamos ver. Pode passar, por
favor, Tiago.
Essa proposta contempla a questão das pessoas com deficiência. Pode passar.
Isso aí são reuniões de elaboração da proposta que os movimentos fazem agora para o
Parlamento e aqui para o Estado. Pode passar. Foram cinco encontros em dois meses e
mais trabalho de gabinete, de noites perdidas, não é professor? E aí surge a proposta,
pode passar, que é a proposta de lei de cotas que foi um exercício muito bonito e que
isso aí é verdade que foi feita as muitas mãos, é verdade que a demanda é do
movimento, é verdade que não é uma, quando todo mundo concorda é?

(Inaudível).
O SR. DOUGLAS BELCHIOR – Consenso. É verdade que não é um consenso
absoluto, mas na hora de construir uma ação unificada tem que recuar em vários
aspectos todo mundo e aí pode passar, o resultado foi esse, uma proposta para São Paulo
que é em nosso ponto de vista muito avançado em relação à proposta federal inclusive.
A proposta federal tem um problema seríssimo, ela estipula 50% de cotas para
estudantes de escola pública. Esse é outro debate não é Silvio? Zezé? O Brasil é tão
racista que ela não suportaria uma proposta de cotas para negro. Poucas são as
experiências de cota racial que é só cota racial, poucas.
Para política de ação afirmativa avançar os pretos tiveram que recuar e falar
“está bom, pode ser cota social dentro da cota social a cota racial”, olha que absurdo. A
proposta do Governo Federal é assim, 50% de cota para estudante de escola pública.
Dentro dos 50% o percentual de negros por estado. No caso de São Paulo é 37. Então a
universidade federal aqui em São Paulo tem cotas de 17% para negros só, no final das
contas, porque a conta em si diz sobre 50% das vagas e não sobre 100% das vagas. De
novo o subterfúgio que nos prejudica.
Essa proposta não, a lógica aqui é em cima dos 100% da vaga e ela garante
negros, indígenas, escola pública com recorte de renda e pessoas com deficiência. São
55% de cotas.
Outro problema de conceito, tudo é cota social porque nós somos seres sociais.
Aí dentro disso tem cota para estudante de escola pública, tem cota para
socioeconômico e tem cota racial e aí pode passar, por favor, e esses seriam os
percentuais da proposta que está aqui na Casa, que está na gaveta, que agora fica mais
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desesperançoso porque a galera que toca o trampo com mais força está saindo. Quem
toca aqui dentro e vai continuar vai ficar mais sozinho. Então a esperança está muito
mais na rua, muito mais ainda agora do que estava antes. Vinte e cinco para negros e
indígenas e vinte e cinco para escola pública com recorte de renda e cinco. É muito
legal essa conta porque aí, por exemplo, os companheiros tem que falar, “vocês estão
recuados na proposta, tem 37% para negros e acabou”.
Só que ali dos 25% para estudantes de escolas públicas é certo que uns oito por
cento ali serão negros e a gente quase atinge na conta final 35 mais ou menos de negros
que isso aqui um dia fosse obedecido. Pode passar, vai acabar agora.
E o movimento continua, a gente entrega o texto aqui para a Casa, o texto
pronto, está aí, pode passar Tiago, por favor. Aqui nesse lugar, pode voltar uma só?
Aqui mesmo a gente entrega o texto para a Casa, não tem nenhum deputado que vai
ficar aqui e que está ouvindo isso e eu duvido que eles vão assistir ao que está gravado e
lendo o que está sendo escrito. Duvido. E está aqui todo esse trabalho. Pode passar.
E a gente lança a campanha em seguida. Então agora é rua, no Parlamento nós
fizemos a nossa parte, agora é rua e a gente lança a campanha para coletar 200 mil
assinaturas, pode passar, que é para a gente trazer a proposta para cá com força das ruas
e fazer ser votado. Pode passar agora Tiago, já é a campanha de rua, já é a campanha de
rua.
Dois mil e catorze os companheiros da USP e companheiras fizeram um grande
ato, foi em 2014, não foi? Que fizeram no MASP? Da Paulista?

(Inaudível).
O SR. DOUGLAS BELCHIOR – Do centro e se não é possível dizer que as
políticas das universidades públicas brasileiras ao negar o direito ao negro de participar
desse espaço, ela seria responsável então pelo genocídio na juventude negra? Se é
verdade que seria muito forte dizer isso e imputar também a culpa a ela. É verdade que
ela também é responsável por isso porque há um espaço em que a partir dessa ocupação
a gente pode com mais força reagir ao genocídio e para nós não são lutas descasadas,
são lutas comuns. Cota sim, genocídio não. Então as nossas mobilizações são sempre
casadas e ao entorno da denúncia da desgraça e da proposta por uma coisa que a gente
acha que é legal. Pode passar.
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Aqui são as mobilizações que esse ano também a gente fez. Vocês podem
perceber que em 2013 que foi o ano das grandes mobilizações no Brasil e tal, até o mês
de junho e depois do mês de junho a gente nunca descansou de fazer a luta contra o
racismo por cotas e contra o genocídio.
Então o povo preto de periferia pobre nunca deixou e não veio para rua em 2013,
é uma constante das nossas ações e é por isso que a gente continua defendendo e eu
penso que esse documento, pode passar Tiago, é um documento que contribui para essa
CPI. Obrigado.

(Palmas)
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT – Excelente. Quem continua
agora? Ou vamos abrir para o debate? Fiquem na Mesa. Pessoal sabe o que acontece,
quando vocês esvaziam a Mesa dá uma cara de abandono, de coisa, fica ruim, parece.
Quem vai? A Mazé agora?
A SRA. – A Mônica.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT – A Mônica? Então venha
mais para cá. Sempre mantem a Mesa preenchida. Vamos lá. Aqui as duas cadeiras
preenchidas, por favor. Vamos lá, se apresentando e aí a gente fala.

A SRA. MÔNICA MENDES GONÇALVES - Boa tarde, boa tarde a todas e
todos.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT – A deputada Sarah Munhoz
teve que sair por um problema de saúde. Alguém pode, eu estou pedindo, venha cá
professora.

A SRA. MÔNICA MENDES GONÇALVES - O Miguel já vai.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT – Miguel vem para cá. Fica
aqui Miguel.
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A SRA. MÔNICA MENDES GONÇALVES - Eu sou Mônica Mendes
Gonçalves e eu sou aluna da Faculdade Pública de Saúde da USP nesse momento e vim
aqui, tenho tentado participar da construção dessa CPI não só hoje, mas hoje
principalmente e vim aqui relatar o que aconteceu comigo na Faculdade de Medicina.
Eu queria oferecer se é que isso é possível, se isso aqui faz algum sentido essa
fala para todos os companheiros e as companheiras negras que já sofreram racismo
nessa universidade, em outro espaço, nas universidades públicas, especialmente na USP
que a gente sabe e que não puderam estar aqui hoje.
A gente conhece porque a gente vive essa universidade, a gente conhece uma
série de outros casos não só o meu, mas a nossa condição de negro nos fragiliza tanto
diante de uma instituição racista e cheia de possibilidades de exercício pernicioso de
poder que essas pessoas têm muito medo.
Então a gente sabe de alunos que estão sendo sistematicamente reprovados, a
gente sabe de alunos que são impedidos de entrar nos prédios, a gente sabe de alunos
que convivem diariamente com a gente e tem sidos expulsos da sala de aula aos berros
pelos professores e a gente conhece essas histórias, conhece essas pessoas, conhece
esses fatos e eles não quiseram estar aqui porque não puderam estar aqui porque não
estão protegidos.
Então a minha fala é especialmente para essas pessoas porque eu sei que elas
não estão aqui presentes, mas que a minha voz de alguma forma seja a voz de todas
essas pessoas.
Então o que aconteceu foi no dia 30 de abriu, isso já faz tanto tempo que já vai
comemorar um ano logo. Trinta de abril não, eu falei errado? Certo, foi 30 de abril
porque foi véspera do feriado de primeiro de maio, então a minha turma que é da Saúde
Pública acordou de confraternizar no centro acadêmico da Medicina que fica dentro da
Faculdade de Medicina no espaço Porão. Lá é um lugar de confraternização que tem um
bar, que tem toda uma estrutura em que as pessoas possam ficar lá e circular e
confraternizar e então toda a comunidade ali da Saúde, de Enfermagem, da SSP e da
Medicina se utilizam desse espaço.
A minha turma foi antes e eu fiquei jantando com uma amiga no restaurante
(ininteligível) da minha faculdade e combinei de ir mais tarde. A turma toda entrou.
Quando eu fui entrar sozinha, mulher negra, com a carteirinha da USP eu fui barrada na
porta sob a alegação que somente estudantes da Medicina poderiam adentrar o prédio.
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Aí eu argumentei de por que essa orientação? Por que dessa regra? Argumentei
que eu tinha carteirinha, argumentei que impedindo a minha entrada no Porão
especificamente, eles me impediam de circular pelo prédio inteiro, que era um direito de
cidadã, que era um órgão público e não houve negociação. Eles argumentaram que
estava tendo uma festa e que ninguém estava entrando e que o lugar seria evacuado e
que ninguém entrava mais, só saia gente de lá e por isso eu não poderia entrar. Então
estava tendo uma festa no Porão, que era proibido e não podia e esse lugar iria ser
evacuado.
Eu desconfiada que sou, não sou boba, sou mulher, sou preta e nasci ontem, não
faz muito tempo, mas já é o suficiente para perceber os meandros que estão por trás
desse tipo de ação. Dei a volta no prédio e fui ver se de fato estava acontecendo alguma
festa, alguma movimentação diferente e aí eu vi que não, vi que toda turma da minha
sala estava lá reunida de como é de praxe, como sempre acontece, como esperado.
As pessoas estavam ocupando as mesas, conversando como acontece sempre
naquele espaço. Aí voltei para frente do prédio e argumentei de novo tudo o que eu já
tinha argumentado e disse que eu entraria e que eu entraria porque não havia motivo e
que eu queria compreender o motivo do impedimento. E aí eu pedi inclusive que
alguém pudesse então mediar àquela situação, com quem a gente pode conversar sobre
isso, o que a gente pode fazer porque eu vou entrar de qualquer maneira.
E nisso já aproximou um guarda da USP porque os dois que até então estavam
negociando comigo tinham me barrado inclusive se colocado como barreira para que eu
não entrasse e eram da guarda terceirizada. Nesse momento o funcionário que é da
guarda da USP também se apresentou e reiterou o discurso enfim, os três juntos
disseram as mesmas coisas, que eu não poderia entrar, que estava tendo uma festa,
teriam uma ordem de que ninguém mais entraria e aí assim, houve um discurso que
flutuou entre uma ideia de que há 40 minutos ninguém entrava ou a partir daquele
momento ninguém entraria mais enfim.
Eu argumentei que eu tinha ido lá atrás e que não estava acontecendo festa
nenhuma e aí o guarda da USP me disse, “pode até não estar acontecendo, mas aí você
chega, você traz outro, você traz outro e a festa que não estava acontecendo começa
acontecer e eu estou aqui para impedir isso”.
E aí diante da minha insistência a resistência mais uma vez, ele abriu uma
barganha comigo e falou, “você entra para você ver que está tendo festa, que o lugar vai
ser desocupado e aí você sai porque aí você já viu que é verdade o que eu estou
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dizendo” e eu concordei e entrei com ele acompanhada, tem vídeos disso e aí chegando
lá em baixo os amigos me receberam, me viram acompanhada dele e já se aproximaram
e aí eu argumentei que como na verdade tudo estava lá como eu havia relatado, como eu
havia descrito, que não havia mentido, eu ia ficar e não tinha motivo nenhum para sair
daquele lugar e eu ia ficar.
E aí ele disse que eu era muito arrogante e que se ele quisesse, ele me tiraria dali
a qualquer minuto, a qualquer hora. Depois ele reiterou isso para os colegas que
estavam lá enfim. É esse o relato.
Existem muitos outros relatos, eu queria reiterar isso. Esse não é um episódio
pontual, isso é que a gente vive cotidianamente sendo negra na universidade, essa é a
gravidade. É muito importante que a gente possa perceber porque toda vez que eu conto
essa história a primeira pergunta que vem é sempre, “mas eles falaram alguma coisa?
Eles te chamaram de alguma coisa? Eles disseram alguma coisa que tivesse a ver com
sua cor”? E aí essa é uma pergunta de quem não está nada interessada no debate, não é?
É preciso muito menos do que chamar alguém de macaco, de falar que é sujo, de falar
que fede para a pessoa ter uma ação racista em relação a você.
É esse o debate que o racismo institucional traz e a gente precisa pensar quando
pensa nas instituições, quando pensa o negro no Brasil. Então quando a gente, por
exemplo, diante do que aconteceu, fui à reunião do CAOC convidada por um membro
do CAOC e não pelo CAOC para debater e tentar esclarecer porque o CAOC disse que
não é racista, que não havia acontecido um ato racista enfim. Fez uma nota repudiando,
uma nota bem, uma nota horrorosa, eu não consigo encontrar outra palavra, uma nota
indecente que mais ofende do que se retrata.
E aí o CAOC fez essa nota e a gente foi debater e, por exemplo, eles disseram,
“mas eu não vejo acontecendo ato racista aqui”. Pudera, ele branco não consegue ler
que o fato de não haver brancos lá já é racismo. Então é nessa linha que a gente precisa
debater o racismo na universidade e na USP, não é?
O Zago quando esteve aqui em audiência depois de muita insistência, depois de
quase ser trazido pela polícia, ele disse que em relação aos casos de violência sexual,
dos estupros nas festas da Medicina, que ele não poderia em hipótese alguma se
posicionar em relação aos guardas e a guarda universitária porque eles estavam lá fora
do expediente, no (ininteligível) e sendo contratados por essas pessoas como sujeitos
individuais donos de sua força de trabalho e que (ininteligível) para quem quisesse.
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Eu queria que ele se posicionasse diante do fato se que nesse caso essa pessoa,
esse contingente que estava lá, estava lá em hora de trabalho, eles não estavam lá fora
do expediente, eles estavam lá contratados pela universidade e então é uma fala que, por
exemplo, já não cabe assim não é?
Um questionamento que sempre me é feito também o porquê que eu acho que é
racismo? Então já que não está óbvio para todo mundo é muito importante dizer que
outras pessoas entraram antes de mi e depois de mim. As duas pessoas negras que
estavam lá entraram acompanhadas de uma dezena de pessoas brancas. As que entraram
sozinhas eram brancas sem serem impedidas.
Outra questão primordial é que a argumentação deles foi muito falaciosa. Então
uma hora eles disseram que não entrava ninguém há 40 minutos, outra eles disseram
que a partir daquele momento que tinha vindo essa determinação, disseram que estava
tendo uma festa que não tinha naquele momento enfim.
A outra questão é porque como eu já disse, eu sei quem eu sou, eu me conheço
como pessoa política, eu sei em qual país eu estou e eu sei que universidade é essa, não
é preciso muito mais que isso. E aí diante disso isso teve desdobramentos, eu fiz uma
nota com ajuda naquele momento muito grande do Miguel que está aqui e a gente soltou
essa nota e isso ganhou as mídias e foi depois disso que o CAOC se manifestou, que um
dos departamentos da Faculdade de Medicina se manifestou.
Nós na verdade exigimos essa manifestação porque a gente compreende que esse
tipo de acontecimento racista não pode passar em branco em uma universidade desse
porte, em uma universidade que forma gente, que forma elite científica enfim, do Brasil
e aí a gente teve alguns desdobramentos.
Então na Faculdade de Saúde Pública a gente pediu um posicionamento e isso
foi abafado na congregação, o diretor da Faculdade de Saúde Pública não tratou desse
assunto em nenhum colegiado e aí ele fez uma nota pessoal dirigida a mim, ao Miguel e
à Vanessa que foram os nossos nomes que estavam protocolados nesse pedido que era
institucional de manifestação, ele mandou uma cartinha para a gente dizendo que ele
repudiava qualquer tipo de preconceito.
A Faculdade de Medicina não se manifestou, quem se manifestou foi os
departamentos com uma nota que é da mesma linha do CAOC dizendo que eles não
eram racistas porque eles faziam projetos de extensão com a população negra.

(Inaudível).
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A SRA. MÔNICA MENDES GONÇALVES – Bacanas. Obrigada pessoal,
obrigada.
Aí foi aberta uma sindicância na Faculdade de Medicina que era para apurar os
fatos porque embora muito que se diga que é preciso aqui garantir o direito ao
contraditório, o que tem acontecido lá na verdade é que nem direito à queixa tem sido
levado a diante. Então eles engavetam os nossos processos, as nossas queixas, eles não
levam a diante, eles não discutem com o colegiado.
Eu quero saber como a gente pode dar direito ao contraditório quando o primeiro
ponto ao foi colocado? Então se as vítimas não são ouvidas, quem sofreu agressão não é
ouvido, que história é essa de direito ao contraditório?
Queria colocar isso e enfim, essa sindicância foi aberta, questionou-se nessa CPI
também qual era a legitimidade de uma sindicância que avaliasse a violência sexual em
que mulheres não estavam presentes? Vocês podem imaginar que não existem pessoas
negras nessa sindicância. É claro, diante de tudo o que já foi debatido.
Acontecendo essa sindicância sem nenhuma pessoa negra, as perguntas que
foram feitas para mim e outros colegas foram todas para desconstruir, mas quando você
tem certeza, chegou ao limite de para um colega uma das pessoas que estavam nessa
comissão, nessa sindicância compondo perguntar, “você tem noção do que você está
fazendo? Você está destruindo um homem trabalhador, um chefe de família”. Essa foi a
abordagem, esse foi o tom da sindicância que foi aberta e que mais, ainda não teve
resposta.
Em minha pouca leitura política, eu imagino que eles estejam esperando acabar
essa CPI, acabar a publicidade entorno de todo burburinho dessa faculdade porque aí
eles podem muito tranquilamente responder que não foi racismo, que não foi nada e
ninguém vai notar. Essa sindicância foi aberta em julho, na primeira semana de julho de
2014. Os depoimentos foram colhidos logo entre a primeira e a segunda semana, eu não
sei o que se está esperando para assinar uma resposta para essa sindicância, não tem
nenhum elemento para eu acreditar que isso é uma manobra política.
Enfim, no mais, o que mais? Eu estou aqui para fazer esse relato breve, eu
trouxe alguns vídeos, eu trouxe algumas imagens, as imagens do começo enfim. Essa
imagem desse aluno que foi agredido pela PM, o vídeo está aí e depois a gente pode
colocar. Acho que uma questão muito importante é que e não é a toa que hoje aqui está
meio esvaziado, eu tenho participado da construção dessa CPI não só nesse dia e não é a
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toa que hoje está mais esvaziado, que a gente tenha menos alunos da Medicina aqui
hoje, porque quando a gente debate racismo, a gente está falando dos privilégios que
eles também têm, embora eles estejam em uma luta articulada contra a homofobia,
contra o machismo, contra a misoginia, contra os estupros é muito diferente você
colocar contra o racismo porque aí são eles que vão estar em jogo.
Não tem nenhum motivo para alguém se colocar, uma elite branca se colocar
contra estupro de mulheres porque eles não são feridos, eles não vão ser pessoalmente
ou enquanto grupos prejudicados quando alguém é acusado de estupro, mas quando a
gente acusa a instituição de racismo exige medidas funcionais concretas, aí sim, eles
entram na roda. Então não é à toa que hoje a gente está percebendo esse fenômeno, não
é à toa que essa Audiência foi adiada, nada disso aqui é à toa. A minha fala é para trazer
isso, eu estou disponível para qualquer pergunta.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT – Você tem algum, espere um
pouquinho. Você tem algumas coisas para exibir?
A SRA. MÔNICA MENDES GONÇALVES – Eu tenho. Não é o
fundamental, mas.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT – Por favor, pode colocar.
A SRA. MÔNICA MENDES GONÇALVES – Vou pedir ao Danilo então uma
ajuda.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT – Vamos lá? Ajuda.

(Inaudível).
A SRA. MÔNICA MENDES GONÇALVES – Então, algumas são em relação
às discussões que já foram feitas e então eu acho que não tem muita necessidade de
passar, mas é sobre como as cotas já foram, já existe um debate absolutamente de
consenso em relação à constitucionalidade, pode passando, mas e aí eu trouxe tudo o
que tem sido produzido pelas outras universidades que não a USP.
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Então a universidade aí federal, pode passar. Aí é só um recortezinho específico
para a gente enxergar. Pode ir passando. Então isso aqui é um documento que foi feito,
uma produção que foi feita pela UFRJ e que fala bastante sobre o desempenho dos
cotistas que é um dos pontos que insistem muito, que o desempenho vai ser menor. Isso
já foi trazido no texto quando o Douglas apontou aqui e isso já foi trazido e esse texto
descontrói o argumento, não é?
Então fala um pouquinho de como o vestibular é basicamente um sistema
classista e racista, é isso o que ele seleciona, o critério dele, ele faz um recorte que é de
classe e que é de raça. Então só para as provas de exame de vestibular para ingressar nas
universidades públicas passam a ser realizadas, portanto, no conteúdo de grande
desigualdade e difamação motivada principalmente pela renda familiar.
Quando a gente começa a olhar para as grandes faculdades da USP que são as
mais tradicionais, a FEA, a Faculdade de Medicina, a Faculdade de Direito isso é
absolutamente concreto. Quanto mais alta a nota de corte, mais ricos pelo questionário
socioeconômico são os alunos e menos pretos tem nessa unidade, então esses dados são
consoantes. Por ir passando.
E aí essa é a federal de Minas Gerais, esses são os documentos que as outras
universidades na USP são produzidos e estão falando e debatendo, desconstruindo os
mitos de que o desempenho é menor, de que isso que vai gerar racismo. Faz-me rir, não
é? E essa é a nossa realidade, a USP não tem calouro preto nas mais concorridas. Pode
ir passando. Negros são menos de um por cento nos cursos de ponta, essa é a realidade,
isso tem em 2012, 2013 e 2014. É 2011, 2012 e 2013. Pode ir passando.
Esse é recentíssimo, é de agora. Veja aqui o próprio CREMESP começou a
debater essa questão e isso é o que a USP produz. Isso foi produzido em 2012, vejam só
a semelhança, vejam só a coincidência e que aí tem toda, esses são de 2012 que foi
publicado na semana seguinte a que eu fui discriminada, duas semanas
aproximadamente teve uma Mesa na Faculdade de Medicina, eu fui convidada pelo
coletivo de construção que debatia justamente isso, para quem é a universidade?
Debatia acesso, debatia composição e eu fui justamente lá para garantir que a pauta
racismo estivesse presente nessa semana em 2014, em maio esse tema estava na página
principal da USP.
Sabe a página principal da USP em que eles colocam lá as cinco matérias? Por
que um texto, uma pesquisa de 2012 foi parar em 2014, duas semanas depois em que
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uma aluna foi barrada na porta da Faculdade de medicina? Mas estava lá. Essa é a
produção da USP, em contraponto à produção das outras universidades. Pode passar.
E aqui eu só trouxe isso porque um professor da FFLCH na época do debate e aí
tem mensalidade, não tem mensalidade, cobra ou não cobra, porque sim, porque não, ele
se coloca contrário a vender a USP e cobrar mensalidade, mas no meio do texto dele,
pode passar, ele se coloca contrário às cotas e às ações afirmativas.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT – O professor Gianotti?
A SRA. MÔNICA MENDES GONÇALVES – Isso mesmo.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT – O professor Giannotti, é que
eu estou aqui de fianca.
A SRA. MÔNICA MENDES GONÇALVES – Isso, ele mesmo. Então veja
bem que a ala progressista da USP.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT – Repete, mostra de novo, por
favor.
A SRA. MÔNICA MENDES GONÇALVES – José Arthur Giannotti, ele é da
FFLCH. Pode passar.
A SRA. – (Inaudível).
A SRA. MÔNICA MENDES GONÇALVES – Sim, pois é. Progressista
porque ele é contra que se cobre mensalidade na USP, mas ações afirmativas não
porque isso fere. Olha o que ele fala. Esse caráter da universidade, da instituição
pública, ele foi trincado por louváveis ações afirmativas facilitando o ingresso de grupos
desfavorecidos, é isso. Pode passar. Então aí eu acho que já foi tudo.
Tem outro na outra pastinha. Isso aí é do Show Medicina, eles fazem black face,
eu sei que tem uma companheira aqui da ECA.
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O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT – Repete. Sabe o que
acontece? Deixa só te explicar o problema e como é que funciona aqui. Aqui é meio
medieval o sistema e se você não fala o que você está vendo, o que você está lendo, não
existe. Então tudo o que você falar, você tem que gravar com sua voz, com seu discurso.
Então explica o que é esse black face. Então leia tudo e aí vira texto.
A SRA. MÔNICA MENDES GONÇALVES – A gente tem aqui uma foto que
é uma das fotos do Show Medicina. Um dos meninos como vocês estão vendo, ele está
com o rosto pintado com uma tinta preta.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT – Este é o Show Medicina?
A SRA. MÔNICA MENDES GONÇALVES – Isso é do Show Medicina.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT – Meu Deus.
A SRA. MÔNICA MENDES GONÇALVES – É um grupo que, olhe ali a
caveirinha ali. Está vendo na camiseta o logo? É isso e aí todo ano eles pintam o rosto
de uma pessoa de preto. Essa prática foi recorrente nas artes dramáticas no Brasil. Ao
invés de contratar atores e atrizes negras, pintava-se o rosto deles e eles interpretavam
pessoas negras, obviamente em papeis subalternizados e isso vem sendo combatido
veementemente.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT – Você sabe em ano é isso?
A SRA. MÔNICA MENDES GONÇALVES – Não, não sei que ano é esse,
mas eu posso conseguir saber, isso não é muito difícil.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT – E eles mesmos que se
autodenominam black face? É isso?
A SRA. MÔNICA MENDES GONÇALVES – Black face na verdade é o
nome dessa prática.
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O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT – Ah, dessa prática.
A SRA. MÔNICA MENDES GONÇALVES – Isso.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT – E no Show Medicina, eles
praticam o black face?
A SRA. MÔNICA MENDES GONÇALVES – Eles praticam o black face que
é combatido veementemente a muito tempo pelos movimentos negros especialmente
ligados às artes dramáticas.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT – Você não sabe de ano é
esse?
A SRA. MÔNICA MENDES GONÇALVES – Não.
A SRA. – (Inaudível).
A SRA. MÔNICA MENDES GONÇALVES – É 2012? Isso é de 2012.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT – Entendi.
A SRA. MÔNICA MENDES GONÇALVES – Então assim, é só para deixar
muito claro o quanto práticas racistas que vêm sendo combatidas historicamente, nesse
espaço acontecem livremente sem nenhum questionamento.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT – Posso te pedir um favor?
A SRA. MÔNICA MENDES GONÇALVES – Claro.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT – Será que vocês poderiam
constituir um grupo e pegar os hinos de todas essas faculdades, principalmente das
Medicinas, mas as outras e pegar e separa todos os hinos que têm expressões racistas ou
outras formas de manifestações?
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A SRA. MÔNICA MENDES GONÇALVES – Sim.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT – Todas. Lógico que a
campeã do Estado é Ribeirão, a Batesão. Lá em, bom enfim, eu não vou ficar, vocês
podem fazer esse estudo de semiótica para a gente? Isso é fundamental para o fim do
relatório.
A SRA. MÔNICA MENDES GONÇALVES – Sim.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT – Vamos lá, continue.
A SRA. MÔNICA MENDES GONÇALVES – Aqui têm alguns exemplos dos
hinos, são hinos que embora muitos deles não sejam cantados atualmente assim como
esse foi o pretexto para ligar justamente.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT – Então só para concluir. São
textos, músicas, fotos. Tudo o que vocês puderem compilar, nós não temos perna para
isso, tudo o que vocês tiverem, vídeos, baterias, hinos, tudo da prática do racismo. Está
bom? Estou pedindo publicamente. Vamos lá.
A SRA. MÔNICA MENDES GONÇALVES – Então aí tem, por exemplo, um
dos hinos que diz que a enfermeira Dalva.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT – (Inaudível)
A SRA. MÔNICA MENDES GONÇALVES – É daqui da Faculdade FMUSP,
é daqui, é da atlética. Essa letra está naquele conjunto de letras da Atlética. É o
cancioneiro? É isso, não é?

(Inaudível)
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A SRA. MÔNICA MENDES GONÇALVES – Isso, fala que a enfermeira
Dalva tem cor de melena. Alguém aqui é estudante da Medicina pode dizer o que é
melena?

(Inaudível).
A SRA. MÔNICA MENDES GONÇALVES – Eu posso dizer o que é melena.
Melena e aí me corrijam, por favor, são as fezes quando existe alguma, a pessoa está
doente do estômago, do intestino e aí o sangue da ferida vai para as fezes e as fezes
ficam muito escurecidas e muito fétidas. Isso é melena. Melena, por exemplo, é muito
recorrente em quadro de câncer, por exemplo. E é isso, ele fala que ela tem cor de
melena.
“A enfermeira Dalva me desaponta, mas parece uma tonta. Vindo do corredor,
cabelo amarrado, dente mal escovado, o jaleco amassado e o saiote um horror. Linda
atendente morena da cor de uma melena. Tu não tens pena de mim que sofro tanto com
seu odor, mas se a arrogância, fazer amor na ambulância, essa Dalva não cansa, assim
não dá para aguentar e as aluninhas para o consolo da gente, bem mais arrumadinhas
para o doutor ajeitar”
Então é uma música absolutamente misógina, absolutamente machista e
absolutamente racista, totalmente. Ela já tem uma hierarquização aí entre as alunas que
possivelmente são da Medicina e a enfermeira porque as alunas vêm um pouquinho
mais arrumadinhas. Ela faz uma associação que historicamente vem sendo combatida
em relação ao cheiro do povo negro. É uma coisa que todo mundo implica e que é uma
forma de inclusive tirar a gente da nossa humanidade, de assimilar a gente com animal e
isso vem historicamente construído para reiterar o preconceito e o racismo.
E aí essa música traz isso quando fala que a enfermeira Dalva tem cor de
melena, faz menção ao odor dela. Então.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT – (Inaudível).
A SRA. MÔNICA MENDES GONÇALVES – Isso. Pode passar para a
próxima. Aí tem essa que fala, “cortando a pele dura de um crioulo difícil, o bisturi
elétrico começa a queimar. O seu subcutâneo vira “baconzitos”, não sei se o seu
estômago eu vou alcançar. Aponeurose do negão é intransponível, mas não adianta
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abrir, é inope o seu CA. Câncer (ininteligível) invasivo, teratoma no ouvido, vamos
embora companheiro, encaminha urgente para o Antônio Prudente. Prazer em conhecer
seu CA”.
Tem uma coisa que é fundamental, inope eu não sei o que é, CA é câncer. Está
falando da dificuldade.

(Inaudível)
A SRA. MÔNICA MENDES GONÇALVES – Inoperável, isso é inope? Pois
é, é um preto inoperável e a pele dele é muito dura. Isso eu acho que é importante, essa
música é muito importante porque em uma das figurinhas que a gente mostrou antes eu
não sei se vocês repararam, observaram, mas era um médico orientando os alunos
dizendo, “o bebê quando nasce saudável tem a bochecha rosa” e tem uma aluna negra
pensando em um bebê negro.
Essa música ela é muito importante porque ela remete ao racismo institucional,
ao racismo que está presente na construção do conhecimento que a Medicina oferece e
que ela constrói. Então isso, por exemplo, também é um mito.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT – (Inaudível).
A SRA. MÔNICA MENDES GONÇALVES – Thundercats.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT – (Inaudível).
A SRA. MÔNICA MENDES GONÇALVES – Isso, a maioria das músicas
sim, o título tem a ver com uma música que já existe enfim. E aí ela deixa muito claro
como o racismo, a ciência tem uma função mantenedora do racismo especialmente
nessas instituições.
Aí essa é uma que chama “Bolero de Ravel” que fala “eu precisava de uma
transfusão. Para a Paulista fui então e um tigrão me deu o sangue de um negrão,
desconfiei então, esse negão tinha ponto na Avenida São João, puxava ferro de montão
até que veio a maldição e peguei infecção e a solução foi vender o meu fuscão azulão
para pagar o AZT e o caixão. Não suportando mais humilhação, meu coração então”.
Essa música está falando de um negão.
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(Inaudível).
A SRA. MÔNICA MENDES GONÇALVES – Isso, também, essa música
também. Que tem um sangue que não é confiável porque ele logo desconfia quando ele
recebe o sangue de um negro e aí ela tem esse aspecto absolutamente racista e assim, ela
ainda fala que ele tinha ponto na avenida.
Então na verdade têm várias opressões aí que se constroem juntas nessa música e
aí você vê que enfim, são estudantes de Medicina, essas pessoas vão ser médicas. A
gente, dizem que isso é um discurso batido, os alunos da Medicina falam isso, “vai ser
médico”. Não me digam isso, vocês sabem o que é ser médico, vocês sabem o poder
que vocês têm desde a graduação, vocês sabem o poder que vocês têm na equipe de
saúde.
Então não é à toa. O acesso que vocês têm ao corpo das pessoas que ninguém
mais tem. Eu sou psicóloga, a pessoa pode mentir a vontade, não tem nenhuma
possibilidade de invadir om espaço mental dela e saber se aquilo é mentira ou se é
verdade. Vocês têm essa possibilidade, vocês abrem o corpo da pessoa, vocês tiram a
roupa, vocês abrem com bisturi.
Então assim, isso é absolutamente dramático, é o fim dos tempos.

(Inaudível).
A SRA. MÔNICA MENDES GONÇALVES – É uma máfia branca.
A SRA. – (Inaudível).
A SRA. MÔNICA MENDES GONÇALVES – Pois é. Ontem estava. É isso,
são esses. Tem aquela que eu já trouxe na outra audiência, não estava aqui agora, mas
da Faculdade de medicina lá de Ribeirão Preto.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT – (Inaudível).
A SRA. MÔNICA MENDES GONÇALVES – Não, não conheço esses
meninos.
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O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT – (Inaudível).
A SRA. MÔNICA MENDES GONÇALVES – Em 2012.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT – (Inaudível).
A SRA. MÔNICA MENDES GONÇALVES – Isso. Bom, era isso que eu
tinha para apresentar, para dizer.

(Palmas).
O SR. MIGUEL ÂNGELO – Boa tarde pessoal, eu sou Miguel Ângelo, eu sou
do Comitê Contra o Genocídio da Juventude Preta, Pobre e Periférica, do fórum de Hip
Hop do município de São Paulo e nas horas vagas eu estudo na Faculdade de Saúde
Pública da Universidade de São Paulo também, bem nas horas vagas mesmo.
Eu vim aqui para falar especificamente da Faculdade de Medicina, mas de um
ponto que foi justamente essa mobilização que a Mônica falou, que foi mais uma página
que a gente conseguiu escrever na história de resistência principalmente em um
quarteirão tão difícil de organizar luta que é a questão específica da situação do IML
dentro da Faculdade de Medicina.
Como é o nome da sua irmã mesmo?
A SRA. MÔNICA MENDES GONÇALVES – Débora.
O SR. MIGUEL ÂNGELO – É a irmã da Mônica aqui no banner. Ficou muito
bom esse banner. Nesse banner, eu me lembro de quando a gente estava discutindo para
fazer o banner, o último ponto “limpando os seus banheiros”, não é? E eu insistia,
“lotando as gavetas do IML” porque comparado proporcionalmente, a gente está mais
lotando as gavetas do IML.
Eu vou falar dessa questão a partir de duas perspectivas para ver se a gente
consegue entender como é que funciona até para entender o que eu vou falar depois das
propostas que o comitê contra o genocídio pensou em relação a isso há pelo menos dois
ou três anos.
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O que ajuda a gente a entender essa questão da situação nossa com relação à
violência policial etc. e tal e todo aspecto funcional como estado e como todas as suas
instituições contribuem com isso. Dois aspectos que eu insisto sempre que um é o fato
da maioria ser de população preta.
A maioria é população preta justamente por falta de uma justiça de transição, o
(ininteligível) vai fazer 127 anos agora que a abolição. Junto a isso você tem a formação
de modos operantes para funcionar dessa maneira que foi como a forma que a ditadura
militar organizou os aparelhos.
O Adriano Diogo esteve na faculdade de Saúde Pública para discutir essa
questão do IML no período da ditadura militar e a situação atual é um legado disso.
Então você tem os modos operantes da polícia que foi constituído na ditadura militar
para matar desse jeito e você tem também o modo operante dos médicos legistas da
própria instituição Faculdade de Medicina para encobrir isso.
São Paulo é fortíssimo. Quando o Caco Barcellos estava fazendo o “Rota 66” ele
conseguiu abrir um arquivo lá dentro do IML, teve uma situação bem privilegiada de ter
uma sala no IML e ele conseguiu, ele encontrou por acaso alguns prontuários com “T”
em vermelho e desses prontuários de “T” em vermelho que posteriormente se
identificou a vala de Perus e tal.
Você tem casos bem recentes que ajudam também a entender essa situação
como, por exemplo, os crimes de maio de 2006 onde oficialmente 480 pessoas foram
mortas, mas nós sabemos os movimentos sociais, periferia e etc e tal foram mais de 800
pessoas. O chefe do CRM foi para o IML, ele encontrou o IML lotado de corpos e falou
que aquilo era umas três ou quatro semanas de guerra no Afeganistão, Irã e Síria todos
juntos, todas as pessoas foram executadas e todas as pessoas tiveram laudo falso.
Para vocês não é novidade em ouvir falar em laudo falso. Então fraudaram,
fizeram laudos falsos. Esse caso mesmo da vala de Perus e até o caso dos crimes de
maio tiveram que enviar para o IML da UNICAMP porque já se sabia da tradição do
IML de São Paulo, de acobertar os casos e alguns casos recentes, bem atuais que a gente
ficou sabendo que nem fazia realmente, que nem se laudava realmente, só olhava e
colocava “não tem vermelho”, mas alguma outra forma de identificar que não era
necessário porque era como se fosse à exceção.
Então evidente que as forças policiais no Brasil nunca serviram para outra coisa
que não capturar pretos, implodir a ressureição dos pretos e isso se deu justamente
porque o preto vem como mercadoria, não é? Como propriedade privada que você tem

1075
DIVISÃO DE TAQUIGRAFIA
que defender, só que diferente de outra qualquer mercadoria, a questão é que como era
uma mercadoria viva e que reagia e que não permitia a coisificação, ficava muito difícil
e as forças policiais sempre foram organizadas nesse sentido.
Essa questão, a questão do Carandiru é muito interessante porque todas essas
pessoas tiveram o laudo fraudado, mas tem outra coisa importante que você teve uma
preocupação maior de estado em destruir todas as possibilidades de apuração do caso e
até de memória do caso. Eu, no cotidiano de militância a gente encontra de vez em
quando algumas pessoas que sobreviveram ao massacre e pessoas que estão nas piores
situações possíveis, pessoas que não tiveram como verbalizar o que aconteceu até hoje
oficialmente.
Então pouco se sabe de fato o que aconteceu a não ser um ou outro livro, um ou
outro relatório que é evidente que são relatórios que se limitam aos números e dígitos
oficiais. Não sei se vocês se recordam, esse caso é importante, não sei se vocês se
recordam.
Uma semana depois do massacre que a gente chegou a 50 mortos porque no
segundo dia foram sete, no terceiro dia foram 12. Então os caras seguraram até as
últimas para falar que foram 111. Mas não foram 111 porque a maior parte dos presos
foram moídos em um caminhão de lixo. Tem um livro do André do Rap que fala sobre
isso, mas as fontes mais importantes de tudo o que eu estou falando aqui inclusive estão
nos raps escritos naquela época e até depois daquela época principalmente na década de
1990.
Para a gente entender especificamente a questão funcional do IML, a gente
precisa, por exemplo, ouvir o novo CD do Eduardo Tadeu que se chama “A Fantástica
Fábrica de Cadáver” porque ali ele vai pegar a ideia de modo de produção e explicar
como é funcional se matar preto, se prender preto e conseguir, ele explica como o
capital consegue gerar valor com aquelas pessoas que estão fora do mercado de
trabalho, ou seja, tecnicamente fora da luta de classe.
Então como o tráfico gera um valor importante, como a morte dessas pessoas
gera valor importante.
O SR. MARCO AURÉLIO – PT – Como é o nome? “A Fantástica Fábrica de
Cadáver”? É isso?
O SR. MIGUEL ÂNGELO – Isso. Tem o livro também.
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O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT – (Inaudível).
O SR. MIGUEL ÂNGELO – O livro “A Guerra Civil na Visão de Favelado”, é
isso?

(Inaudível).
O SR. MIGUEL ÂNGELO – Não. Acho que é “A Guerra Civil na Visão de um
Favelado”, do Eduardo Tadeu o nome do autor.

(Inaudível).
O SR. MIGUEL ÂNGELO – Isso. Bem fácil de encontrar inclusive. Bom,
então ele vai explicar como que é funcional e tem uma música muito bacana porque ela
é a primeira de tudo o que eu conheço do rap que conseguiu pegar desde o suposto alto
de resistência até o processo quando a pessoa entra no hospital e ao final o dado como
morto e o tráfico dos órgãos da pessoa. Então ele mostra o processo perfeitamente como
funciona.
Minhas referencias são do rap e então eu sou do hip hop. Então outro grupo
importante é “Atitude Consciente” do Paraná, esse mostra o fluxo do tráfico de órgãos
do Brasil-Escócia e têm vários outros aí que a gente tem que procurar porque são os
discursos dos de baixo.
Essa questão é fundamental porque essas pessoas estão direto nisso e o discurso,
esse discurso forte, um discurso pergunto o porquê. Só que esse porque se torna como e
aí essas pessoas conseguem, produzem obras incríveis onde elas explicam todo esse
processo e se não fosse isso eu nunca iria me engajar na luta e inclusive é muito mais
fácil militar tendo essas informações porque a gente já vai buscar no lugar certo.
Bom, vejam lá. A gente esta aqui, o Costa, o Milton também, acho que deu uma
saidinha, o Chico está aqui também, o Danilo, várias pessoas que participaram das
reuniões, às vezes é claro, evidente participaram das reuniões dentro da Secretaria de
Segurança Pública com a última gestão anterior onde a gente colocou essa questão que é
um ponto muito importante para o comitê, essa questão do IML, do status do IML e
tudo mais.
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A reivindicação era, o IML precisa sair da direção da Polícia Técnica Científica
porque eles encobrem. A proposta do Eduardo Dias na época, o assistente do adjunto,
do secretario adjunto o Grella, ele era de passasse para a Fundação Faculdade de
Medicina através de um convênio junto com a Faculdade de Medicina e tal.
A grande questão é que evidente que independente do que eu propor e o que a
gente propôs na época ou o que a gente venha até propor aqui em reuniões como essa
não vai ser a solução porque, a solução a gente não vai fazer aqui dentro e etc e tal, a
gente precisa estar na rua, a gente precisa estar apontando e o espaço aqui serve pelo
menos que as pessoas tenham a dimensão de que isso acontece.
Avançou pouco, na época ele trocou o chefe da técnica científica da Polícia
Técnica Científica porque a gente pediu audiência que isso ainda foi o outro secretario,
quando o Grella entrou já tinha mudado tudo e acabou que o negócio ficou meio que
parado.
Agora teve algumas audiências, algumas discussões aqui com relação à
específica questão de como funciona o SVO, os problemas de subnotificação e
principalmente é claro, os homicídios ocultos. Que isso já eram os zilhões e zilhões de
valas por aí. Tem a ver com esse lance de tráfico de órgãos, mas tem a ver também com
todos esses modos operantes que trocou o terrorista, incluiu, não é? Já era o preto o
terrorista e agora virou o preto. Aí eu chamo o preto de ladrão e tal para identificar.
São três mil pessoas enterradas sem identificação, dadas como sem
identificação, dadas como indigentes.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT – (Inaudível).
O SR. MIGUEL ÂNGELO – Nesse período, não dessa vala de Perus, mas
aquela pesquisa que fizeram. Chamaram o SVO aqui, não é? Qual era o período? Era
até 2013.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT – (Inaudível).
O SR. MIGUEL ÂNGELO – Isso, a promotora. A promotora Vendramini está
investigando essa questão e foi junto com o estudo do IPEA com o mapa dos
homicídios ocultos que identificou 30 mil. Então não saiu muito da lógica que a gente
estava identificando em São Paulo. Então são cinco mil mortes em São Paulo, não sei se
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vocês sabem, mas você tem uma das cinco uma policial fardada, três grupos de
extermínio e mais uma não grupo de extermínio não polícia, entra como várias outras
categorias.
Desses cinco dava para mexer em uma que é quando o policial está fardado, mas
tinha a questão do auto de resistência. Trocou o alto de resistência, mas ficou
intervenção por morte policial e aí a mudança é simbólica e que a gente não consegue
processar, ele fica como morte por intervenção policial todo o processo.
A proposta era que se fosse homicídio por ação policial, não morte por
intervenção policial. Se identificasse que não fosse homicídio passaria para morte por
intervenção policial. Então a ideia das categorias é difícil. Bom, inclusive a gente já
vinha falando algum tempo que a mudança é simbólica, a gente precisa derrubar o auto
de resistência, mas precisa fazer outras coisas também para mexer nessa questão até
porque não é só isso, que todas essas falas muito boas frisaram bem essa questão do
racismo e essa ligação com a ação policial é muito importante.
Não sei se vocês sabem, mas a mesma proporção de jovens pretos mortos no
Brasil é a dos Estados Unidos. Mas é que a polícia dos Estados Unidos mata mais, mas
vejam lá, a gente é quase 60% do sistema carcerário, lá é 80%. A gente é mais de 70%
das mortes cometidas pelos agentes do estado e lá também, só que lá é 13% da
população. É muito semelhante.
Aproveitando esse ponto, lembrar que as alterações propostas pelo comitê contra
o genocídio nesse sentido avançaram muito pouco, por quê? Porque a gente não só
apontou a questão do IML e a Faculdade de Medicina. Então se o IML está lá dentro, a
Policia Técnica Científica manda, como é isso? Esses só vão lá trinar e tal? A questão
dessas mortes não passarem por nenhum outro critério então, por exemplo, tinha um
comitê de mortalidade policial nunca andou. Tinha uma defensora aqui, ela até podia
falar sobre isso, mas acho que ela já foi.
Mas ele não funcionou, tinha o Neve, etc e tal e não foi para frente. Então assim,
uma pessoa morre, a polícia leva morto ou não, o certo era esperar o SAMU. Então se a
pessoa tiver viva, mas também se não estiver viva vai ao SVO de qualquer jeito, a
polícia que tem que levar. Normalmente a polícia leva, mas ela leva ainda para um
serviço de saúde para os médicos encobrirem e isso acontece muito tranquilamente.
A chacina do Rosana, um caso que dá para ajudar a entender esse negócio. O
que acontece na chacina do Rosana? Duas pessoas sobreviveram nessa intervenção da
polícia lá que morreu o DJ lá e tal. Com certeza vocês conhecem. As pessoas

1079
DIVISÃO DE TAQUIGRAFIA
sobreviveram com tiro de raspão e elas foram para a casa de uma vizinha e era uma
senhora bem simplória, ela ligou para a polícia porque ela falou “tem duas pessoas
baleadas aqui e eu acho que elas precisam de ajuda”.
E aí a polícia resgatou essas duas pessoas e essas pessoas deram entrada no PS
depois de uma hora mais ou menos. Cada um estava com doze tiros, faltando o dedo e
etc, etc, e etc. Aí a gente, as pessoas do comitê foram até a casa onde essas pessoas
moravam, conseguiu acesso aos documentos, BO, etc e tal e compararam esse BO com
os documentos do hospital.
Conseguiram fazer amizade com alguns funcionários do hospital e descobriu que
as roupas ficavam dentro do hospital dentro de uma salinha. Então não era uma chacina,
eram várias chacinas das várias chacinas que aconteciam, tiravam as roupas e
guardavam em uma salinha. E quando a gente foi argumentar isso também para o
DHPP, disse que também não fazia sentido porque eles nunca levavam as roupas em
conta.
Esses corpos vão para o IML e é outro laudo forjado, os dois laudos forjados
desses casos. A gente cobrou evidentemente na manifestação a questão de um
posicionamento da faculdade com relação a essa questão, nada foi feito até o momento,
o status de organização do IML ainda não está muito claro para a gente, mas o que é
fato é que assim, o IML do jeito que funcionava na ditadura militar e curiosamente
todos os equipamentos de saúde da Universidade de São Paulo ali naquele espaço
principalmente funcionam da mesma maneira, só que ao invés do terrorista hoje é o
preto bandido. É isso.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT – Fecha a sua apresentação.
Apresenta-se de novo porque você chegou tão tenso, tão tímido. Fale a sua ficha
técnica.
O SR. MIGUEL ÂNGELO – Miguel Ângelo, sou do Comitê Contra o
Genocídio da Juventude Pobre, Preta e periférica do fórum hip hop.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT – Então para amanhã ninguém
dizer que você não veio falar uma coisa de mártir aqui, que não tem nada a ver com o
objeto da CPI, o que ele tentou dizer é o seguinte, na Faculdade de Medicina funciona o
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Serviço de Verificação de Óbito, conhecido por SVO. Do outro lado da rua funciona o
Instituto Médico Legal.
O Serviço de Verificação de Óbito é para pessoas que tenham morrido em casa,
no hospital por morte natural e o IML é por morte súbita e vai para o IML, mas embora
um esteja dentro da Faculdade de Medicina e outro na Secretaria de Segurança Pública,
eles são absolutamente integrados como dependências policiais.
Então essa questão a Faculdade de Medicina nunca consegue responder, é uma
enorme caixa preta que funciona desde o tempo da ditadura até os dias de hoje. Qual é a
semelhança metodológica que tem os dois? Atestados de Óbitos falsos.
Então acho que é uma contribuição importantíssima que você veio dar. Eu já
estava esvaziando bem, faltam duas pessoas para falar. Você não vai falar?
A SRA. – Não.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT – Mas vai falar o menino da
Faculdade de Direito. Venha vindo para a Mesa. Eu queria dar a minha contribuição
para essa Sessão de hoje. Não precisa ir embora não, fica aí.
Eu queria dar a minha contribuição, a moça era para ter vindo pessoalmente, é
um caso que nós já apresentamos sobre a violência obstétrica lá no HU, é um
depoimento impressionante só que o áudio é péssimo. É da, como é o nome da menina
mesmo?

(Inaudível).
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT – Mariana Dias. Então vocês
vão ver uma história, vocês já viram essa história? O áudio é um terror, mas essa casa
nessa sala ao contrário da sala em que a gente apresentou a primeira vez é melhor o
equipamento. Então tentem, ela está se propondo a vir, era para vir hoje para contribuir
com essa Audiência. Ouçam essa história e que o que vocês não ouvirem a gente tenta
contar para vocês. Vai lá Danilo. Dê um contrastezinho na luz para ajudar. O áudio é
péssimo.

É feita a exibição de um vídeo de Mariana Dias.
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O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT – Olha eu queria pedir para o
pessoal da taquigrafia que na outra vez em que nós apresentamos esse vídeo não foi
possível recuperar o áudio, então eu queria pedir viu Marisa e Emília, tentem recuperar.
Nós fizemos aqui nessa sala de proposito senão a gente ou vai trazer a moça aqui ou
tenta fazer, eu sei que você recebe o mesmo áudio que a gente, tenta fazer essa
recuperação que é importantíssimo esse depoimento para nós aqui na CPI.
Então vocês ouviram, não é? Ela foi epstomizada dos dois lados sem
necessidade e era a primeira filha dela e aí puseram 80 alunos e ela foi objeto de uma
aula lá no HU. Então foi um horror com a vida dela, além dela ser cortada dos dois
lados sem nenhuma necessidade, ela foi objeto de uma aula lá no HU.
Como o HU é uma extensão da USP da Faculdade de Medicina e vocês viram
que ela é uma companheira ativa, militante do movimento contra a violência obstétrica,
ela é muito articulada e então é uma contribuição que ela e a professora Simone Diniz
estão dando para essa CPI. Vocês ouviram, não é?
A SRA. – (Inaudível).
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT – Isso que eu ia falar. Uma
negra, não é? Bom, então não precisa falar mais nada, tem todas as e então vocês
ouviram e então quero pedir à taquigrafia na recuperação desse áudio que é a coisa mais
importante para a gente dessa CPI e eu queria até que vocês incentivassem ela a vir, ela
tem uma pequena loja, ela mora lá em Osasco, ela trabalha muito, mas que vocês a
incentivassem a vir depor que é muito importante o depoimento dela. Ela é um pouco
tímida e tal. Ela falou, “mas com o vídeo está bom” e não está bom e é importante que
ela viesse.
E a professora Simone Diniz tem uma coleção de casos desse aí. Como vocês
são da Saúde Pública, peçam para a professora vir ajudar a gente aqui. Principalmente
as mulheres negras. Está bom? Então vamos lá. Só falta o caso da Faculdade de Direito.
Identifica-se e conta tudo aí.
O SR. DANILO CRUZ – Boa tarde, eu sou o Danilo Cruz, eu sou estudante da
Faculdade de Direito. Na verdade eu vim mais também para contribuir e mostrar que é
de fato, o racismo é institucional, ele está presente na universidade de ponta a ponta e aí
no ano passado tiveram dois casos que simbolizam bastante isso.
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O primeiro é o caso da Lara que é uma mulher que em situação de rua que foi
engraçado até a ironia do destino porque na semana seguinte a aprovação da lei que
revogava a revista vexatória nas prisões, uma aluna no Porão da faculdade suspeitou que
essa moradora de rua tivesse roubado alguma coisa dela na rua, acho que era a carteira.
Levou-a com o namorado no banheiro feminino no Porão da faculdade e a fez tirar a
roupa para mostrar que não tinha a carteira dela.
Isso aí tem vários alunos que testemunharam isso, quem acompanha o grupo de
extensão tentou conversar com ela, mas ela mesma teve dificuldade pela própria
situação de fragilidade dela enquanto moradora de rua de conseguir dar consequência
nesse caso assim.
Outro caso que também aconteceu na Faculdade de Direito foi no final do ano e
aí até deixar o nome da pessoa, pois ela pode até colocar a situação dela com mais
detalhes do que eu. É o João Henrique Custódio que é aluno da FFLCH. Ele estava ali
por perto e estava para começar uma festa da faculdade ainda estavam instalando as
grades que cercam a frente da faculdade que é o Largo do são Francisco.
Ele entrou desavisado, os seguranças chegaram a avisar alguns amigos dele, mas
com ele assim segundo ele relata, ele já foi abordado com uma chave de braço e foi
levado para fora com chutes, com cotoveladas na costela e foi agredido e quando ele
estava falando que ele iria fazer BO, que iria chamar a polícia e de fato ele chamou e foi
fazer o boletim de ocorrência, um dos seguranças tentando dissuadi-lo falaram que era
policial e que isso não iria dar em nada e de fato o tratamento que ele teve na delegacia
de polícia e no exame de corpo de delito demonstraram que de fato ele teve poucas
possibilidades de conseguir produzir provas do fato que aconteceu.
Esse caso do João Henrique Custódio eu sei que ele já foi atrás inclusive da
procuradoria da USP, está indo atrás de órgãos competentes para dar consequência e
essa era uma festa promovida pelo Centro Acadêmico Onze de Agosto no ano passado.
Agora não me lembro de qual a data exatamente.
Mas outros casos também que, por exemplo, que são mais de como se acaba se
reproduzindo isso, o quanto a falta de acesso caba alimentando a lógica de genocídio e
tal. O atual secretario de Segurança Pública que foi empossado agora em janeiro, ele é
professor do departamento de Estado, ele dava aula constitucional em 2012 que eu me
lembro assim, agora dos outros anos eu não acompanhei e ele é uma pessoa que defende
um projeto fragrantemente inconstitucional que é a redução da maioridade penal.
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Quando a gente estava problematizando essa figura lá no Facebook da
faculdade, da questão do genocídio, falando da voluntariedade policial, uma pessoa que
está assumindo o cargo de chefe da polícia militar, da policia civil, da segurança pública
estadual. Um dos alunos falou “não, eu acho bom” e aí eu até perguntei nessa conversa,
“mas por quê? Te roubaram na sala de estudos da faculdade”? Aí a pessoa viu que ela
foi desmascarada e.
Mas assim, acho que é uma coisa importante, todos esses casos acabam sendo
comentados inclusive no grupo da sala e você percebe que a recepção dos alunos com
relação a esses casos, por exemplo, o do João Henrique Custódio que foi bem simbólico
é uma pulseira de autodefesa priori assim, “esse cara é maluco, quem certeza que isso
aconteceu”? Porque aí surge essa necessidade da ampla defesa, “como assim? Vocês
estão fazendo julgamentos a priori das pessoas” e aí vem todo o que elas aprendem com
a Faculdade de Direito em defesa própria.
Mas acho que era mais isso assim, quanto a esses casos o nome que dá para ir
atrás é desse João Henrique Custódio e talvez conversar com esses para ver se consegue
encontrar a Lara porque, sei lá, no final do ano ela estava falando que ela ia para a
baixada Santista, que ela estava indo embora e tal. E essa mulher que foi vítima de
revista vexatória é promovida pelas próprias estudantes da Faculdade de direito.
Eu poderia até citar, por exemplo, quando eu era calouro, eu cheguei a ir aos
jogos universitários e aí um dos seguranças falou, “você estava fumando maconha”, tipo
na época eu não fumava nem cigarros e falei, “não, não foi eu”. “Então vamos ali na
salinha que a gente vai fazer uma averiguação” e aí eu estava com meu primo que meses
atrás ele já tinha sido, nessas conversas de seguranças particulares de chamar a pessoa
para a salinha para conversar, ele já tinha sido espancado e expulso da festa, ele ficou
me protegendo e falou, “não, ele não vai, é direito dele ficar aqui, é direito
constitucional e tal”.
Desde então sei lá, eu fui a poucas festas da faculdade justamente por conta
desses traumas e eu sei que, por exemplo, esse caso do João Henrique Custódio é
completamente verossímil porque o mesmo segurança, o outro segurança chegou a
ligar, “não, mas calma porque eu também sou policial e também nas horas vagas estou
fazendo um bico aqui e tal”.
Mas acho que é isso assim, é mais para ajudar a trazer elementos para mostrar o
quanto a recorrência do racismo, essas coisas acabam passando através da universidade
como um todo e trazendo esses casos da Faculdade de Direito. Só eu mesmo, já me foi
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cobrado pelos seguranças quando eu estava com uma camiseta de coletivo político
perguntando se eu era estudante ou não e eu achei muito absurdo isso e tipo eu olhei
para ele e meio que ele me deixou ir ao banheiro que era tudo o que estava indo fazer na
faculdade.
O SR. MARCO AURÉLIO – PT – Em que ano você está Danilo?
O SR. DANILO CRUZ – Eu entrei em 2010 e agora eu vou começar o sexto
ano nesse semestre.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT – Mais alguma contribuição,
algum comentário para gente poder fechar? Bom hoje, não é?
Bom, então pedido. Levantar coisas irrefutáveis que eles não têm como, que é
documento. Letras de músicas, vídeos na internet com as baterias, principalmente as
baterias, festas do cotidiano acadêmico, festas, essas intermed, aí em que a loucura
atinge a intermed, a calomed, essas pequenas competições Interusp, aí a temperatura
chega a um grau máximo da loucura.
Tudo o que tiver coisa de racismo, isso é prova documental. Lógico que a prova
testemunhal é forte, como essa menina, a Patrícia, precisamos incluir isso na prova
documental, essa questão do IML que é uma coisa delicadíssima e difícil. E eu queria
para completar, o Kuba trouxe um, você tem ele aí Kuba? O de ontem, aquele das
meninas da PUC que não é uma coisa de corte racial, é uma coisa de corte de gênero.
Até você poderia explicar a origem.
Eles fizeram um negócio da violência do trote, coisa da questão de gênero, mas
tão bem feito que não parece ficcional, parece documental porque é tão assemelhado às
coisas dessas baterias, dessas repúblicas, das loucuras da repúblicas que vocês vão ficar
impressionados com esse trabalho. Quem fez o trabalho? Foi a PUC que fez?

(Inaudível)
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT – O movimento feminista.
Inclusive a PUC quer fazer um documentário sobre isso.
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A SRA. – Ao invés de encerrar com esse vídeo, a gente tem alguns, dois vídeos
aí que falam de relatos de racismo também bem fortes, (ininteligível) acontecendo, para
a gente fechar na pauta também.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT – Está bom então. Deixa
passar esse e depois vocês passam esses para fechar porque esse é bem feito. Eu vi
ontem pela primeira vez, não tem problema, mas é tão bem feito que eu acho legal
acrescentar no repertório de vocês embora não tenha o corte racial, mas tem o corte
feminino que é muito forte. Os de vocês estão prontos também para apresentar? Quantos
minutos?
A SRA. – São poucos minutos.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT – Vocês não se incomodam
que eu passe esse da PUC? Eu acho que é importante. Vamos lá então? Primeiro esse da
PUC.
O SR. – (Inaudível).
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT – Então dá agora. Pois não,
pode falar. Se identifica. Sente-se para ficar mais confortável.
O SR. RAUL ARAÚJO – Bom, meu nome é Raul Araújo, eu trabalho como
pesquisador na Universidade de Liverpool e participo de uma iniciativa chamada
“GAPS” que se chama Global Accses to Postsegundary Education e aí eu queria falar
duas coisas.
Primeiro dar um testemunho. Meu pai foi aluno da Faculdade de Medicina da
USP e aparentemente foi o primeiro negro a se formar e em seu discurso de formatura
na verdade ele contava do racismo declarado, mas também dos racismos em relação ao
desodorante, está sujo do bairro que ele vinha enfim, desses procedimentos e que isso
acontecia, não só durante a faculdade, mas depois nas festas de encontro das turmas,
eles têm festa, cada turma organiza uma festa e que esses tipos de racismos eram
recorrentes.
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Também queria adicionar aos argumentos que eu acho que o Douglas já
apresentou e outros companheiros aí sobre a necessidade de cotas e outros
procedimentos de inclusão e que nesse grupo a gente discute, um dos critérios de não
incluir outros grupos na universidade pública, é que a universidade vai perder em
excelência, em qualidade como a gente viu aqui e olhando as letras das musicas
produzidas pela Faculdade de Medicina, a gente vê que não tem excelência nenhuma na
produção cultural.
E nesse grupo que a gente está trabalhando inclusive a gente vai ter uma
conferencia aqui em 2017 que a USP vai sediar para discutir. A nossa discussão é que
excelência na universidade é ter excelência na inclusão. Se a gente pegar a Universidade
da Califórnia, a Universidade de Amsterdã, ter excelência é ter na universidade, a
população da universidade ser representativa da população em geral daquele país.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT – Você falou o nome do seu
pai?
O SR. RAUL ARAÚJO – Osmar Araújo.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT – Quando ele se entrou?
O SR. RAUL ARAÚJO – Ele entrou em 1964 eu acho. Não, em 1962 e saiu em
1968.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT – Ele era paulista?
O SR. RAUL ARAÚJO – Era paulista, da Vila Santa Catarina.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT – E em que cidade ele
nasceu?
O SR. RAUL ARAÚJO – Ele nasceu em São Paulo mesmo.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT – Desculpe, continue.
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O SR. RAUL ARAÚJO – Então eu acho que a discussão importante que incluir
é tornar a universidade pública de qualidade e não o oposto. Eu acho que as letras que a
gente viu aqui, os tipos de festas, a produção cultural mostra a qualidade e acho que
para além da inclusão, nós como cidadãos e que sustentamos essa universidade temos
também essa preocupação de ter uma universidade de qualidade e isso que a gente está
vendo não é qualidade. Obrigado.

(Palmas)
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT – Obrigado. É pequenininho,
o da PUC é pequenininho também. Não vai abrir? Eu sabia. O das meninas vai abrir
pelo menos? Ou nenhum vai abrir? Esse da PUC era a cereja do bolo. Vamos lá.
O SR. – (Inaudível)
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT – Doutor Benetton, opa.
O SR. – (Inaudível).
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT – Eu falei com ela esse fim de
semana, verdade. Eu falei que ia ter audiência e aí ela falou, “está bom, você me avisa”
e aí eu com tanto trabalho perdi, mas obrigado Dr. Benetton.
Eu só quero anunciar por falar nisso, está aqui presente a deputada que veio
fazer esse fim de mandato substituindo o Major Olímpio que ela está apoiando a nossa
CPI e está aqui presente a deputada do PDT Constância Felix. Obrigado deputada pelo
apoio. Vamos lá então? Não vai abrir? Nenhum dos três? Tem que puxar tudo pela
internet? Mas o do Kuba não era pela internet. Era internet também?

O SR. MARCO AURÉLIO – PT – Senhor presidente eu queria fazer uso da
palavra.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT – Deputado Marco Aurélio.

1088
DIVISÃO DE TAQUIGRAFIA
O SR. MARCO AURÉLIO – PT – É que esse dia de hoje, nós ouvimos relatos
aí extremamente significativos e importantes para infelizmente constatar uma prática de
um racismo, mas também ao mesmo tempo constatar um grande número de pessoas
envolvidas com grupos que buscam uma sociedade melhor, que buscam o fim do
preconceito, que buscam uma sociedade mais justa e de qualidade enfim.
Os grupos, cada um que falou aqui vê que é envolvido com outros coletivos, não
é? Então, o que eu queria dizer? Eu acredito que a gente possa falar com muita
tranquilidade Adriano Diogo, pelo que eu ouvi em sua entrevista me parece que V. Exa.
não se coloca mais como candidato, eu ouvi lá. Queira a Deus que amanhã você mude
de pensamento, mas pelo que está lá na entrevista, você colocou que não.
O que eu quero dizer a vocês que são líderes de grupo, de coletivos? O meu
grande medo é de que grupos que lutam por questões tão nobres façam essa luta
desligada da questão política e eu tenho visto muito isso. Às vezes a pessoa tem uma
luta nobre, uma luta por um causa nobre, mas não tem movimento político e então
quando chegam às eleições acabam até muita gente votando naqueles que vão ao
Parlamento ou mesmo no Executivo fazer exatamente ao contrário que o movimento
defende.
Porque veja, as pessoas que são eleitas seja deputado, seja vereador, presidente,
governador são eleitos pelo voto do povo e é interessante essa comissão deputado
Adriano Diogo que a gente vê tanta dificuldade com governo, com Parlamento e então,
mas a cada eleição que passa, essa última eleição agora nós tivemos até um retrocesso.
A gente olha o mapa e o mapa da Assembleia que foi eleita é um retrocesso.
E aqui foi falado do Ronaldo Caiado, que foi falado aqui que era uma pessoa
líder da UDR e tal, ou seja, vou pegar só esse caso como um caso simbólico. Os
ruralistas e os grandes latifundiários que fazem a defesa contra a reforma agrária têm o
seu parlamentar, tem envolvimento político, tem bandeira política, tem partido político
e muitos dos movimentos populares e sociais não tem.
Então quando chega uma eleição, o ano que vem tem eleição para prefeito e
vereador. É fundamental que os movimentos façam a discussão política. Você que está
defendendo aqui contra o preconceito, você vai votar em quem para vereador? “ah,
qualquer um”. Quer dizer, então nós não podemos desconectar a luta social da questão
política porque senão nós vamos ter muitas dificuldades porque é mais fácil nós
elegermos pessoas que abracem as nossas lutas para que com eles nós possamos brigar
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para que a luta avance do que votar nos inimigos ou deixar que as coisas aconteçam sem
minha participação para depois tentar fazer pela luta social. Isso é muito mais difícil.
Então eu queria fazer esse registro porque como aqui as pessoas se manifestaram
são lideranças assim que fizeram as colocações com tanta propriedade, mas que
instruam os seus coletivos porque eu tenho certeza que nos coletivos de vocês tem
pessoas que na hora de votar infelizmente às vezes o voto vai exatamente contrário da
luta e isso atrapalha bastante, mas. Pois não.
A SRA. MARIA JOSÉ MENEZES – Boa tarde a todos e a todas. Meu nome é
Maria José Menezes, eu sou bióloga, eu trabalho na Universidade de São Paulo. Não
estava previsto para eu falar e enfim, eu estava mais na articulação, mas diante da
intervenção, da provocação eu queria falar duas coisas.
A primeira coisa é que nós dos movimentos sociais, nós somos sim muito
organizados, porque se nós não fossemos organizados nós não estaríamos aqui, nós
estaríamos em mais uma vala comum com muitos dos nossos e das nossas
companheiras estão.
Então a nossa trajetória nesse continente ela tem por volta de 500 anos. Esse ano
a gente comemora, esse é mérito importante, os 180 anos de uma revolta
importantíssima que é dos Malês. Eu sou baiana com muito orgulho e os Malês foram o
primeiro grupo que reivindicava, que se revoltava e que falava que ia tomar posse do
poder na Bahia.
Então a nossa luta não é só por sobreviver, nós lutamos por poder, nada menos.
Então deputado a nossa luta de poder, de acesso ao poder ela está nas ruas, mas ela
também está no Parlamento. Nós temos um grande inimigo, a elite brasileira e a mídia.
Um inimigo muito forte e é essa elite e esse grande inimigo que faz com que nossos
irmãos e nossas irmãs que estão em muitas vezes em uma situação de vulnerabilidade
muito grande acabem sendo conivente com promessas de maus-caracteres como nós
conhecemos e eu não vou nomear.
Uma coisa muito grave que a gente tem em nossa mídia e nós precisamos fazer
uma intervenção importante na nossa mídia porque não é possível que em um país você
tenha os corpos negros expostos diariamente com uma trivialidade e com uma
conivência da sociedade e das instituições diariamente. Nós temos programas que
mostram os nossos irmãos e nossas irmãs mortas e que não comove e que nunca
comoveu ninguém e que as pessoas inclusive são mortas e a justificativa é porque
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estava no lugar errado, porque estava fumando maconha, porque preto fuma maconha
dá morte, branco é chique.
Então é isso, uma sociedade com esse nível de crueldade, o que nós fazemos é
uma luta insana, mas nós queremos o poder e nós vamos conquistá-lo.

(Palmas)
O SR. MARCO AURÉLIO – PT – É isso. Parabéns. Só pelo que você.
A SRA. MARIA JOSÉ MENEZES – (Inaudível).
O SR. MARCO AURÉLIO – PT – Exatamente, era o que eu ia falar. A
provocação já valeu. (Risos). Já valeu porque Maria José eu tenho observado assim
muitas vezes em movimentos que têm causas justas e causas nobres, mas às vezes
algumas pessoas dos movimentos desligados dessa questão política e você até avançou
mais do que eu falei. Você falou questão política e falou também questão da mídia que
eu acho que se eu tivesse que estabelecer um ponto só para mudar, eu acho que a mídia
hoje seria o nosso maior inimigo porque de fato as pessoas elas estão, o que elas estão
optando de lobo vestido de ovelha é muito grande, é muito grande.
E quando a gente vê pessoas nossas, pessoas que têm causas nobres, pessoas que
têm bons propósitos ludibriados pela mídia, o que tem de gente cheia de boas intensões,
mas que no processo político se deixa levar pela mídia, se deixa levar por uma série de
fatores, infelizmente alguns até pelos fatores econômicos e a pessoa não consegue ligar.
Meu amigo, essa causa nobre pela qual você luta, você se empenha, você dedica a sua
vida tem tudo a ver com a questão política, tem tudo a ver.
Quer dizer, é não fazer essa desconexão porque eu particularmente fiquei muito
assustado na noite do primeiro domingo de outubro desse ano quando eu vi o mapa, eu
estava acompanhando pelo site do TSE e quando eu vi o mapa e vi como é que estava se
compondo os governadores do país, o Estado de São Paulo, os parlamentos estaduais, o
Congresso Nacional, quem estava entrando e quem estava saindo.
Eu não consigo aceitar, por exemplo, que o Estado de São Paulo tire o Suplicy e
coloque o Serra, não tem condições e eu tenho certeza que muitas pessoas prejudicadas
por ex-governador votaram nele, porque não fazem a conexão. Tem gente que, então eu
quis fazer essa provocação e aí valeu pela sua fala com bastante propriedade para que a
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gente esteja unido nisso, com as causas, com as bandeiras, mas jamais desligados da
questão política porque realmente são entrelaçadas e se Lula com oito anos de poder, ele
diminuiu a fome no Brasil e o Brasil tem mais de 500 anos, então ficou claro e ficou
provado que a fome e a pobreza e a miséria só existem por causa da questão política.
Porque se não fosse a questão política, se em oito anos você já reduziu, então imagina
isso se fosse ao longo do tempo.
E às vezes as pessoas não conseguem conectar, não consegue. Nós tivemos o
núcleo de estudantes, nós temos pesquisas do PT que estudantes contemplados pelo
PROUNE a grande maioria tiveram voto à Direita e jamais eles poderiam fazer
faculdade se não tivesse programas como o PROUNE, por exemplo. Esse é um
programa. Pessoas contempladas com o Minha Casa Minha Vida e assim vai.
Mas estou citando esses porque é claro, o grau de politização é muito menor
desses coletivos, mas que a gente possa ir se somando para fazer um caldo bem mais
grosso para que a cada eleição que passe aumente os representantes das causas nobres,
das causas justas, aumente seja no parlamento, nas câmaras municipais, estaduais, no
Congresso para que de fato a gente tenha uma política que represente as causas sociais e
não como nós temos hoje no Brasil em que nós temos um grupo muito grande de
agentes políticos que para mim não tem sintonia nenhuma com a causa do povo
brasileiro.
Mas muito obrigado da sua colocação e fiquei muito feliz mesmo. Obrigado.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT – Obrigado deputado Marco
Aurélio. Só queria, você tem um ponto de amarração para a gente, um e-mail ou alguma
coisa para a gente ter uma referência sua? Do se depoimento, por favor.
O SR. RAUL ARAÚJO – (Inaudível).
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT – É raularaujo@yahoo.com.
Pode mandar um e-mail para cpiuniversidades@al.sp, faça um resuminho da história do
seu pai e manda isso documental, tá? Por favor. cpiuniversidades@al.sp.gov.br. Danilo,
Patrícia para fechar esse negócio do racismo, pode me cobrar viu João, Patrícia da
violência obstétrica, trazer essa menina ao vivo.

(Inaudível)
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O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT – Mariana Dias. Porque ela se
abrevia Mari Dias, trazer essa menina para depor. Vocês então devendo dois
depoimentos, você podia dizer quais são esses depoimentos?
A SRA. MÔNICA MENDES GONÇALVES – Depoimento?
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT – Que a gente ia passar agora
no fim.
A SRA. MÔNICA MENDES GONÇALVES – Ah sim.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT – Fale o seu nome.
A SRA. MÔNICA MENDES GONÇALVES – Mônica Mendes Gonçalves.
Um dos vídeos não é depoimento, ele é a cena acontecendo que é do episódio que é
citado várias vezes aqui que é do menino que na desocupação do DCE foi agredido pela
polícia que inclusive tirou a identificação para não ser identificada e aí tem esse vídeo
do fato acontecendo na hora, o link já está aí.
E aí o outro é um relato, o outro é um relato de fato.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT – De quem?
A SRA. MÔNICA MENDES GONÇALVES – De um homem negro,
estudante também que foi abordado pela polícia, por um policial porque ele esbarrou no
retrovisor do carro e esse policial sacou uma arma e saiu atrás dele e disse que ele era
um negro fujão dentro da universidade.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT – De São Paulo?
A SRA. MÔNICA MENDES GONÇALVES – Isso, em Ribeirão Preto. E aí
tem o relato nesse vídeo composto por várias pessoas.
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O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT – Entendi. Ele era estudante
ou não?
A SRA. MÔNICA MENDES GONÇALVES – Naquele momento sim. Era
estudante.
A SRA. – (Inaudível).
A SRA. MÔNICA MENDES GONÇALVES – Não, no vídeo tem o relato
direitinho.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT – E desse aí você não mandou
o link ainda.
A SRA. MÔNICA MENDES GONÇALVES – Tem o link aí dos dois.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT – Bom, Douglas Belchior
você tem mais alguma para falar? Fala no microfone, por favor, Douglas. Só para
registro, por favor.
O SR. MARCO AURÉLIO – PT – Senão a pessoa que faz a ata não consegue.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT – Douglas Belchior com a
palavra.
O SR. DOUGLAS BELCHIOR – Já que foi proposto o seminário sobre a
Eugenia e que parece importante porque dá visibilidade sendo aqui para esse debate,
tem um menino, o nosso companheiro do movimento teórico, do movimento chamado
Weber Lopes. Acabou de terminar o mestrado dele e o tema do mestrado dele é
“Racismo, Eugenia no Pensamento Conservador Brasileiro” a proposta de povo em
Renato Kehl. Exatamente esse debate que foi proposto aqui, ele é um jovem professor
saído da zona leste de um grupo de militância negra, do Força Ativa e se especializou
nesse debate sobre Eugenia e que poderia muito nos ajudar.
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Ele se dedica a fazer cursos para os movimentos e já que foi citado isso aqui,
valeria muito a pena falar com ele.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT – É aquele raper ou não?
O SR. DOUGLAS BELCHIOR – Ele não raper. Ele é também, mas ele se
dedica aos estudos hoje.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT – Ele é um pesquisador?
O SR. DOUGLAS BELCHIOR – Isso, exatamente.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT – Como é o nome dele?
O SR. DOUGLAS BELCHIOR – Weber Lopes.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT – Você me ajuda a fazer isso?
O SR. DOUGLAS BELCHIOR – Perfeito, só para registrar porque eu acho
que vale muito a pena. Inclusive ele eu um curso agora pouco lá no NCN.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT – Excelente. Bom então tem
que ligar para o gabinete da Secretaria de Segurança Pública para ver o negócio lá de
Adamantina, para ver se eles vão agilizar. Ah, precisa fazer o requerimento para a Liga
Esportiva Atlética de Medicina do Estado de São Paulo que é uma das organizadoras de
todas essas competições. É LEAMESP, Liga Esportiva das Atléticas de Medicina.
Bom, foi muito boa. Não vai conseguir abrir nada mesmo, não é? Então está
bom. Foi muito boa essa audiência, agradeço ao esforço que vocês fizeram, cancelaram
todos os compromissos e trazer todo mundo aqui para depor hoje à tarde, o Silvio já foi
embora, o companheiro pesquisador aí e acho que foi uma Sessão muito importante,
muito interessante com a contribuição de todos. Vamos ver se a gente consegue fazer o
seminário da Eugenia que seria bom a gente entender aonde tem a matriz desse
pensamento, um pensamento racista, branco, essa coisa da supremacia que agora
desenvolveu essa neo-eugenia que é o negócio do DNA, da raça superior, das pessoas
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que podem corrigir seus defeitos de nascimento, agora loucura toda que os caras estão
falando sobre isso agora. Costa.
O SR. COSTA – Para contemplar esses informes que foram dados hoje. No dia
13 de março de 2013 lá no Juscelino, a gente fez aquela audiência aonde os reitores da
UNICAMP, das faculdades, ele contrapõem esse debate que foi feito aqui. Então se
pudesse aquele depoimento deles entrar nesse relatório porque são depoimentos
importantíssimos aonde a universidade assume o compromisso e nós já estamos indo
para dois anos e hoje está aqui nessa CPI novamente o movimento negro.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT – Boa ideia.
O SR. COSTA – Dizendo que não foi cumprido. Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT – Excelente, boa ideia. Muito
bom. Nada mais a ser dito, agradeço a presença de todos. Excelente Costa, boa
contribuição. A Sessão está encerrada.

*

*

*
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CPI DAS VIOLAÇÕES DOS DIREITOS HUMANOS NAS FACULDADES
PAULISTAS
BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA.
05/02/2015
O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Comissão Parlamentar de
Inquérito para averiguar condições de violência nos trotes, nos shows, nas Atléticas e no
cotidiano acadêmico.
Com a presença do deputado Carlos Giannazi e do deputado Ulysses Tassinari,
dou por abertos os trabalhos.
Inicialmente, vamos compor a Mesa. Hoje o assunto é a Unicamp, Universidade
Estadual de Campinas, estudantes da Faculdade de Medicina da Unicamp.
Declaro aberta a 10ª Reunião da Comissão Parlamentar de Inquérito no dia 05 de
fevereiro de 2015, com a presença dos deputados Carlos Giannazi e Ulysses Tassinari,
com a finalidade de investigar as violações de direitos humanos e demais ilegalidades
ocorridas no âmbito das universidades do Estado de São Paulo nos chamados trotes,
festas e seu cotidiano acadêmico.
Inicialmente, vamos passar os vídeos que constam desta audiência, que fazem
parte desta audiência, que hoje nós estamos recebendo os alunos da Faculdade de
Medicina da Unicamp.
Alguém pode ficar ao meu lado, me ajudando, da Unicamp, um dos alunos, ou
quem vocês designarem, pelo menos para iniciar, só para falar comigo. Natália, fica
aqui ao meu lado.
Os demais alunos que vieram para depor já podiam fazer, para constituir a Mesa,
senão fica esse monte de cadeira vazia e dá má impressão. Vocês podem vir e depois
dou a denominação. Vocês podem ocupar todas as cadeiras.
O Dr. Ulysses Tassinari é médico, formado na Pinheiros. (Pausa.)
Primeiro nós vamos, são três depoimentos de alunos já formados sobre os trotes,
sobre a vivência deles. Com a palavra a Natália Reis, que vai nos ajudar nos trabalhos
de hoje. Que ano você está?
A SRA. NATÁLIA ALBERTINI DOS REIS – Eu sou aluna do sexto ano de
medicina da Unicamp, da graduação, e esses vídeos foram enviados por alunos que já
estão formados há algum tempo.
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É uma aluna da turma 43, que se formou em 2010, e dois alunos da turma 45,
que se formou em 2012. E eles mandaram os vídeos depoimentos porque eles não
moram mais aqui em Campinas, eles moram em João Pessoa, então eles deram a
contribuição deles. São formados, médicos atuantes.
O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – E o nome deles vai
aparecer?
A SRA. NATÁLIA ALBERTINI DOS REIS – É Gines Vilarinho.
O SR. RICARDO KOBAYASHI – Vai ser primeiro a Thaís, depois a Dani e o
Gines por último. Eles declaram o nome, tem tudo certinho.
A SRA. NATÁLIA ALBERTINI DOS REIS – Thaís Machado Dias, Daniela
Donação e Gines Vilarinho.
O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Se formaram na mesma
turma?
A SRA. NATÁLIA ALBERTINI DOS REIS – A Dani é a mais velha, se
formou em 2010, final de 2010, e os outros dois se formaram no final de 2012.
O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Então, vamos começar os
depoimentos dos médicos já formados, que gravaram esses depoimentos para contribuir
com a audiência de hoje.
Com a palavra o deputado Ulysses Tassinari.
O SR. ULYSSES TASSINARI – PV – Muito boa tarde a todos e a todas. É
uma satisfação estar mais uma vez aqui. Queremos parabenizar, enaltecer a atitude
tomada pelos alunos da Unicamp, de vir até aqui trazer a sua contribuição. Acho que é
extremamente importante a gente ver, com muita tristeza, como estão caminhando as
faculdades.
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Eu sou formado na USP, em 1963, faz 51 anos, e realmente a gente vê com
bastante tristeza isso, porque naquele tempo, realmente, não tinha nada disso. As coisas
eram muito mais tranquilas, não havia trote, principalmente trote violento.
Então, não posso deixar de agradecer vocês e enaltecer a sua vinda. Muito
obrigado.
O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Vamos começar. (Pausa.)
Vocês vão falando um pouquinho. Vamos começar, pelo menos apresentar todo
mundo, fazer uma roda de apresentação e aí a gente vai criando um pouco de ambiente,
familiarizando, até que possa abrir.
Então, Natália, vai apresentando as pessoas, o ano.
A SRA. NATÁLIA ALBERTINI DOS REIS – Eu sou Natália Albertini dos
Reis, tenho 25 anos, sou estudante do sexto ano da Medicina da Unicamp.
O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Você nasceu onde?
A SRA. NATÁLIA ALBERTINI DOS REIS – Eu nasci na cidade de São
Paulo, mas moro em Campinas com os meus pais, que estão aqui. Minha família está
aqui hoje. Vieram de Campinas comigo.
A SRA. NATÁLIA BOWKUNOUVICZ MARCON – Sou Natália
Bowkunouvicz Marcon, estou agora no segundo ano de medicina da Unicamp e sou
nascida em Santo André e moro em São Paulo.
O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Você estudou onde, no
colegial?
A SRA. NATÁLIA BOWKUNOUVICZ MARCON – Fiz Colégio Objetivo,
lá em Santo André.
O SR. RAFAEL NISHIDA – Meu nome é Rafael Nishida, sou estudante do
quinto ano de medicina da Unicamp e sou de Pedreira.

1099
DIVISÃO DE TAQUIGRAFIA
O SR. VITOR VILA ELDORADO – Meu nome é Vitor Vila Eldorado, sou de
Salvador, me formei em 2013.
O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Você passou no vestibular
e veio fazer Unicamp?
O SR. VITOR VILA ELDORADO – Foi. Isso aí.
O SR. IGOR FREDERICO DE SOUZA CUSTÓDIO – Sou Igor Frederico de
Souza Custódio, tenho 23 anos, estou no terceiro ano, na graduação de Medicina da
Unicamp e sou do interior do Mato Grosso, Rondonópolis.
O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Mato Grosso, no norte.
Você é estudioso.
A SRA. BRUNELY DA SILVA GALVÃO – Meu nome é Brunely da Silva
Galvão, tenho 22 anos, estou no sexto ano de medicina, sou de Lagoa Grande, uma
cidade no interior de Minas, e fiz o colegial no Colégio Militar de Brasília.
O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Você tem 22 anos e está
no sexto ano? Com quantos anos você entrou?
A SRA. BRUNELY DA SILVA GALVÃO – Com 17 anos. Tinha acabado de
fazer.
O SR. LUIS FELIPE ROSAMILIA MARQUES – Meu nome é Luis Felipe
Rosamilia Marques, eu me formei ano passado na Unicamp, sempre morei em
Campinas, e tenho 26 anos.
A SRA. AMANDA MENDES CRUZERA – Eu sou Amanda Mendes Cruzera,
estou no terceiro ano e sou de São Paulo, e tenho 22 anos.
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A SRA. STEPHANY MARTINS DE OLIVEIRA – Sou Stephany Martins de
Oliveira, estou no terceiro ano também, sou de São Roque, interior de São Paulo, e
tenho 22 anos.
O SR. DAVI FERREIRA SOARES – Meu nome é Davi Ferreira Soares, tenho
22 anos, estou no terceiro ano e sou daqui de São Paulo.
O SR. MATHEUS ANDRADE LAZARI BECERE – Meu nome é Matheus
Andrade Lazari Becere, sou daqui de São Paulo, tenho 22 anos e estou no terceiro ano,
também, da Faculdade de Medicina da Unicamp.
O SR. ANDRÉ CITRONI PALMA – Meu nome é André Citroni Palma, tenho
22 anos, sou estudante do quinto ano da Faculdade de Medicina da Unicamp, nasci em
São Paulo, morei em São Paulo e fui para Campinas para fazer faculdade. Entrei com 18
anos.
O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Vamos passar aos
depoimentos. Põe o som direitinho, vê se está legendado o nome dela.
A SRA. NATÁLIA ALBERTINI DOS REIS – Essa é a Thaís. Ela vai se
apresentar no vídeo. Thaís Machado Dias.
O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Thaís Machado Dias,
formada. Mora onde?
A SRA. NATÁLIA ALBERTINI DOS REIS – Mora em João Pessoa. Está
concluindo residência de saúde da família, em João Pessoa, em comunidade.
O SR. – Depoimento de Thaís Machado Dias, referente à Famerp, Unicamp e
outras questões relativas à vida médica e formação médica também.
Thaís, se você puder começar falando, brevemente, da sua passagem pela
Famerp, que é seu primeiro vestibular, aí já, e a transição para a Unicamp.

1101
DIVISÃO DE TAQUIGRAFIA
A SRA. THAÍS MACHADO DIAS – Meu nome é Thaís Machado Dias, cursei
graduação em medicina na Unicamp de 2007 a 2012, e resolvi contribuir com a CPI
para essas coisas saírem da minha sala de terapia e a gente poder construir alguma coisa
socialmente útil. (Falha no áudio.)
Eu prestei vestibular para medicina com 17 anos, morava no interior de Minas
Gerais, nunca tinha saído de casa, nunca tinha saído da casa da minha mãe e na época a
gente fazia vestibular unificado Unicamp e Famerp, e eu passei na Famerp, Faculdade
de Medicina de São José do Rio Preto.
Me lembro que o trote começou dentro do Centro Acadêmico da Famerp. Eu
lembro de ter ido conhecer o Centro Acadêmico, que eles levaram a gente logo depois
da matrícula, e lembro de vários homens em volta de mim dentro de uma sala do Centro
Acadêmico dizendo assim: Deita, deita, deita.
Eu não estava entendendo nada daquilo, porque para mim, na minha cabeça o
trote, na minha cidade, era pintar e, no máximo, pedir dinheiro no sinal.
Eu lembro daqueles homens em volta de mim: Deita, deita, deita. E aí, quando
eles insistiram muito, meio sem entender, eu encostei na parede do Centro Acadêmico,
escorreguei na parede, sentei no chão, e lembro de um deles dizendo: Você é burra,
caloura? Como você passou no vestibular de medicina? Mandamos você deixar.
Me lembro de deitar no chão, virar as costas e eles falar que iam mijar em mim.
Lembro que naquele dia devem ter jogado chá, ou alguma coisa assim, nas minhas
costas, uma coisa morna, que era para a gente achar que estavam fazendo xixi na gente.
Depois nós fomos para trás do Centro Acadêmico e aconteceu o que eles
chamavam de sumô na lama, que era só das meninas, todas as meninas enlameadas,
molhadas, evidentemente com as roupas justas, se agarrando e lutando e tentando se
derrubar, e todos os homens em volta assistindo.
E depois disso a gente foi engessado, e aí tiveram as festas, “Chopada”, essas
coisas.
Eu lembro de um momento em que a gente, pegaram algumas meninas, várias
meninas, deitaram todas no chão, de bruços, com a cabeça olhando para o chão, e a
gente ficou com as bundas viradas para cima e eles resolveram fazer um concurso de
bunda, para ver qual caloura tinha a bunda melhor. Eles faziam a parte de inspeção,
olhavam as bundas e depois eles faziam apalpação das bundas. E aí não era com as
mãos, era com os pés. Eles colocam os pés na bunda da gente, apalpavam para ver a
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consistência. Eu perdi a conta de quantos homens apalparam a minha bunda naquele
dia.
E quando me falaram que era uma “Chopada”, eu lembro que na minha cabeça
eu via um barzinho, bem legal, para tomar chope com os meus futuros colegas de
faculdade. Era isso que tinha na minha cabeça. Não sabia nada, absolutamente nada,
sobre o curso de medicina, o trote de medicina em São Paulo, e eu fui arrumadinha,
bonitinha. Peguei uma saia jeans, uma blusa que eu gostava, uma sandália, e quando
cheguei na “Chopada”, era numa chácara no meio do mato, as veteranas começaram a
me chamar de puta, de vagabunda, de vaca, o que eu estava querendo, se eu estava
querendo conquistar os meus veteranos, estava me oferecendo para os veteranos, o que
eu achava que ia conseguir desse jeito. E aí elas me sujaram toda, passaram a maionese
do churrasco em mim, pegaram um pano de prato sujo de carne e fizeram eu ficar com
esse pano de prato na cabeça o tempo todo.
Eu lembro de um veterano, um residente do hospital de lá, que era famoso pelo
que eles chamavam de trote psicológico. Ele ficava gritando e falando na cabeça do
calouro até o calouro chorar. Ele era bom nisso e nem demorava tanto. E para cada um
ele falava uma coisa diferente. Eu lembro que para mim foi isso, que eu era puta,
vagabunda, o que eu estava achando que eu estava querendo, que eu tinha acabado com
a minha vida na faculdade, que eu já tinha começado desse jeito, me oferecendo, que eu
não devia valer muita coisa. E falava isso na sua cabeça até a gente chorar.
E é horrível, porque eu tinha 17 anos, eu estava sozinha, não tinha para quem
ligar. Acho que seu ligasse para a minha mãe, ela estava a 800 quilômetros de distância
da Famerp, devia ser mais do que isso, e ela não ia poder me ajudar, ela só ia ficar
preocupada em casa. Eu não conhecia ninguém, não conhecia ninguém na cidade, não
conhecia ninguém na faculdade. Eu não tinha o que fazer, você não tinha como ir
embora. É muito ruim, muito violento.
E aí, passamos por todo o trote na Famerp e aí eu tinha pedido para rodar a lista.
Eu tinha ficado na lista de espera da Unicamp, e aí eu cheguei na Unicamp, e na
Unicamp era menos violento do que na Famerp, isso é evidente, mas ainda era muito
violento. Lembro que na Unicamp a gente pediu dinheiro no sinal, o dinheiro ficava
para a Atlética, e a gente estava no centro de Campinas, também uma cidade que eu não
conheço, não sabia onde eu estava, não sabia voltar, e a gente entrava num ônibus e
fomos parar numa chácara, à noite, no meio de Paulínia, que todo mundo sabe onde
fica.
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O SR. – Você lembra o nome da chácara?
A SRA. THAÍS MACHADO DIAS – Pena Branca, em Paulínia. O que
aconteceu é que as pessoas não avisavam que a gente ia para lá, não avisavam que ia ter
“Chopada”, não avisavam que ia ter trote na “Chopada” e, de repente, você estava, a
única coisa que você sabia era que você estava numa chácara, no meio do mato, sem ter
como ir embora, porque o ônibus que levava, ao menos que você conhecesse algum
veterano, alguma coisa, não tinha como sair de lá.
Eu não tinha para quem ligar, não tinha como sair, e era o que acontecia,
passavam (Inaudível.) na gente, tacavam frutas, jogavam na piscina. Mesmo com a
história da USP ainda rolava piscina. Foi muito ruim.
O SR. – Isso, em 2007?
A SRA. THAÍS MACHADO DIAS – Em 2007. E aí eu lembro que o que
aconteceu é que um aluno conseguiu, não se tranca uma universidade pública no
primeiro semestre, e um aluno conseguiu trancar com um laudo psiquiátrico de
transtorno de estresse pós-traumático após o trote.
Reza a lenda, a gente nunca soube dessa história de verdade, que ele tinha
tomado um cuecão, e isso era normal, normal para os homens, o cuecão, que era levar
atrás de uma moita, atrás de uma árvore, e falar que iam empalar, que ia rolar
empalamento, então levar farinha de trigo e sal e obrigar, praticamente, os meninos a
cheirar...
O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Koba, volta um
pouquinho. É empalamento que ela falou?
A SRA. THAÍS MACHADO DIAS – ... e falar que iam empalar, que ia rolar
empalamento, então levar farinha de trigo e sal e obrigar, praticamente, os meninos a
cheirar, falando que era cocaína, e esse menino levou um cuecão que, provavelmente,
rasgou a virilha dele, rasgou de sair sangue, a mãe dele talvez tivesse descoberto por
causa disso, de sangue na cueca com a virilha rasgada.
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Esse menino nunca mais voltou a estudar na Unicamp. Só que como ele teve de
fazer o processo de trancar a vaga, isso foi feito, se não me engano, no Conselho
Universitário, no Consu, e aí o Consu pressionou a Faculdade de Medicina a tomar uma
providência.
E me lembro bem que essa providência tomada foi cortar a verba do Caal e a
verba da Atlética, financeira. Na verdade, a calourada na Unicamp era feita por uma
comissão de calourada, que não era nem da Atlética e nem do Centro Acadêmico, mas
que usava o Centro Acadêmico muitas vezes.
E aí essa verba foi cortada, e lembro muito, a questão dos professores é bem
diversa, vários professores sabem o que acontece, são omissos com o que acontece, mas
a gente tinha uma coordenadora do curso, que era pediatra, que era bem sensível a essa
causa, e lembro que ela foi à primeira aula de ética da minha turma, devido a esse
processo, perguntar como foi a calourada.
E aí, eu lembro, nessa aula de ética, que metade da sala começou a chorar, um
monte de gente começou a chorar, várias pessoas contaram histórias horríveis da sua
calourada, e lembro o quanto a professora tinha ficado chocada naquele dia.
E a partir daí a gente foi obrigado a construir uma comissão antitrote para a
próxima calourada, e apresentar um projeto para a comissão de ensino, dessa comissão
antitrote, para que a verba pudesse voltar para o Centro Acadêmico e para a Atlética.
E foi isso que a gente fez. A gente construiu essa comissão antitrote, e a gente
propunha coisas muito revolucionárias, muito avançadas, que era, por exemplo, avisar
para a pessoa que ela estava indo para a chácara, avisar para a pessoa que na chácara
tem trote, o ônibus passar na Unicamp antes de ir para a chácara, para quem não quiser
ir, não ir.
Eu lembro o quanto isso era absurdo quando a gente propôs, o quanto a gente foi
violentado e agredido pelos veteranos por propor esse tipo de coisa.
Então, eu perdi a conta de quantos telefonemas eu recebi de gente falando que eu
ia arruinar a minha vida na faculdade, que tudo que eu precisasse de me ensinar durante
o internato não iam fazer, o que eu precisasse durante a residência não iam fazer. Se eu
precisasse de ajuda durante a minha vida profissional em Campinas eu não ia conseguir,
porque eu estava manchando o nome da faculdade, brigando com meus veteranos,
afrontando meus veteranos, quebrando a tradição.
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Isso, não individualmente, coletivamente, como comissão de calourada. Tenho
colegas que, com certeza, passaram por momentos inclusive muito mais violentos do
que os que eu passei, colegas bem próximos, que infelizmente não estão depondo.
E aí, para além de tudo isso, eu lembro que quem dava os nossos telefones era
uma secretária do Centro Acadêmico que a gente tinha, que era bem ligada a esse grupo
da faculdade, desses veteranos. E as pessoas encontravam com a gente, eventualmente,
no Centro Acadêmico, organizando a comissão de calourada, e a gente era violentado o
tempo todo nesse processo.
Eu lembro de quando a gente decidiu, tinha um momento que às vezes tacavam
frutas nos calouros, ou fazia um bolo de calouros, com farinha de trigo, ovo, frutas no
meio, e lembro da reunião que a gente explicou que a gente não ia comprar as frutas:
Não, a gente não vai no Ceasa e não vai comprar frutas para vocês tacarem nas pessoas.
E quanto a gente escutou quando a gente resolveu que não ia comprar as frutas.
E aí a gente vai para a calourada, na Pena Branca, com o trote acontecendo, e foi
a primeira vez que teve uma comissão antitrote na calourada, que constituía numa bata...
O SR. – Isso, em 2008?
A SRA. THAÍS MACHADO DIAS – Em 2008. Constituída de uma bata,
escrito “Comissão Antitrote” com um disque-trote da Unicamp nas costas, para que a
gente pudesse ser referência para esses calouros, para não ficarem como eu fiquei, sem
ter para onde ir, sem ter com quem falar. A gente não tinha referência nenhuma. Lá
dentro eu não confiava em ninguém.
E a gente queria ser essa referência para o calouro, e a gente ficava pensando em
muita coisa: Meu Deus, eu não concordo com a festa, mas eu estou fazendo a festa e
indo à festa.
A gente, na comissão de calourada, era crise existencial. Eu não quero que essa
festa aconteça, mas eu faço a festa e vou lá de comissão antitrote no meio da festa.
O SR. – Uma pergunta. Essas coisas foram comunicadas, à época, para a
direção, para comissão de alguma coisa?
A SRA. THAÍS MACHADO DIAS – O que a gente, o que aconteceu nessa
primeira? A primeira foi super violenta, eu fui com essa bata, e fui dessa comissão
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antitrote mais um ou dois anos depois, não lembro, e enquanto eu fui às festas, enquanto
fui às “Chopada”s, eu tomei trote até o meu terceiro ou quarto ano de faculdade, até eu
parar de ir.
E tornavam os trotes, das pessoas gritarem, das pessoas agredirem, das pessoas
cuspirem na gente o tempo todo. Isso é bem comum também, uma prática, ficar
cuspindo um no outro. Eu levei diversas cuspidas.
Eu lembro, em 2008, quando aconteceu o castigo exemplar, que eles tinham ódio
da gente e eles queriam pegar a bata, e aquele monte de homem em volta de mim: Me
dá a bata, dá a bata. Até que no final da pressão eu tiro a bata, e era bem comum
também nas “Chopada”s cuspir fogo, como no circo, e a minha bata foi queimada no
centro da “Chopada” como exemplo, demonstração de força, de poder.
Tinha uma japonesa do meu lado, que também era minha colega de turma, foi
mais forte do que eu e não quis dar a bata, e ela estava do meu lado enquanto eu estava
entregando a minha bata que foi queimada lá na frente, ela fechou os braços: Não dou,
não dou. E um residente da Unicamp, na época, suspendeu ela pela camisa e rasgou a
bata dela no corpo dela, na frente de todo mundo. Foi meio como um castigo exemplar.
Quando a gente saiu desse processo da calourada a gente estava bastante
violentada, a gente fez uma carta e distribuiu essa carta para os calouros no ônibus, se
não me engano, e distribuímos também no Hospital Universitário, distribuímos para os
professores, e a gente foi comentando sobre, mas nada sobre isso foi feito.
A comissão antitrote continuou a existir, mas essas pessoas não sofreram
nenhum tipo de punição.
O SR. – Você tem essa carta ainda, ou cópia dela?
A SRA. THAÍS MACHADO DIAS – Acho que consigo.
O SR. – Se você conseguir seria precioso para a gente ter esse documento em
mãos.
A SRA. THAÍS MACHADO DIAS – É importante falar também que entre
2007 e 2008 teve um gap que foi a Intermed, e lembro que a Atlética passava todos os
dias na nossa sala, mandava treinar, a gente chegou a fazer um treino compulsório de
atletismo, obrigatório, e falavam muito da Intermed, da Intermed com o calouro, como
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funcionava, e que a gente tinha de ir, que não podia perder, que era uma coisa muito
importante na faculdade.
Lembro que eu fui. E lembro bem da época do ônibus. Eu já bebia, aprendi a
tomar cerveja com os meus pais, em casa, mas como eu era de uma cidade do interior de
Minas, e a gente não passa em Medicina na Unicamp com 17 anos, eu era muito CDF
na época, e nunca tinha visto droga na minha vida, nem visto alguém usar de longe, e aí
lembro que dentro do ônibus da Intermed a gente estava tomando cerveja, e em
determinado momento do ônibus os veteranos obrigam a gente a fechar todas as janelas
e acendem dois charutos de maconha, muito grandes.
Eu lembro que eu não queria usar droga, mas aquele cheiro, eram dois charutos
bem grandes, aquele cheiro foi ficando forte, ficando forte, e a gente não podia abria a
janela, eles gritavam com a gente, e lembro de sentir, que bateu com muita raiva de não
querer estar fazendo aquilo, com muita raiva, mas estava com a minha turma, com meus
amigos.
E quando a gente chega, a gente fica num alojamento, e durante a noite eu fui
tentar dormir e descobri o que era passar a visita. Todas as noites os veteranos passavam
visita, especialmente nas calouras, que era a gente estar dormindo, às vezes, e eles
pegavam a gente, viravam a gente de barriga para cima, colocavam com as pernas em
posição ginecológica e simulavam ou um parto ou um atendimento ginecológico. Era
passar a visita da ginecologia.
Às vezes, a gente dormindo, era acordada no meio da noite, colocada em posição
ginecológica, com um monte de homens em volta, e o pessoal passando visita.
Se eu não me engano, no segundo ou terceiro dia da Intermed também tinha uma
festa, que era onde rolavam as prostitutas, que era tradicional na Intermed. Isso
acontecia eventualmente em outras festas, e dependia do dinheiro que as pessoas
tinham, mas na Intermed era tradicional. Na Unicamp eles chamavam de as primas:
Vamos chamar as primas. E as primas eram as protistutas.
Eu tinha pretendido ficar a Intermed inteira.
O SR. – Thaís, uma pergunta, desculpe te interromper. É muito provável que a
Intermed de 2007 tenha acontecido em Santa Rita do Passa Quatro, que é a cidade que
mais abriga a Intermed. Foi mesmo em Santa Rita, em 2007?
A SRA. THAÍS MACHADO DIAS – Não lembro.
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O SR. – Eu vou pesquisar depois na internet, mas diria que 99% de chance de
ter sido.
A SRA. THAÍS MACHADO DIAS – Também acho que foi, mas não tenho
certeza.
Eu lembro que tinha até planejado passar todos os dias da Intermed lá, só que
chegou num dia, a gente estava num jogo, se não me engano, de handebol, e era contra a
PUC de Campinas, e eu já assustei na entrada, porque geralmente nos jogos a gente ia
todo mundo junto, cada um ia com a sua torcida, mas era bem tranquilo.
E nesse da PUC não, tinha organização de ônibus, um chegava primeiro, descia
todo mundo, ficava na torcida, outro chegava depois. Porque existia todo um esquema
de segurança para as pessoas não se agredirem, não rolar agressão física.
E aí o que aconteceu foi que as pessoas ficavam se ofendendo, se agredindo,
entre as torcidas, e num determinado momento veio um tijolo da torcida da PUC na
nossa torcida, um grande amigo meu desvia do tijolo, era até para ter pegado nele, e
esse tijolo pega no rosto da Patrícia, que era uma menina do segundo ano de faculdade.
Eu estava no primeiro.
Vou falar esse negócio da Intermed de novo, porque não queria falar o nome
dela.
O SR. – Tudo bem. O nome da Patrícia todo mundo sabe, ele é conhecido, tanto
dela quanto do rapaz que arremessou o tijolo.
A SRA. THAÍS MACHADO DIAS – Então, eu tinha até pretendido ficar todos
os dias da Intermed, só que num determinado momento a gente teve um jogo, se não
engano era de handebol, contra a PUC. E eu já achei estranho a entrada, porque
normalmente aos jogos a gente ia de ônibus, ia todo mundo junto, cada um ficava na sua
torcida, e no jogo da PUC não, tinha todo um esquema de segurança, um ônibus ia
primeiro, descia todo mundo, ficava na torcida, depois vinha o outro, porque o risco era
concreto de agressão física, das pessoas começarem a se espancar.
Eu já achei aquilo muito esquisito, já achava meio violento, e aí, não sei se foi na
Intermed ou na Intercalo, não lembro mais se esse tijolo... Esse tijolo foi na Intermed. E
lembro que as pessoas se agrediam verbalmente, as torcidas o tempo todo, e de repente
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vem um tijolo da torcida adversária, da PUC. Eu lembro que um grande amigo meu
estava na frente do tijolo, conseguiu desviar, e esse tijolo pega numa veterana do
segundo ano, porque eu era do primeiro, e esse tijolo pega no rosto dessa veterana e eu
fiquei absolutamente assustada com aquilo. Foi uma Intermed muito assustadora para
mim. Daquele dia eu resolvi ir embora e lembro de chegar em casa com a sensação de
que tinha perdido o bom senso.
A sensação foi essa, eu chorei muito. Eu tinha uma madrinha no pensionato, e
lembro disso, de chegar e chorar pela questão da droga, da prostituta, do tijolo.
Eu acho que até cheguei a ir a mais uma Intermed, mas isso já pelo Caal, com
outras funções, pelo Centro Acadêmico, mas quando a gente fazia a calourada, fazia a
festa, mas não lembro, se não me engano fui a mais uma. Mas foi muito assustadora a
primeira Intermed para mim.
E depois os outros anos foram seguindo, porque a gente nem tinha tanto contato
com os veteranos, a gente ficava mais no ciclo básico, e eu também não ia tanto às
festas, nas “Chopada”s.
Então, foram anos que eu tive, existiram oportunidades de ser violentada, de
agredida verbalmente pelos veteranos, mas não eram tão frequentes. Esses anos foram
mais tranquilos porque a gente não tinha tanto esse contato, apesar de dentro do Centro
Acadêmico a gente ter sido bem agredido.
Lembro de um congresso que a gente fez no Centro Acadêmico, que era o
CoMAU, Congresso Médico Acadêmico de Medicina, e que era realizado pelo Centro
Acadêmico, e as pessoas começaram a perguntar, com raiva pelo Centro Acadêmico,
que as coisas que a gente estava fazendo, principalmente com relação ao trote, pela
carta, por ter feito a comissão antitrote, por não ter trote, por estar debatendo, a gente
colocou uma vivência na semana de calourada, uma vivência com assistentes sociais,
então existiu muita raiva da gente.
Lembro de estar no Congresso Médico Acadêmico, com palestrantes de fora da
Universidade, e lembro de um veterano do sexto ano querendo entrar no coffee break
antes da hora, e lembro de ele tirar a calça e fazer um bunda-lelê para mim no meio do
congresso, e ficar com a bunda no plástico para mim, de raiva.
Nesse terceiro, quarto ano, ainda tinham essas coisas pontuais, mas não era tão
frequente quanto foi em 2007 e 2008. Eu fui, hoje eu fecho o olho e imagino o
congresso, com palestrantes de fora, e esse menino aproveitando que não tinha ninguém
olhando abaixando a calça para mim.
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Eu lembro que aí a coisa começou a ficar pior quando a gente entrou no
internato, e aí ficou mais sério, porque a gente realmente precisou, e teve mais contato
com os veteranos, e precisava efetivamente deles, porque em vários momentos do
internato médico o docente não está presente, e aí o residente ganha a função docente.
Isso faz parte da residência também, o residente também tem essa função, e isso
não é nenhum problema. Faz parte do aprendizado da residência a consultoria. Mas, em
vários momentos, o que acontece é que a gente fica completamente à mercê do
residente, e aí o que aconteceu é que as pessoas lembravam das coisas que a gente tinha
feito, e isso prejudicou muito o aprendizado, prejudicou muito o internato.
Eu lembro de passar num estágio de cirurgia de trauma e a residente que ficava
passando naquele momento não dirigia a palavra para a gente, ela não conversava
conosco, ela não dava bom dia, ela não falava. Ela deixava um bilhete no quadro da
enfermaria: Bom dia internos, fazer isso, fazer isso, fazer aquilo outro.
Ela deixava as ordens, ela não dirigia, não conversava conosco porque era das
mesmas pessoas que fizeram a reunião das frutas, por que a gente estava falando aos
calouros que ia ter trote, porque a gente passava na Unicamp para eles descerem antes.
Ela era desse grupo. Se ela não conversava com a gente, que dirá tirar dúvidas, que dirá
construir essa relação pedagógica. A gente acabou aprendendo muita coisa nos poucos
momentos com docentes que a gente tinha.
A gente até, esse estágio de cirurgia do trauma, a gente ainda conseguiu fazer o
aprendizado, correr atrás do aprendizado nos momentos que a gente tinha com o
docente, que era um docente que também ajudava bastante, um docente comprometido.
Mas, nos momentos que a gente ficava com o residente, para o nosso grupo
especificamente, foi muito ruim.
No caso do internato, o pior estágio de todos foi o estágio de obstetrícia,
ginecologia e obstetrícia, porque é o estágio com maior carga horária que tem, com a
carga horária mais pesada, e nesse sentido em muitos plantões, muitos momentos a
gente ficava só na mão do residente, e aí era um perfil de residente também que a gente
teve muita dificuldade na faculdade. Então, foi péssimo, muito ruim.
E lembro de estar numa cesária, e foi uma das primeiras cesárias, se não foi a
primeira ou segunda, que a gente estava no estágio e a residente olhava para mim e
falava: Você foi a menina da carta? Você estava naquela gestão que fez a carta? E
começar a discutir com a gente sobre essa carta no meio da cesariana, e é uma cirurgia
com anestesia local, com a paciente acordada.
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Eu lembro que a gente era recebida com hostilidade por residente que a gente
nunca tinha visto, que ouviu falar da gente, lembrando dos gritos, das hostilidades
mesmo, às vezes, de procedimentos que não estavam na nossa alçada saber ainda, e
começar a falar: Como vocês não sabem? Vocês são burros. Como vocês vão se formar
assim? E fazer toda aquela pressão durante o grupo todo, de falar. Era extremamente
desgastante.
E a cada rodízio do internato era roleta-russa, que residente está no rodízio? Às
vezes a gente até preferia que o residente fosse de fora da casa, porque aí era gente que
não tinha vivenciado esse processo e que nos tratava bem e a gente conseguia aproveitar
o estágio. Era muito ruim, muito difícil.
E isso aconteceu até a gente se formar. A questão da hostilidade, eu lembro no
estágio de ginecologia e obstetrícia, uma vez, acho que foi uma das cenas mais absurdas
da minha formação, de virar, era um procedimento chamado amnioscopia, quando ela
começa a entrar em trabalho de parto para ver se tem micônia ou não, eu virar para o
residente e dizer: Olha, me ensina a fazer uma omnioscopia. E o residente olhar para
mim e dizer: Para você? Não. Virava as costas e ia embora.
Então, é muito difícil, e a gente passou por isso sistematicamente, em vários
momentos do internato. Foi muito violento o processo da formação médica para mim,
muito lento.
E acho que não é à toa que a gente acabou optando por sair de Campinas, não é à
toa que a gente acabou, eu não gostava de medicina e fui gostar de medicina fora. Devo
muito do meu aprendizado aos professores, mas a questão afetiva era muito ruim.
Hoje o que penso é que, eu lembro de casos de violência sexual, de meninas, de
uma grande amiga minha, ao meu lado, da minha turma, que morou comigo, e lembro
de casos de uma homossexual feminina que tentou suicídio depois, fez a denúncia, e o
longo dos seis anos de faculdade a gente pressionou muito para isso, e as coisas foram
acontecendo, foram acontecendo algumas investigações, e lembro que o máximo de
punição, que eu me lembre, não sei se teve outras, mas foi chamar a mãe de alguns
alunos para conversar.
E hoje o que eu acho, que tem de ficar claro, é o seguinte, que a gente está
chamando, quando a gente conta essas histórias de trote, a gente está falando de assédio
moral, a gente está falando de violência física, e a gente está falando de abuso sexual.
Isso é crime. Crime é do âmbito da justiça comum, da polícia, é caso de polícia.

1112
DIVISÃO DE TAQUIGRAFIA
Acho que esse tipo de prática não merece nem uma investigação institucional,
nem uma punição institucional. Isso é de outro âmbito.
Claro que a instituição tem de se responsabilizar por essas coisas, mas isso é
crime à Constituição, contra a sociedade brasileira. Isso merece uma resposta que está
além da faculdade. Se uma pessoa faz assédio moral, abuso sexual ou violência física
em qualquer lugar deste país, ela vai ter de responder à polícia. Mas, dentro da
medicina, o que acontece, o que se você faz abuso sexual, assédio moral, violência
física, o máximo, com sorte, que acontece, é uma investigação institucional, e em
último caso uma punição institucional. Isso ainda é muito ruim.
O SR. – Uma outra questão. Numa outra vez que a gente conversou, você fala
de um caso de violência sexual grave que teve, se não me engano, em 2008, talvez na
Intermed, com uma pessoa que você conhecia, e o rapaz responsável por essa agressão
não sofreu nenhuma punição. Pelo contrário, parece que a menina teve de se afastar da
faculdade. É isso?
A SRA. THAÍS MACHADO DIAS – O que aconteceu foi um caso de uma
violência sexual de uma menina, que ficou com bastante, claro, ela ainda tinha essa
fragilidade, provavelmente, mas esse estupro, essa violência sexual gerou outro, e ela
acabou ficando mal, teve tentativa de suicídio, foi até, inclusive, atendida no Hospital
Universitário, e ela chegou a dizer o nome do abusador e tudo.
É uma pessoa que tem outros casos de abuso, que não foram formalmente
denunciados, que a gente sabe, e o máximo que aconteceu com esse rapaz foi uma
investigação institucional. Não sei nem se houve uma punição institucional ou não.
Mas isso nunca foi levado para nenhum órgão fora da faculdade.
O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Como os depoimentos
gravados são muito longos, nós vamos alternar os gravados com os presenciais.
Precisava tentar legendar senão, a Taquigrafia, queria pedir, antes de começar,
falar com a Marisa, falar com a Emília, que esses depoimentos têm de ser transcritos, a
gente também precisa. Então, se houver algum problema técnico, na transcrição nós
precisamos disso em texto.
Já estou requerendo, especialmente, porque se houver qualquer problema técnico
de transcrição, a gente precisa saber com antecedência. Obrigado.
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A SRA. NATÁLIA ALBERTINI DOS REIS – Eu vou fazer uma fala aqui em
nome de todos os estudantes que vieram aqui hoje, da Unicamp, para depor e para estar
presentes, que a gente refletiu muito antes de vir aqui, as consequências, os benefícios, o
que significava esta CPI para a gente.
E os objetivos nossos aqui são dois, dois objetivos muito claros. A gente veio
porque a gente acredita que as coisas devem melhorar. A gente quer conquistar
melhorias para os estudantes. A gente não quer que ninguém, ninguém tenha de passar o
que a gente passou na universidade, e em ambiente de trabalho, ambiente de estudo.
Então, não desejo para nenhum ingressante deste ano na Unicamp, ou em
qualquer outra universidade, as coisas que a gente viveu.
A gente é um grupo que, lógico, pessoas de variados níveis, cada um teve sua
história de luta dentro da faculdade, cada um explorou seus horizontes. Por exemplo,
muitos de nós tentaram se integrar no começo, participaram das atividades, depois
decidiram não participar, depois decidiram combater ativamente o trote, decidiram
tentar conversar calmamente com os nossos colegas, ouvir os nossos colegas, ser mais
incisivo. A gente tentou tantas abordagens, tantas maneiras de organizar uma festa um
pouco mais controlada, organizar eventos culturais, dialogar com a diretoria, fazer
reunião. E chegamos a ir a festas e nos colocar, nosso corpo, entre o veterano e o
calouro.
E a gente acredita que dentro dos limites institucionais a gente, basicamente,
explorou quase todos os limites institucionais que a gente podia.
Então, quando surgiu esta CPI nós vimos uma nova ferramenta, uma nova
oportunidade para continuar melhorando as coisas lá na nossa faculdade.
E, fora isso também, acho que para todos os que estão aqui, é um processo de
conclusão, ou pelo menos de vazão e continuidade a coisas internas que essas coisas
desencadearam em todos nós.
Então, todos nós acabamos sofrendo, envolvendo nossas famílias, envolvendo
nossos amigos, então, acho que num sentido de empoderamento está sendo muito legal
para a gente poder vir aqui.
E aqui tem alguns alunos, mas saibam vocês que de cada um desses alunos que
estão aqui, tinha pelo menos mais 10 que poderiam estar aqui também, que queriam
estar aqui, mas não estão por motivos diversos, principalmente o motivo, vocês devem
imaginar, que é o medo, o medo de represálias, o medo de perseguição, o medo de ser
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privado de aprendizado, o medo de ser prejudicado no trabalho depois. Porque a gente
vive numa comunidade que é uma comunidade relativamente pequena, então tudo que a
gente faz tem repercussões grandes, individuais. O preço a se pagar, geralmente, é alto.
Mas a gente espera, a gente tem esperança de que esta CPI possa contribuir mais
positivamente, ela possa realmente melhorar a educação médica e melhorar a formação
do médico para o país. Que a gente consiga formar médicos mais humanos. Porque tudo
isso que a gente está falando aqui contribui para, no final das contas, a relação
médico/paciente não ser do jeito que a gente queria, ser uma relação violenta.
Então, nossa esperança é de que vai valer a pena vir a esta CPI. É isso. Passo a
palavra para a Natália.
A SRA. NATÁLIA BOWKUNOUVICZ MARCON – Meu nome é Natália
Bowkunouvicz Marcon, agora estou no segundo ano de medicina da Unicamp, ou seja,
entrei ano passado na faculdade, só que muito do depoimento da Thaís pode se aplicar
ao que aconteceu a mim, no quesito da Famerp.
Porque até ano passado o vestibular da Famerp e da Unicamp era integrado,
então eu coloquei como primeira opção a Unicamp e segunda opção a Famerp, e antes
de passar pela Unicamp eu passei pela Famerp e fiquei uns bons dias lá, então o que eu
passei de trote...
O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Lá em Rio Preto?
A SRA. NATÁLIA BOWKUNOUVICZ MARCON – Em São José do Rio
Preto.
O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Detalha direitinho o que é
Famerp. Você foi para Rio Preto, e detalha essa passagem, porque não é todo mundo
que conhece.
A SRA. NATÁLIA BOWKUNOUVICZ MARCON – A Famerp é Faculdade
de Medicina de São José do Rio Preto, e antes de ir para a Unicamp eu fui para lá.
Na verdade, eu quero muito narrar como foi a minha chegada lá, porque acho
que isso foi muito marcante, mas antes disso só queria comentar que esse depoimento
da Thaís, que ela falou de quando ela passou por lá, foi de algo que aconteceu mais ou

1115
DIVISÃO DE TAQUIGRAFIA
menos seis ou sete anos atrás, e o que eu vejo hoje é que as coisas não estão diferentes,
e isso me magoa de formas muito profundas.
Eu queria só passar um vídeo de dois ou três minutos, que foi divulgado por
alunos da Famerp três dias atrás. Literalmente, acho que isso mostra muito como as
coisas são lá, e fala mais do que eu até.
O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Tem esse vídeo na mão?
Dois ou três dias atrás os alunos da Famerp postaram esse vídeo?
A SRA. NATÁLIA BOWKUNOUVICZ MARCON – Sim. E isso se aplica
muito ao que vou falar, na verdade. Foi um vídeo feito por alunos.
O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – O diretor da Famerp não
quer vir aqui de jeito nenhum, João. Não podemos dar moleza. (Pausa.)
Enquanto não põe, queria entender uma coisa. Por que essa menina que fez um
depoimento tão fantástico, por que só tem a vítima e não tem o agressor, nunca, no
depoimento dela? Por que não aparece?
A SRA. NATÁLIA BOWKUNOUVICZ MARCON – É no outro.
O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – A gente, no Brasil, só fala
da vítima, e não aparece nunca o agressor. Está sempre protegido.

*

*

*

É feita a apresentação do vídeo.

*

*

*

A SRA. NATÁLIA BOWKUNOUVICZ MARCON – É esse o vídeo que foi
divulgado dois dias atrás.
O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Tem o link, a origem,
para a gente comprovar que é de Rio Preto?
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A SRA. NATÁLIA BOWKUNOUVICZ MARCON – Está no Youtube. É um
canal.
O SR. RICARDO KOBAYASHI – Posso pegar a palavra para contextualizar a
Famerp?
O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Precisa salvar, porque
depois vocês passam essas coisas todas...
O SR. RICARDO KOBAYASHI – A respeito da Famerp, eu estive
conversando com três estudantes de lá, que estão lá na Famerp ainda, eles não querem
depor de jeito nenhum, porque eles têm muito receio, muito medo.
Todos eles passaram pelo mesmo trote do Luiz, que esteve aqui depondo, são da
mesma turma do Luiz, e o trote deles foi mais pesado que aquele rapaz do “Fantástico”.
A CPI ontem pediu cópia do requerimento, do inquérito policial que investiga
exatamente esse trote, que foi bastante problemático na cidade, que tem o Luiz que veio
aqui depor.
Parece que essa investigação não vai dar, o delegado, ao final dela, não indicia
absolutamente ninguém.
O diretor da faculdade também disse que aquilo que é passado, ou seja, que é do
ano passado, ele não vai mexer, e se ele fizer alguma coisa, ele faz daí para frente. Ele
não vai fazer nenhuma investigação referente ao que já aconteceu.
E os estudante da Famerp, isso é de Facebook, esse rapaz é formado pela
Famerp, ele é médico, e ele está reclamando exatamente da turma que se confrontou
com o trote, com aquele mesmo trote que o Luiz, que esteve aqui depondo, apareceu no
“Fantástico”.
Ele coloca lá: Bixo com muito orgulho, Tiago Pereira, e pago 10 com mais
orgulho ainda. Hoje em dia bixo virou calouro, trote e integração virou denúncia, ataque
aos direitos humanos e blá, blá, blá. Quero vem quem vai ajudar esse povo no hospital,
no internato, quem vai doar material para eles e coisas afins. Afinal, uma tradição que
durou 46 anos, com certeza, prejudica os primeiro anistas. Agora vai ficar bom, vamos
ficar pau mole que nem a porcada? Bom, 48 está aí – a próxima turma – vamos ver se a
gente lava a alma da última turma merda que apareceu.

1117
DIVISÃO DE TAQUIGRAFIA
O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Tenho uma preocupação.
Isso tudo está sendo salvo, para efeito? Posso ficar sossegado.
A SRA. NATÁLIA BOWKUNOUVICZ MARCON – Eu sou, na verdade,
dessa última turma merda que ele cita. Foi a minha turma essa, na verdade.
Então, vou contar mais ou menos como foi o trote comigo, que eu passei lá, que
realmente eu posso afirmar que foram os piores dias da minha vida.
Eu sou de São Paulo, e São José do Rio Preto fica mais ou menos a sete horas de
carro de São Paulo, e eu lembro que passei na Famerp, estava feliz que tinha passado
em medicina, não fazia ideia o que seria um trote, eu fui para São José do Rio Preto
fazer minha matrícula com os meus pais.
Eu lembro que a gente ficou a madrugada inteira viajando, chegamos lá em São
José do Rio Preto por volta das sete horas da manhã, fui uma das primeiras pessoas a
chegar, e na hora a gente já foi procurar onde tinha de fazer a matrícula.
E lembro que a gente não tinha nem parado para tomar café, para ir ao banheiro
nem nada, porque eu estava ansiosa, eu tinha passado em medicina, eu tinha lutado um
ano inteiro de cursinho para isso, e eu queria só fazer minha matrícula e conhecer
pessoas.
E a gente foi, lembro que eu fui, no segundo que você chega já tinha várias
pessoas lá para te recepcionar. Eles vêm falar com você, foram falar com os meus pais
também, dar parabéns e tal. Eu preenchi os documentos e assim que você sai da salinha
preenchendo os documentos eles vão te encaminhando para falar com várias pessoas.
Então, você vai falar com o pessoal do Centro Acadêmico, que lá é o Caez, ou
você vai falar com o pessoal da comissão de formatura do segundo ano, enfim, você vai
passando por várias pessoas, e você vai falar com o pessoal da Atlética, que eles vão
perguntar o que você treina, se você treina, se não, você vai começar a treinar.
E eu lembro que algumas meninas viraram para mim, nessa hora, já cedo, e
perguntaram: Você trouxe roupa para trocar? Eu falei: Não, eu vim com essa roupa e
pretendo voltar para São Paulo hoje mesmo. Estava com uma roupa da qual eu gostava
muito, porque eu tinha ido feliz fazer minha matrícula em medicina. Ela falou: Então tá,
porque vai sujar e vai estragar a sua roupa. Foi isso que falaram para mim.
Eu lembro que quando eu chegue na Famerp tinha um Carrefour, um mercado
ali do lado, e perguntei se eu não poderia sair para pelo menos comprar uma roupa. Eu,
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inocente, falei que ia voltar e só queria comprar para não sujar a minha roupa. E na hora
lembro que rolou uma coisa muito estranha entre eles, do tipo: Não sai, melhor você não
sair, melhor você não sair. E não me deixaram sair para ir ao mercado comprar uma
roupa.
E já nisso, eu não consegui entender, e depois que eu fui perceber, depois que
passei um tempo lá eu descobri que, na verdade, essas pessoas que recepcionam a gente,
se eles deixam a gente fugir do trote, eles são punidos depois por isso.
Então, é todo esse negócio de hierarquia, que o segundo ano te recepciona, e se
eles deixam a gente sair eles são punidos.
Sei que não me deixaram sair, e já me falaram: Agora você vai para o trote, mas
fica tranquila, todo mundo que está aqui passou por isso e sobreviveu, não é nada
demais, todo mundo está aqui bem hoje, e é só você abstrair, ignora tudo que vão falar
para você. E eu: Ok.
Aí foram me encaminhando. Eu estava no prédio da faculdade e o trote acontece,
como a Thaís falou, na casinha, que é a sede do Centro Acadêmico de lá. E foram me
encaminhando para lá, saí da faculdade, meus pais meio que foram atrás, e foram me
levando para a casinha, várias pessoas já me cercando, e a gente vai num grupo de mais
ou menos cinco calouros, que lá eles chamam de bixos, num grupo de cinco calouros
por vez para levar o trote.
E já chegando perto da casinha foram me falando: O que você tem de fazer é
ficar com o seu queixo no peito sempre, saiba quem é o seu sexto ano, saiba o número
da turma, que no caso era 42, e saiba por número romano qual é o número da sua turma,
sempre queixo no peito e não olha no olho de ninguém e não responde, ignora tudo que
falarem para você, entra por uma orelha e sai pela outra.
Me levaram até a porta dessa casinha, que é onde acontecia o trote, me dando a
mão, e falaram: A partir de agora você ajoelha e vai entrando e fica tranquila. Eu e mais
essas outras quatro pessoas que estavam comigo. Fomos o primeiro grupo a entrar para
receber o trote.
E aí já no segundo em que eu pisei no corredor dessa casinha tinha várias, várias,
várias pessoas, vários veteranos, muitos. Era um corredor e estava lotado de gente,
depois a sala que a gente entrou era lotada de gente gritando.
O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Igual corredor polonês?
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A SRA. NATÁLIA BOWKUNOUVICZ MARCON – Como isso. E eles
começam a gritar.
O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Responde. Como um
corredor polonês?
A SRA. NATÁLIA BOWKUNOUVICZ MARCON – Sim, como um corredor
polonês. E eles começam a gritar enquanto você está passando, e falaram para mim:
Você não vai entrar ajoelhada, você vai entrar se arrastando. E aí todos nós começamos,
a gente, nós cinco, os calouros, a gente entrou se arrastando, com a cara no chão, de
barriga para o chão, com a cara no chão, e fomos nos arrastando pelo chão por esse
corredor, até que a gente entrou nessa sala, cheia de gente, gente mais velha, acredito
que residentes no meio também, e muita gritaria. A gente não sabe direito o que está
acontecendo. E sei que eles começam a falar várias coisas, e no segundo que você entra
já formam uma roda em volta de você, começam a jogar potes e potes de tinta sem te
pedir permissão nem nada, eles só jogam. E não é uma tinta...
Porque para mim, trote na medicina é você pegar uma tinta e pintar sua testa
escrito medicina.
O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Como pote de tinta?
A SRA. NATÁLIA BOWKUNOUVICZ MARCON – Eles tinham potes
grandes de tinta guache e iam virando na sua cabeça, nas suas costas. Viraram para
mim, me deram um pote e falaram assim: Vira isso no seu amiguinho – no bixo. Eu
pegava, meio que: Desculpa. E tinha de virar nessa pessoa que eu tinha acabado de
conhecer.
E acontecia muito um trote psicológico. Lembro que duas meninas ficaram ao
meu lado, e elas cismaram comigo e falaram: A partir de agora você vai ser a bixete
poledance, porque eu alta, e parecia um poste. Você fica de pé com os braços para o alto
e você não sai dessa posição até eu mandar. Eu já estava super nervosa, já estava
tremendo nessa hora, estava morrendo de fome, porque eu tinha vindo de uma viagem
de sete horas, e eu lembro que eu tremia e ela falava: Você está tremendo por quê? Eu
não podia responder, claro, porque era sempre queixo no peito, porque você não pode
olhar para a cada deles.
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E eu lembro que começaram a jogar tinta na minha cabeça enquanto eu estava
com as mãos para o alto, e começou a escorrer tinta no meu olho, e eu fui fazer assim
para tirar e eles falaram: Eu não mandei você tirar a mão do alto. Você fica com a mão
para o alto e você está pensando que você é o quê? Aqui você é medicina ou você é
odonto?
O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Como é essa postura?
Não entendi.
A SRA. NATÁLIA BOWKUNOUVICZ MARCON – Eu ficava assim, sem
poder sair, com as duas mãos para o alto, e com a cabeça baixa sempre.
E eu não podia me mexer, e aí começaram a falar. E depois eles iam mudando,
mandavam você fazer várias coisas. Enquanto isso estava acontecendo comigo, as
outras quatro pessoas do grupo também, estavam acontecendo várias coisas com elas.
Comigo, depois começaram a mandar eu ficar de pé, agora ajoelha. Uma menina
de um lado mandando eu ficar de pé e a outra mandando eu ajoelhar. E elas gritavam
uma mais alto que a outra, falando: Você vai obedecer quem? Você vai obedecer a ela
ou vai me obedecer? E ficavam as duas assim, fica de pé, e ajoelha, e jogando tinta, e
não olha para cima, e tinta no meu rosto.
Eles começam a te xingar: Você é uma vadia. Você é uma vaca. Você é isso,
você é aquilo. Você não é nada aqui. Não sei quem você pensa que você é. Aí eu ousava
olhar para cima e falaram, começavam a gritar, e tinha vários homens gritando, e era
uma coisa horrível, que parecia que não tinha fim.
Eu lembro do menino que estava comigo, cortaram a cueca dele, pediram para
outra pessoa cortar a cueca dele, outro calouro cortar a cueca dele, e aí pegavam potes
de tinta e jogavam dentro da calça dele, e além disso viraram para mim e falaram, me
deram um boneco e falaram: Dança com o boneco como se você estivesse numa balada.
E aí formou uma roda em volta de mim, todo mundo gritando enquanto eu dançava, e
várias pessoas me olhando e zuando, obviamente, e fazendo várias piadas, de teor
sexual, e era muito ruim.
E, além disso, nessa sala que a gente estava tinha uma janela, gradeada, para fora
da casa, e os pais podiam ficar na janela vendo, teoricamente. Eles meio que ficavam
tentando enrolar os pais para que os pais não pudessem ver muito bem o que estava
acontecendo. Minha mãe está aqui e pode dizer que é a pura verdade.
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Os pais meio que ficam assim, mas eles tentam fechar a janela, então quem está
de fora só ouve uma gritaria e não entende direito o que está acontecendo lá dentro, e
enquanto isso as pessoas lá dentro estão sendo obrigadas a ficar em posições
constrangedoras. Os meninos com meninos, para ficar fazendo essas piadas de teor
homofóbico, tipo: Você é gay, então fica dois meninos juntos. Me fizeram ficar
dançando com boneco, e fica de pé, ajoelha, abaixa, e se esfrega no chão. E mandam
agachar e uma hora, sem querer, encostei na parede, e eu estava suja de tinta, inteira, e
eu encostei a tinta na parede e começaram a falar: Bixete, você é uma burra, você é uma
prostituta. Você sujou a parede da nossa casinha, agora você vai limpar, e você dá um
jeito de limpar isso agora, senão você vai ver com a gente na rua e na quadra. Você
treina? E se você não treinar você vai começar a treinar agora, senão você morre, e
coisas assim.
E foi horrível, eu lembro, foi uma coisa que não acabava, e aí acabou, uma hora
alguém foi e me tirou de lá. Lógico, tive de sair me arrastando também, com a cara no
chão, e sai. Eu achava que isso era o trote, tinha, pelo menos, acabado. Estava muito
nervosa, mas, pelo menos, passou.
Mas foi um grande engano, porque na Famerp o trote não é isso. Além de já ser
uma coisa horrível por si só esse negócio de um dia, é algo que se estende por dias e
dias de uma tortura psicológica. É medonha. Eu tinha medo de ir para a faculdade.
Eu lembro que no primeiro ou segundo dia de aula o professor não foi e aí
entraram alguns alunos mais velhos, trancaram a gente dentro da sala, com a gente
dentro, trancaram e ficaram lá horas fazendo piadas. Eles ficavam gritando, porque eles
gritam muito lá. Chamavam a gente lá na frente e ficavam fazendo perguntas
constrangedoras. Não chegaram a me chamar, mas chamaram várias amigas minhas.
O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Quem chamava?
A SRA. NATÁLIA BOWKUNOUVICZ MARCON – Os veteranos que
trancavam a gente a sala. Uma sala de aula, a gente estava lá, o professor não veio, o
veterano chegava, trancava a gente na sala.
O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Nos outros dias?
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A SRA. NATÁLIA BOWKUNOUVICZ MARCON – Em dias de aula
normal. Sentava em cima da mesa e ficava: Você, bixo, vem aqui. E ficava fazendo
várias perguntas, você se depila, você faz isso, você faz aquilo, e na frente da sala
inteira, super envergonhadas.
Eu lembro que as minhas amigas, a gente tinha medo de ir ao banheiro durante a
aula porque a gente tinha medo que fossem gritar com a gente, porque era assim, você
saía na rua e gritavam com você, e era aquela constante de você se sentir preso e de
você sentir que você não tinha para onde correr, porque Rio Preto é uma cidade pequena
e a Famerp fica bem no centrinho ali, então você vai na padaria e tem veteranos seus
gritando com você, você vai ao shopping e você tem medo de encontrar seus veteranos.
E essa constante.
Além disso, todos os dias, no almoço, tinha pedágio, todos os dias.
O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Nas ruas da cidade?
A SRA. NATÁLIA BOWKUNOUVICZ MARCON – Era sempre no mesmo
cruzamento da cidade. Tinha dois cruzamentos, dividia em dois grupos e o que
acontecia, já estava perto do horário de acabar a nossa aula, por volta do meio-dia.
O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Além de arrecadar
dinheiro para eles, você pagavam coisas?
A SRA. NATÁLIA BOWKUNOUVICZ MARCON – Não. A gente não
chegou a pagar.
O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Nem kit, nem nada?
A SRA. NATÁLIA BOWKUNOUVICZ MARCON – Sobre pagar kit,
voltando ao meu dia que eu cheguei na Famerp, da matrícula, antes de ir para a casinha,
logo antes, numa dessas pessoas que a gente parava para sentar e conversar, uma delas
era a secretária do Centro Acadêmico, da Atlética, e com elas eu lembro que sentei com
minha mãe e meu pai e eles falaram, ela virou e falou: Aqui você vai comprar o seu kit
bixo. Custa R$690. E eu falei, lembro que olhei para os meus pais e falei: Gente, como
assim? E a gente meio sem saber o que fazer, será que tenho de comprar, será que não
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tenho, será que sou obrigada a comprar? E ela sempre falando: Aqui você já vai ter
todas as suas “Chopada”s e todas as suas festas para a sua graduação. Não é um preço
caro, vale a pena, além disso vem com essa bolsinha que vem com essa caneta e esse
estojinho, R$690.
Lembro que perguntei: Como a gente faz? Tipo, sou obrigada a comprar isso? E
ela me respondeu: Você pode dar um cheque para agora e um cheque para depois. E foi
isso. E meus pais super perdidos, a gente acabou de chegar de viagem e assinamos um
cheque de R$690 por festas, nas quais eu receberia trote, e um kit que vinha um estojo e
uma caneca de plástico para a “Chopada” e uma bata para eu treinar, porque lá você tem
de treinar.
Enfim, voltando para os dias de aula, eu já tinha comprado o kit, e quem não
tinha comprado o kit na matrícula, todo dia eles ficavam enchendo o saco na sala. Eles
iam na hora da nossa saída de aula, ficavam na porta com uma lista de quem tinha
comprado o kit e quem não tinha, e ficavam: Você não comprou, tem de comprar,
bixão. Ficavam enchendo o saco de gente que não tinha comprado o kit.
Além disso, ficavam segurando a gente na porta na hora do almoço, para levar a
gente para o pedágio, e todo mundo falava: Você não é obrigado a ir, mas se você não
for você não está ajudando sua faculdade, os seus veteranos que estão aqui por você.
Então, quem vai ajudar você depois? Quem vai te ajudar? A gente dá aqui nosso sangue
por vocês, então vocês têm de fazer o mesmo pela gente, então vamos para o pedágio. E
a gente ia, todos os dias dos primeiros dias de aula, e sei que isso se estendeu até depois
que saí de lá, para o pedágio, ficar no sol, meio-dia, em São José do Rio Preto, que é um
calor infernal.
E a gente ficava lá e enquanto a gente não arrecadava dinheiro suficiente, que
eles queriam, que não sei qual era a quantia, a gente não podia ir almoçar. Então, a
gente sempre tinha 10 minutos, no final das contas, para almoçar e já voltar para as
aulas da tarde.
E era esse clima. Lembro de estar na padaria um dia, sozinha, onze horas da
noite, porque minha família inteira voltou para São Paulo, eles estavam a sete horas de
viagem de mim, eu me sentia completamente sozinha, com medo, e eu fui comer um
lanche na padaria, onze horas da noite, porque falei: Agora não vai ter ninguém. Eu criei
coragem para sair de casa e ir comer um lanche, e cheguei na padaria, estava comendo e
chegaram os veteranos que estavam vindo do treino, e chegaram, todos eles vestidos
com a roupa da Atlética, e aí falaram: Bixete, você não está treinando? Você tem de ir
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para o treino. Lembro que isso me horrorizou de forma assim: Cara, não posso nem vir
comer um lanche na padaria, onze horas da noite, sem as pessoas virem me perseguir.
E era horrível. Eu não queria ir para os treinos, não queria ir para a bateria, e eles
ficavam enchendo o saco: Se você não treinar você morre. E era muito ruim, era um
clima ruim. Lembro que eu chorava todos os dias que eu chegava em casa. Eu ligava
para a minha mãe várias vezes falando: Mãe, eu não quero ficar aqui. Se isso for fazer
medicina, eu não quero fazer medicina. Eu sei que fiz cursinho e a Famerp é uma
faculdade boa, e tem um hospital de base gigantesco, mas eu não quero ficar aqui se isso
for fazer medicina, porque eu não consigo lidar com isso.
Enfim, e eis que passei na Unicamp, e quando passei na Unicamp, algumas
semanas depois, eu perdi...
O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Sem perder a emoção,
que ano você entrou em Rio Preto?
A SRA. NATÁLIA BOWKUNOUVICZ MARCON – Ano passado, 2014.
O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Quantos dias você ficou
lá?
A SRA. NATÁLIA BOWKUNOUVICZ MARCON – Fiquei duas semanas,
mais ou menos.
O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Duas semanas você ficou
nesse regime?
A SRA. NATÁLIA BOWKUNOUVICZ MARCON – São duas semanas, só
que é mais que isso. É que eu saí antes. Foram duas semanas de tortura.
O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Aí você foi chamada na
Unicamp?
A SRA. NATÁLIA BOWKUNOUVICZ MARCON – Sim, fui chamada na
Unicamp.
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O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Faz essa passagem.
A SRA. NATÁLIA BOWKUNOUVICZ MARCON – Eu lembro que foi um
alívio gigantesco para mim, quando eu passei na Unicamp.
O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Você ascendeu na lista,
no mesmo vestibular?
A SRA. NATÁLIA BOWKUNOUVICZ MARCON – Isso. É porque eram
juntos. Só este ano que mudou, este foi o primeiro ano que o vestibular da Faculdade de
Medicina de São José do Rio Preto, a Famerp, é separado do vestibular da Unicamp.
Então, até ano passado, como eu estava na lista de espera pela Unicamp, eu fui para a
Unicamp, fui chamada.
Então, me livrei da Famerp. Era assim que eu me sentia, me sentia salva pelos
céus, porque eu não ia mais ter de ficar naquele inferno que era aquele lugar. E era isso
que eu sentia, era isso que eu sentia o tempo inteiro.
Eu sentia que estava presa, não tinha para onde correr. Não podia ir para o
shopping, não podia ir para o banheiro, não podia andar na rua da minha casa sem ter
medo de alguém me bater e cuspir em mim, me chamar de bixete, puta, vadia, escrota,
qualquer coisa que eles chamavam.
E aí fui para a Unicamp, mas quando cheguei na Unicamp já tinha passado tudo
isso de semana de recepção, então, por isso, eu não consigo falar sobre como foi a
semana de recepção do ano passado da Unicamp porque eu, realmente, não estava lá.
E eu só queria comentar mais algumas coisas da Famerp, que foram das pessoas
que continuaram lá, minhas amigas e meus amigos que continuaram lá, e as coisas só
pioraram lá. Isso que está fazendo eu vir aqui hoje também, em parte, porque eu saí
antes das “Chopada”s da Famerp, pouco antes. Eu lembro que eu e várias pessoas da
minha sala estávamos morrendo de medo de ir às “Chopada”s, mas eu me livrei e as
pessoas ficaram lá.
E são três dias, se não me engano, de “Chopada”s, seguidos, em que você tem de
ir, porque se não ninguém vai te conhecer na faculdade, e isso e aquilo. Enfim, amigas
minhas foram e lá fizeram de tudo, faziam os meninos ficarem sem roupa, a minha

1126
DIVISÃO DE TAQUIGRAFIA
amiga, muito amiga mesmo, eles jogaram, mandam você ficar ajoelhada e ficam
jogando cerveja gelada direto do freezer na nuca dela.
O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Como é? Calma.
A SRA. NATÁLIA BOWKUNOUVICZ MARCON – Eles mandam você
ficar ajoelhada. Isso em Rio Preto ainda.
O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Suas amigas que ficaram?
A SRA. NATÁLIA BOWKUNOUVICZ MARCON – Elas me contaram tudo
isso, de tudo que aconteceu com elas na “Chopada”, que foi logo depois que eu saí, que
eu iria para a “Chopada”.
E isso que eu sei agora não são mais coisas que aconteceram comigo, mas sim
coisas que aconteceram com pessoas que me contaram.
O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Você lembra o nome
dessas amigas? Pelo menos o primeiro nome?
A SRA. NATÁLIA BOWKUNOUVICZ MARCON – Elas não querem.
O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – O que aconteceu com
suas amigas?
A SRA. NATÁLIA BOWKUNOUVICZ MARCON – Minhas amigas que
ficaram lá me contaram que elas foram para a “Chopada” e lá eles mandam você fazer
das mais variadas coisas, já bastando todo o terror da faculdade, eles vão na “Chopada”
e aí mandam você ficar ajoelhado, eles pegam cerveja muito gelada, direto do freezer, e
ficam jogando na sua nuca, e várias pessoas ficam com hipotermia.Ela falou que ela
sentiu muito frio, muito frio, ela tremia a noite inteira, e fizeram xixi nela enquanto ela
estava ajoelhada.
Com os meninos, falaram que é um terror, que eles têm de tirar a roupa, e é
constantemente um clima de intimidação.
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E a minha sala foi uma sala que tentou mudar isso, e eles tentaram, algumas
pessoas tentaram denunciar e foram perseguidas pela faculdade, por todas as instâncias,
por todos os alunos, pela própria sala, que era uma sala que falava: Por culpa de vocês
os veteranos não vão gostar da gente.
Então, eu lembro de conversar com essas amigas e amigos e sentir como eles
estavam mal e preocupados por estarem ameaçados.
Aquele print que o Koba leu, isso é de alguns dias atrás mesmo, desse menino, e
acho que isso ficou muito claro, ele fala nessa sala merda, da última turma merda que
apareceu, vamos ver se a gente lava a alma da última turma merda que apareceu, o que
ele quis dizer com isso? É uma turma que chegou para denunciar tudo, que tentou
denunciar o que a gente viu aqui, e por isso eles são deslegitimizados em absolutamente
tudo que eles fazem.
Uma amiga minha ficou, particularmente, muito mal, eu lembro que ela se
abateu completamente, precisou fazer acompanhamento com psiquiatra, e esse é o clima
da Famerp.
O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Quem são esses dois? É
pseudônimo ou é o nome desses caras?
A SRA. NATÁLIA BOWKUNOUVICZ MARCON – Não sei dizer quem são
essas pessoas.
O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Vera Pereira e Rodrigo
Fleury Curado? É isso? Você conheceu esses caras?
A SRA. NATÁLIA BOWKUNOUVICZ MARCON – Acho que conheci o
Rodrigo. O Rodrigo, acho que ele é aluno. Mas eu não sei, de verdade. Não lembro
mais.
O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Só para registrar, para
efeito de gravação.
E a Vera você acha que é pseudônimo ou é nome?
A SRA. NATÁLIA BOWKUNOUVICZ MARCON – Não faço ideia. Não sei.

1128
DIVISÃO DE TAQUIGRAFIA
O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – E foi postado alguns dias
atrás isso?
A SRA. NATÁLIA BOWKUNOUVICZ MARCON – É desta semana, eu
acho, ou da semana passada. É recente.
O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Aquele vídeo que você
mostrou é bem recente?
A SRA. NATÁLIA BOWKUNOUVICZ MARCON – O vídeo que mostrei, se
não me engano, foi postado dia 02 de fevereiro.
O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Deste ano?
A SRA. NATÁLIA BOWKUNOUVICZ MARCON – Três dias atrás.
E é mais ou menos isso, na Famerp é isso que passei e é isso que passo todos os
dias quando converso com meus amigos que continuam lá, que esse clima não acaba,
esse trote da Famerp não acaba nunca, esse terror psicológico que eles fazem não acaba.
E é mais ou menos isso que eu queria falar e a gente está aqui, não é por uma
questão da Unicamp, de a gente querer falar da Unicamp, mas sim de tudo que acontece
de opressão e intimidação dentro das faculdades de medicina.
Por isso achei muito importante trazer essa questão da Famerp, que foi algo que
me abalou como pessoa, e vejo que abala até hoje muitos amigos meus, me abala
também quando eu vejo isso. Eu não consigo ficar bem sabendo que as pessoas estão
sendo perseguidas lá, mesmo depois de terem sofrido tanto, e é uma coisa que não acaba
lá, é constante e presente, não é uma coisa de sete anos atrás, como a Thaís falou, e que
acabou. Não acabou, acontece até hoje, em 2015, lá.
Era mais ou menos disso que eu queria falar.
O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Parabéns.
Quem acabou de falar foi a Natália Bowkunouvicz Marcon. Parabéns pela sua
coragem.
Agora tem a palavra André Citroni Palma.

1129
DIVISÃO DE TAQUIGRAFIA
O SR. ANDRÉ CITRONI PALMA – Eu tenho, como falei na apresentação, 22
anos, estou atualmente no quinto ano da Faculdade de Medicina da Unicamp.
A Natália...
O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Como é o nome do diretor
da faculdade, que nós convidamos, convocamos, esse senhor, da Famerp, que nós
aprovamos o requerimento.
Senhor diretor da Faculdade de Medicina de Rio Preto, quando o senhor vai
comparecer? Quando o senhor vai parar de se esconder e comparecer? Por favor, senhor
diretor. O senhor quer data, horário, aprazado, direitinho? Nós queremos que o senhor
venha aqui, senhor diretor.
Senhor diretor da Faculdade de Medicina de Rio Preto, uma escola pública do
Estado de São Paulo, o senhor vai comparecer a esta CPI ou vai continuar se
escondendo? Estou pedindo, encarecidamente. Já liguei para a sua assessoria. O senhor
se nega a vir.
Como é o nome dele, por favor? Ele está nessa matéria do jornal. Tem até a
fotografia dele no editorial. João, sei que tem de aprazar, mas dá o nome, porque ele tem
de vir. A hora que ele quiser, pode vir sábado, domingo. Vamos ler o nome dele.
Nós vamos falar com o delegado geral. Tem de mandar o inquérito do Luiz
Fernando Alves, a delegacia de polícia, vamos remeter isso ao delegado geral, e vamos,
por favor, pedir para o diretor da Faculdade de Medicina de Rio Preto, que está sendo
convidado, que está sendo convocado, que apareça.
Preciso falar o nome dele. É Dulcimar Donizeti de Souza, diretor geral, e
professor Francisco de Assis Cury, vice-diretor. Por favor, compareçam à esta CPI para
esclarecimentos.
Próximo.
O SR. ANDRÉ CITRONI PALMA – Eu queria complementar e frisar o que a
Natália Reis colocou no começo.
Eu acho muito importante a gente entender a importância que esta CPI tem para
a gente. Acho que vocês todos conhecem pessoas que prestam vestibular de medicina,
sabem a concorrência e a dificuldade que é se fazer o vestibular de medicina, e essas
pessoas lá têm muitos sonhos. Tenho colegas que estão há cinco anos fazendo cursinho,
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a família depositando, gastando dinheiro de cursinho, pagando, estudando, perdendo
finais de semana, perdendo a juventude delas para fazer vestibular para entrar em
medicina.
Essas pessoas têm sonhos. Eu tinha sonhos quando entrei na faculdade de
medicina, por que ser médico, entender o contexto da nossa população, onde ela está
inserida e como a gente, enquanto profissionais, podemos ajudar a melhor a situação
deste país.
Só que quando a gente entra na faculdade a gente é obrigado, e aprende, a
desconstruir absolutamente tudo isso. Se começa ganhando um apelido, e você é
obrigado, durante o trote, os veteranos te colocam de tal maneira que você esquece toda
a sua trajetória até então. Você não tem um nome lá, você é um calouro, um bixo,
geralmente isso vem acompanhado de algum xingamento, e você ganha um apelido,
geralmente em tom jocoso a alguma atribuição física ou alguma coisa que você disse.
Então, você se desconstrói totalmente e lá você tem uma única função, não é
fazer medicina, é seguir ordens, seguir tradição e respeitar uma hierarquia que é dada.
No caso da Unicamp foi me contado que essa tradição, essa hierarquia, esse poder,
existe há mais de 50 anos.
Então, o meu compromisso aqui é contribuir numa luta que esses estudantes que
já estão aqui fazem há muito tempo, enquanto Centro Acadêmico, enquanto executiva
de medicina. A Adenem tem uma ação muito firme conta isso há algum tempo.
Então, queria comentar um pouquinho a minha vivência no trote em Rio Preto,
porque eu também fui aprovado no vestibular da Famerp, e eu quis conhecer a
faculdade de Rio Preto mesmo sabendo que eu tinha posição e nota para ser aprovado
no vestibular de Campinas, da Unicamp, mas quis conhecer a faculdade de Rio Preto
para não ir para a Unicamp, porque a grande mídia coloca a Unicamp com um nome
maior, ou com maior prestígio do que a Famerp tem. Queria ir consciente, tomar uma
decisão consciente de qual seria a minha formação.
Por esse motivo eu fui visitar a faculdade de Rio Preto. Fui lá com meu pai, e a
gente fez a matrícula. Imediatamente a Atlética e o Centro Acadêmico tomaram conta
do meu pai, de modo a tentar despistá-lo, tentando vender kit, essas coisas que a Natália
colocou, e um colega do segundo ano da faculdade de Rio Preto me levou até a casinha,
que é o local aonde acontece o trote.
Então, enquanto a gente caminhava até lá, ele me dava essas instruções que a
Natália comentou, ficar de cabeça baixa, o queixo grudado no peito, e que eu não
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deveria, eu deveria escutar, mas não deveria internalizar tudo que era dito, que aquilo
era daquele jeito mesmo e que eu tinha de simplesmente aceitar porque quanto mais
rápido e mais quieto eu ficasse mais rápido eu sairia de lá, mas que era para eu ficar
tranquilo, que nenhuma agressão física aconteceria comigo.
Pois é, eu já entrei com bastante medo, porque os históricos de trote que existem
neste estado, os poucos que vieram à tona, já são assustadores, eu estava com muito
medo, muito medo mesmo. Fui até essa dita casinha, no momento que eu entrei a janela
estava fechada, então era um quarto fechado, escuro, com mais ou menos 30 pessoas lá
dentro, entre elas residentes e internos, médicos formados...
O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – A casinha é dentro do
campus?
O SR. ANDRÉ CITRONI PALMA – Casinha é uma casa, é um apelido
carinhoso dado pelos alunos de lá, onde os alunos passam o tempo, no intervalo das
aulas eles passam lá, e é a sede do Centro Acadêmico, inclusive, e da Atlética da
faculdade.
E em uma daquelas salas, é uma casa bem grande, numa daquelas salas é onde
ocorre o trote. Tinha essas pessoas, médicos formados, inclusive de jaleco e roupa
inteira branca, dizendo que se eles se sujassem nós iríamos ter consequências bem
graves por ter sujado a roupa daqueles veteranos.
O trote começou e eu tive a inocência de dizer que eu estava para ser aprovado
em Campinas e que eu talvez fosse para lá, mas que eu queria conhecer Rio Preto,
queria conhecer o Hospital de Base, que tem um prestígio enorme, e eu queria conhecer.
Então, eles já imediatamente colocaram as pessoas que seriam, que teoricamente
seriam chamadas em Campinas no meio da roda, e em tom jocoso, fazendo uma piada,
que Campinas é uma cidade que atrai homossexuais, então eu deveria aprender a agir
como um bom viadinho que vai morar em Campinas.
Eu e diversos colegas que hoje são da minha turma passaram por esse trote, por
essa violência. Eu deitei...
O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Eles sabiam que você
tinha chance de ascender na lista para a Unicamp?
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O SR. ANDRÉ CITRONI PALMA – Sim. Eu tive a inocência, hoje eu acho
que foi inocência, de ter dito que eu talvez fosse chamado para a Unicamp.
E baseado em estatísticas dos anos anteriores, eu tinha notas suficientes para ser
aprovado na Unicamp.
O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Em consequência disso...
O SR. ANDRÉ CITRONI PALMA – Eu deveria aprender como um bom
viadinho deve se comportar em Campinas. Eu e outros colegas que também tiveram
essa inocência. Então, eu fiquei deitado de barriga para baixo.
E uma coisa que é interessante, quem faz realmente o trote, que tem a ação não é
o veterano. Eles obrigam outro calouro, um outro primeiro anista, a fazer as coisas. Eu
não recebi agressão, diretamente, de nenhum veterano. As ordens eram deles, mas quem
fazia era o calouro. Talvez tentativa de se safar de alguma coisa, não sei, de alguma
denúncia ou alguma coisa do tipo. Mas eles estavam lá e quem mandava lá, obviamente,
eram os veteranos, até porque todos os calouros estavam morrendo de medo do mesmo
jeito.
Enfim, eu estava deitado lá, e como um bom viadinho deve viver em Campinas,
um colega meu foi obrigado a simular uma penetração anal em mim. Eu estava deitado
no chão, de barriga para baixo, e um colega, primeiro anista, precisou simular sexo anal
comigo. Isso permaneceu durante dois minutos mais ou menos, e com muita gente
gritando, xingando, falando: Aprenda porque isso você vai ter em Campinas, é isso que
você vai ter indo para lá.
O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – E quem fez isso foi seu
colega de vestibular?
O SR. ANDRÉ CITRONI PALMA – Meu colega de vestibular. Ele,
obviamente, completamente constrangido, pedindo desculpas por estar fazendo aquilo,
mas ele era obrigado a fazer aquela coisa porque o veterano estava mandando ele fazer
aquilo. Exatamente como a Natália falou, a gente não poderia olhar o rosto daquelas
pessoas, mas todos eles estavam lá, de jaleco, de roupa inteira branca, volto a frisar isso.
Essa atividade foi acontecendo com diversas práticas. A Thaís, no relato dela por
vídeo colocou uma prática que é bastante comum, e isso, acho que não comentei, isso
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aconteceu comigo em 2011, e então todos os calouros estavam deitados no chão, de
barriga para baixo, e eles passavam com uma garrafa de café quente nas nossas costas
dizendo que eles estavam urinando na gente.
A sensação, eu nunca fui urinado, mas acredito que a sensação que eu sofri de
receber café nas costas é muito semelhante a você ser, realmente, urinado. Eu só fui
perceber que não era urina quando eu senti o cheiro de café um tempo depois. Mas a
humilhação é exatamente a mesma.
Isso foi acontecendo, e com o tempo os calouros foram indo embora, e eu
cheguei um pouco tarde na hora de fazer a matrícula, então quando cheguei tinha
bastante gente ainda, mas aos poucos eles iam liberando os calouros e iam ficando
poucas pessoas, cada vez poucos calouros e cada vez mais veteranos, que saíam das
suas aulas, dos seus estágios, e aquela sala ia ficando cada vez mais cheia de veteranos e
cada vez mais vazia de calouros.
Essa prática foi continuando, diversas formas de violência foram feitas.
Inclusive tinha uma prática que era pegar um pedaço de papel sulfite, rasgar, fazia uma
roda onde só tinha homens, eu era o primeiro dessa roda, então eles pegavam o papel,
dobravam, eu tinha de mastigar esse papel e passar, com a minha boca, para o meu
colega, ele também mastigava, mastigava, e fechava a roda. Essa era uma das coisas que
a gente precisava fazer.
O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Essa é a tal da
mastiguinha?
A SRA. NATÁLIA BOWKUNOUVICZ MARCON – Lá na Famerp é muito
normal esse negócio da mastiguinha nas festas, principalmente nas festas em república.
Então, eles fazem mastiguinha de alho, mastiguinha de goiaba, de carne, e como o
André está falando agora, de papel. Normalmente, o que eu ouvi lá era que o sexto ano
mastigava um pedaço de carne, por exemplo, ou de alho, e passava para a boca de
alguém do quinto, que passava para a boca de alguém do quarto, que passava para a
boca de alguém do terceiro, que passava para alguém do segundo, que a pessoa do
primeiro ano tinha de engolir essa carne, ou esse alho, ou esse papel, ou o que quer que
seja, todo mastigado. É uma prática normal e que a gente ouve bastante lá na Famerp.
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O SR. ANDRÉ CITRONI PALMA – Além disso, uma outra, que eles
chamavam de brincadeira, ou de ensinamento para as pessoas que iam morar em
Campinas, era quebrar um palito de dente em três, e então você, com a sua boca, tinha
de passar na boca do seu colega. Se você deixasse cair você seria agredido. Por sorte
nenhum de nós deixou cair o palito, então eu não sei o que seria essa agressão.
O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Segurava o palito com a
própria boca e tinha de limpar o dente da boca?
O SR. ANDRÉ CITRONI PALMA – A gente tinha de passar o palito para o
colega, mas com a boca, para que houvesse um beijo.
E se a gente deixasse derrubar, a gente seria agredido. Mas nenhum de nós
deixou derrubar, então não sei o que seria essa agressão que eles estavam ameaçando.
O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Quantos dias você ficou
lá?
O SR. ANDRÉ CITRONI PALMA – Fiquei um dia. Na verdade, uma tarde e a
manhã do dia seguinte.
Isso foi acontecendo, e eu estava cada vez mais aflito, porque os calouros
estavam indo embora e estavam chegando cada vez mais veteranos, e eu estava me
sentindo completamente sozinho. Nenhum sinal do meu pai, eu não podia pegar o
celular. Eu fiquei completamente transtornado naquele momento.
Aí veio uma luz em mim que eu falei que precisava muito ir ao banheiro, e eu
fui completamente ironizado, humilhado porque eu iria ao banheiro: Você está com
medo, está cagando nas calças. E no banheiro eu mandei uma mensagem para o meu pai
e pedi para ele vir me buscar, e ele foi e me levou de lá.
Uma coisa que eu queria colocar, que acho importante, quando saí da sala, no
corredor dessa casinha, havia professores da faculdade de Rio Preto. Eles estavam lá
naquele corredor, então os professores sabem dessa prática, porque eles estavam lá. Não
sei o nome, não lembro, porque isso faz cinco anos, mas havia professores da faculdade
de Rio Preto nesse corredor que dá para essa sala ouvindo a gritaria, então isso é bem
complicado, bem grave.
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Saindo disso, eu não contei nada para o meu pai, acho que meu pai deve estar
sabendo das situações de violência agora se ele estiver assistindo, porque eu fiquei
envergonhado, porque para eles era motivo de orgulho o filho dele ter passado em duas
escolas públicas de medicina, então eu me sentia muito mal de estragar a felicidade dele
e dizer que não estava nada legal, que ter passado em medicina, até aquele instante, não
era nada legal.
No dia seguinte eu assisti à primeira aula na faculdade, e preciso reconhecer que
houve uma recepção bastante interessante. Os professores discutiram um pouco do que
seria ser médico, o que você esperaria do curso, lá em Rio Preto ainda. Essa aula
aconteceu de manhã, e no final do dia, ao meio-dia, a sala, a porta da sala estava tomada
de veteranos dizendo que a gente tinha de ir para o pedágio. Aí a Natália já colocou
muito bem.
Só queria destacar que o pedágio acontece durante muito tempo, durante muito
tempo. Quem faz o pedágio é a Atlética, que faz o pedágio, no meu ano o Centro
Acadêmico fazia pedágio também, e algumas comissões de formatura.
O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Vai até o dia da libertação
dos escravos?
O SR. ANDRÉ CITRONI PALMA – Não sei exatamente. Eu fiz durante uma
tarde, duas horas.
O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Seu pai pagou todas
aquelas barbaridades?
O SR. ANDRÉ CITRONI PALMA – Não pagou porque eu, teoricamente, ia
para a Unicamp, e eu estava lá apenas para conhecer a faculdade.
Acabei conhecendo, naquela tarde, eu fui visitar o Hospital de Base, que é o
hospital escola deles, mas naquela tarde eu tinha certeza que não queria ficar mais lá.
Enquanto eu estava sendo, talvez, estuprado, porque eu entendo que o que eu sofri foi
um estupro, porque um colega simulando uma relação anal comigo e eu não
consentindo com aquilo eu classifico como estupro, e um estupro também com o meu
colega que fez isso comigo, porque ele também não queria simular uma relação sexual
comigo.
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A SRA. NATÁLIA ALBERTINI DOS REIS – Só lembrando daquilo que
você me falou, da tinta, que você tinha falado ontem, quando a gente estava
conversando.
Eu estava conversando com o André ontem sobre aquele episódio da tinta.
O SR. ANDRÉ CITRONI PALMA – Teve esse episódio também. É que são
várias histórias e eu anotei, mas às vezes a gente acaba se perdendo.
O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – O nome do seu colega
você pode contar ou não?
O SR. ANDRÉ CITRONI PALMA – Não lembro, na verdade, porque foi um
calouro, e provavelmente ele ficou lá.
O que acabou acontecendo, além disso, enquanto eu sofria essa violência, o
pensamento que vinha na minha cabeça era sair de lá o mais rápido possível, que eu não
faria faculdade naquele lugar. Se necessário fosse voltar para o cursinho, eu iria para o
cursinho, mas eu não ficaria naquele lugar.
Acabou acontecendo, depois, uma outra situação, que eles pegavam tinta,
jogavam em você a tinta, veteranos jogando tinta, e se respingasse neles a culpa era sua.
Você tinha de tomar cuidado, no momento em que você recebia a tinta, de que a tinta
não respingasse no veterano.
Então, naquele momento eles pegaram um pote de tinta e falaram que eu ia
pintar o meu colega. Inclusive meu colega que também faz Unicamp comigo agora
também passou por essas humilhações também. Eu peguei a tinta, ele falou: Você vai
pintar o seu colega. Eu comecei a pintar em cima da roupa. Ele falou: Você não está
entendendo, você vai pintar o seu colega e não a roupa dele. Comecei a pintar as costas
e eles falaram: Não, você vai pintar dentro da cueca dele. E aí eu, muito constrangido,
porque não conhecia aquela pessoa, enfim, porque não é uma prática muito comum que
eu tenho, nos ambientes que eu frequentava antes da faculdade pintar o órgão genital
dos outros, então eu fui obrigado a colocar a mão dentro da cueca do meu colega e
pintar todo o genital dele.
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O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Você pôs a mão na lata de
tinta, encheu a mão de tinta?
O SR. ANDRÉ CITRONI PALMA – E coloquei no genital. Não lembro agora
se foi no genital ou se foi na parte posterior, no glúteo. Mas eu tive de colocar a mão
dentro da cueca do meu colega e pintar.
Isso precisava acontecer e enquanto eu fazia isso as pessoas gritavam: Olha os
alunos que fazem Unicamp, olha esses viadinhos. É um comentário completamente
homofóbico. Além de todas as outras formas de violência, a homofobia também é bem
presente.
O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Quantos anos você tinha?
O SR. ANDRÉ CITRONI PALMA – Tinha 18 anos.
O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Já tinha completado 18
anos?
O SR. ANDRÉ CITRONI PALMA – Já tinha completado 18. Isso aconteceu
em fevereiro e eu faria 19 anos em abril.
Acabado esse episódio, eu fui até Campinas, porque naquela tarde ia sair a
segunda chamada do vestibular, aonde eu provavelmente seria aprovado, e meu pai
queria que eu ficasse em Campinas para aproveitar a semana de calourada, porque os
veteranos têm uma habilidade incrível de achar você nas redes sociais, mesmo antes de
você chegar na faculdade eles já sabem quem é você, acham seu Facebook, na época o
Orkut, então me mandavam o calendário da semana de recepção, que, a princípio, lendo,
parecia interessante.
Mas eu estava com muito medo, então eu voltei para São Paulo, e aí eu aguardei
o final de semana para fazer a matrícula em Campinas, e eu fui para lá com muito medo,
muito medo mesmo, porque, medo de viver essas mesmas coisas em Campinas que eu
vivi em Rio Preto, então a gente estava com aquela situação de mudar de casa, porque
imaginem, eu sempre morei na casa dos meus pais, depois sair para uma outra cidade,
embora fosse meu desejo, eu sempre quis sair de casa, é uma situação que merece
cuidado, você saber onde você vai ficar etc.
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Existe uma coisa lá na Unicamp que é o acolhimento, alguns veteranos oferecem
a sua casa para o calouro ficar por um determinado período até ele se adequar, até achar
uma casa. Só que é sabido que algumas repúblicas, conhecidas, que dão trote, também
oferecem vagas nessas casas, e eu tinha muito medo de cair numa dessas casas.
Então, veio um veterano conversar comigo, dizendo que eu poderia ficar na casa
dele, só que eu fiquei completamente transtornado, eu não queria de jeito nenhum ficar
nessa casa de acolhimento. Não sei se ele estava bem intencionado ou não, mas eu
estava com muito medo.
A gente acabou conseguindo arrumar uma casa para que eu ficasse, e aí então o
curso começou. Eu não participei da semana de calourada da Unicamp, mas eu
participei de um evento na segunda-feira, primeiro dia de aula, que era almoço do Caal
com o sexto ano. O Caal é o Centro Acadêmico da faculdade, na época o Centro
Acadêmico era um órgão bastante combativo com relação ao trote, um órgão que as
pessoas que eram membros na época sofreram muito por se colocarem contra o trote,
algumas pessoas que eram daquela gestão inclusive estão aqui hoje no depoimento, e o
que aconteceu foi que o Caal fazia essa atividade e o sexto ano tomou conta dessa
atividade e começou a manipular todos os calouros.
Eu descobri que na minha calourada, que eu não participei, eles tinham feito
várias brincadeiras, e cada, brincadeira que eles diziam, porque aquilo é violência, eles
entregavam várias fitinhas para o calouro conforme ele fosse completando alguns
desafios. Então, tinha colegas que tinham 20 fitinhas no braço, 15 fitinhas no braço, e
eu, como estava chegando naquele momento, não tinha nenhuma fitinha. E eu fiquei
desesperado, porque eles marcavam quem participava do trote com essas fitinhas, e eu
não tinha nenhuma. Então, eu cheguei ao ponto de pedir para uma colega: Pelo amor de
Deus, me dá uma fitinha, porque eu vou sofrer muito se eu não tiver uma fitinha no meu
braço.
Então, eles começaram uma série de brincadeiras, de violências, naquele
almoço, e disseram, ao final desse almoço, que haveria um jantar do primeiro ano com o
sexto ano, e mais uma vez eu fui completamente inocente e acreditei que seria um jantar
do primeiro ano com o sexto ano, e eu fui. Foi uns dois dias depois, e eu fui a esse
jantar.
Primeiro que não tinha nada de jantar, era uma festa, e durante, eu cheguei umas
oito horas e até umas dez, onze horas, a festa estava sociável.

1139
DIVISÃO DE TAQUIGRAFIA
O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Onde?
O SR. ANDRÉ CITRONI PALMA – Era numa república, próxima ao campus,
mas fora do campus.
Cheguei nessa festa, os veteranos começaram a conversar, até aí muito tranquilo.
Uma coisa que me chamou a atenção é que eu vi alguns homens nessa festa, alguns
alunos que usavam saia escocesa, aquela saia escocesa tradicional chamada kilt.
Eu achei estranho os homens usarem aquela saia, e perguntei para um deles o
que significava aquilo, e eles me disseram que as pessoas que honravam a Faculdade de
Medicina da Unicamp, a gloriosa Faculdade de Medicina da Unicamp, recebiam essa
saia.
Eu fiquei, confesso, que fiquei animado e gostaria muito de ter ganhado aquela
saia, porque pessoas que honravam a faculdade, que se dedicavam, e ele disse, no
esporte, no ensino, na pesquisa, mereciam aquela saiam. Como eram os veteranos que
mais apareciam, achava, de fato, interessante, e quis ganhar aquela saia naquele
primeiro momento. Depois fui entender o que essa saia significava, na mesma noite em
que eu fui agredido por pessoas que usavam e não usavam aquela saia.
A festa acabou acontecendo e depois, conforme a noite foi avançando, as
pessoas bebendo, e talvez usando drogas, eu não vi, mas provavelmente, eles fizeram
uma roda, onde os calouros da minha turma estavam juntos, a minha turma é a 49ª,
então nós estávamos juntos numa roda, e uma música começou a tocar. Um
determinado estudante pegou o microfone, nem vi quem era porque estava tudo escuro,
e ele dizendo assim: Agora vocês vão entender o que é a Medicina Unicamp e o que é
essa tradição. Vocês têm de estar felizes aqui porque tem muita gente que quer estar
aqui no lugar onde vocês estão. E vocês vão entender essa família, vocês têm de
respeitar. A família Medicina Unicamp tem tradição, tem honra, e vocês têm de
reproduzir isso. Reproduzir não, ele não disse isso, ele disse que eu tinha de aprender
essa prática porque isso que fazia a diferença, que ia me formar um bom profissional,
porque se eu não fizesse isso eu não teria ajuda no meu internato, eu teria problemas.
Esse discurso aconteceu e depois uma música começou a tocar, e havia uma roda
central onde estavam os calouros, e uma roda mais externa onde tinha os veteranos, com
e sem saia, e aí começou a tocar uma música onde a gente tinha de ser obrigado a ficar
pulando, feliz, e dançando. Todos nós calouros abraçados, pulando enquanto a música
tocava, em roda, e os veteranos nessa roda externa também.
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O que acabou acontecendo? Eu acabei recebendo um chute nas minhas costas,
com gritos de: Pula calouro, pula calouro. E me chutando. Latinha de cerveja na minha
cabeça, cusparada de cerveja na cabeça. Acho que algum dos depoimentos vai falar
disso, mas já que eu fui o primeiro a comentar, é tradição, tradição é o argumento que
eles colocam na Faculdade de Medicina da Unicamp o aluno ser recebido com uma
cusparada de cerveja.
O veterano pega um copo de cerveja, enche a boca de cerveja, e cospe a cerveja
no seu amigo, no seu calouro, porque eles entendem essa relação de posse. Imaginem
vocês, um calouro que, eu nunca frequentei espaços na minha vida onde era comum um
cumprimento ser dado com uma cusparada de cerveja.
O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Quantos calouros e
quantos veteranos, aproximadamente, nessas rodas, só para ter uma ideia?
O SR. ANDRÉ CITRONI PALMA – Faz cinco anos isso, mas uns 15 calouros
e talvez 30, 35 veteranos, mais ou menos.
Essa prática existe há muito tempo e o calouro, quando ele chega, ele é recebido
com isso. Ele não tem escolha. Depois eles explicam que isso é uma tradição. Não que a
tradição justifique, acho isso abominável, mas para eles isso basta, esse argumento de
que é tradição basta.
E aí, cusparada de cerveja, chute nas costas, tapa na cabeça, latinha de cerveja na
cabeça, e eu tendo de pular e eles dizendo: Você tem de estar feliz, então dá risada.
Nesse momento a minha ficha caiu e falei: Pelo amor de Deus, eu entro na
faculdade de medicina, fui para Rio Preto, fui humilhado de todas as maneiras possíveis
naquele lugar, eu venho para cá e tenho agressão física e as pessoas cuspindo cerveja na
minha cara, no meu olho, ardendo.
E isso fica muito, você não entende o que está acontecendo. Você fala: Isso é a
Faculdade de Medicina? Isso é uma universidade pública? As universidades públicas,
que deveriam ser, na minha concepção, locais onde a gente avança em questão de
direitos humanos, em questão de combate à opressão, lá a coisa é muito mais enraizada,
é muito mais forte.
Nesses cinco anos de faculdade eu posso dizer com todas as letras, que a
universidade hoje reproduz violência, ela não combate. Os estudantes que se formam lá
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reproduzem a violência de forma muito mais intensa, porque a sociedade é violenta,
mas cuspir cerveja na cara não é algo aceitável na sociedade.
O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Explica melhor isso.
O SR. ANDRÉ CITRONI PALMA – O que quero dizer é que algumas regras
que são colocadas dentro da universidade fazem com que a universidade, regras que eu
digo por convenção social daqueles estudantes, o grupo de acadêmicos, eles criam
regras sociais que são aceitas naquele grupo, mas se a gente tira essas regras e expõe
para a sociedade, não acho que alguém aqui aceite e concorde com um cumprimento ser
dado com uma cuspida de cerveja na sua cara. Mas isso é aceito naquele grupo, aquela
convenção social, aquele grupo, aquela comunidade entende aquilo como adequado. E
muita gente reproduz isso.
Obviamente que algumas pessoas não concordam com isso, as pessoas que estão
aqui, por exemplo, que estão se colocando contra isso.
O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Deixa eu te interromper,
não sei se te ajudo ou te atrapalho.
Se a gente projetar um desses vídeos que eles puseram, te ajuda ou não tem nada
a ver com o que você está falando? Tem uns vídeos de “Chopada”. Eles ajudam?
(Pausa.)
O SR. ANDRÉ CITRONI PALMA – Tem um vídeo dessa festa que estou
narrando. Talvez ela seja mais interessante.
O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Passa o que ele está
pedindo, por favor.
O SR. ANDRÉ CITRONI PALMA – Essa festa foi acontecendo e aí...
O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Que horas eram, da
manhã, mais ou menos?
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O SR. ANDRÉ CITRONI PALMA – Meia-noite, uma hora, aproximadamente.
Eu fiquei mais uns 40 minutos, mais ou menos. Depois o clima ficou bastante tenso,
começaram a gritar muito, hinos completamente absurdos, que o vídeo mostra, e depois
começaram a pular, a bater, a esmurrar a parede, e tinha uma mesa de sinuca que eles
estavam pulando em cima e essa mesa de sinuca quebrou. Isso foi demais para mim.
O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Passa o vídeo, até para
dar um tempo para a gente degelar.

*

*

*

*

*

*

É feita a apresentação do vídeo.

O SR. ANDRÉ CITRONI PALMA – Não sei se vocês prestaram atenção, mas
se voltar uns cinco ou seis segundos, há um veterano que agride, ele dá um tapa na cara
de um calouro.
O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Você jura que não tinha
droga, você não viu droga nenhuma nessa festa?
O SR. ANDRÉ CITRONI PALMA – Não vi.
O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Você é bonzinho.
O SR. ANDRÉ CITRONI PALMA – Juro que nem conhecia droga.
O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Volta esse troço.

*

É feita a apresentação do vídeo.

*

*
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*

*

*

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – É tudo estudante de
medicina, André? É um hino tribal?
O SR. ANDRÉ CITRONI PALMA – São palavras que ninguém entende.
O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Que língua? É bugre?
O SR. ANDRÉ CITRONI PALMA – Não faço ideia. Isso existe em partidas
de rugby, existe aquele haka.
O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – É para intimidar.
O SR. ANDRÉ CITRONI PALMA – Isso me deixou muito transtornado, e eu
acabei indo para fora da casa.
O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Tinha cerca de 35, mais
ou menos, e uns 15 calouros, e todos meninos? Todo mundo era homem na festa?
O SR. ANDRÉ CITRONI PALMA – Tinha mulheres também, calouras e
veteranas.
E eu saí dessa sala porque estava com medo de acontecer agressão, e fui para
fora, na área externa da casa, e quando fui para a área externa tinha um veterano com
um bambu na mão, enorme, dizendo que, ele falou: Você está vendo aquele veterano lá
na parede? Tinha um veterano na parede, nessa posição, de costas para mim, de frente
para a parede, dizendo, ele falou: Está vendo aquele veterano lá, você vai pegar esse
bambu e vai descer nas costas dele. Só que depois ele vai pegar e você vai ficar lá e
você vai descer o bambu nas suas costas, porque aqui na Unicamp ninguém é melhor do
que ninguém. Então, você vai agredir, pensei, eu vou agredir e vou receber, e isso
mostra uma igualdade.
Eu me recusei, de todas a maneiras, a fazer isso, e comecei a ser intimidado,
xingado, humilhado, até que uma pessoa, inclusive um menino que usava saia, ele viu
essa cena e me tirou desse local, e aí depois disso eu fui embora.
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Só queria contar mais dois relatos que tive enquanto calouro, que existe uma
festa, fora do campus, chamada ““Chopada” dos 37”, que é uma festa que acontece mais
ou menos em março.
O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Fora do campus onde?
Pelo menos isso? É numa chácara?
O SR. ANDRÉ CITRONI PALMA – Era um local de festas, um local famoso
em Campinas, chamado “Campinas Hall”, bem famoso em Campinas. É uma festa
organizada pelo, não sei qual o curso, mas é de todos os cursos da Unicamp. A Unicamp
tem 37 cursos, então, ““Chopada” dos 37”. É uma festa de toda a universidade.
Eu cheguei a essa festa e vi um grupo de alunos da Medicina, e esses alunos
usavam saias.
O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Saias verdes, aquelas
escocesas?
O SR. ANDRÉ CITRONI PALMA – No caso, são vermelhas. E aí, então, eu
encontrei essas pessoas, e como eram pessoas da Medicina, eu e meus colegas calouros,
a gente estava lá, isso foi em março, mais ou menos, os veteranos começaram a
perguntar: Você sabe meu nome? Você sabe meu nome? E eu falei: Eu não sei seu
nome. E, brincando, falei assim: Mas você também não sabe o meu.
E aí ele pegou e me deu um tapa na cara, nesse sentido, batendo várias vezes,
falando: Eu não tenho obrigação nenhuma de saber qual é seu nome. Quem tem
obrigação de saber o nome de alguém aqui é você o meu.
E aí fui procurar o nome da pessoa, fui procurando: Qual o nome dele? Qual o
nome dele? E voltei para essa pessoa e falei: Eu descobri o seu nome, é fulano. E aí ele
pegou e me deu um abraço e falou: Agora sim, calouro, agora sim. Parabéns, agora você
é da família, está certinho, vamos lá tomar uma cerveja.
Então, quer dizer, eles humilham, eles te colocam numa condição muito inferior,
uma vez que você é exposto, humilhado, sua identidade é destruída, aí sim você está
aceito na família Medicina Unicamp. E isso aconteceu com vários colegas meus,
colegas que são totalmente contra isso hoje, e colegas que reproduzem isso com os
novos alunos.
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Então, para não me alongar muito, ao final do primeiro ano eu assumi a gestão
do Centro Acadêmico, fui gestão do Caal por dois anos, nosso CA, e compus a
executiva de Medicina.
O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Em que ano?
O SR. ANDRÉ CITRONI PALMA – Compus a gestão do Centro Acadêmico
no final de 2011 a 2012, e final de 2012 a 2013. E então, o Centro Acadêmico, na nossa
época, ele se colocava frontalmente contra essas formas de violência.
Existem duas festas durante a semana de calouros, que se chamam “Chopada” e
“Churrasco”, que são organizadas numa chácara, onde não há sinal de celular, onde o
acesso é por estrada de terra, é um local escuro, onde geralmente tem piscina, e quem
dita as regras de como essa festa deve ser feita é o sexto ano. E quem coloca em prática,
e vai atrás dessas coisas, são alunos do segundo ano.
O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – É em Barão Geraldo, a
chácara?
O SR. ANDRÉ CITRONI PALMA – Em Barão Geraldo, ou nas proximidades.
O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Você foi?
O SR. ANDRÉ CITRONI PALMA – Não fui porque...
O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Onde foi essa festa?
O SR. ANDRÉ CITRONI PALMA – Essa festa acontece todos os anos em
chácaras diferentes.
O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Sei, até eu que sou mais
bobo. Onde, nesse ano, foi feita, em que chácara, que local? Como é o nome da
chácara?
O SR. ANDRÉ CITRONI PALMA – A chácara deste ano eu não sei...
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O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Desse ano que você se
refere. Você estava começando a contar, e desculpe falar desse jeito, mas dá um nome,
por favor. É em Barão Geraldo?
O SR. ANDRÉ CITRONI PALMA – É em Barão Geraldo.
O que eu estava dizendo para o senhor é que existe a tradição dessas festas
acontecerem, e eu assumi o Centro Acadêmico e comecei a colocar o Centro Acadêmico
contra essas festas.
Então, nós íamos para essas festas para levar o calouro embora, porque o ônibus
chega de madrugada, e o calouro fica lá da hora que ele chega até de madrugada, ele
está levando trote e não tem ninguém que possa levar ele embora.
Então, o pessoal do Centro Acadêmico ficava levando e trazendo os calouros
dessa festa, levando não, trazendo de volta para casa.
E por muitas vezes nós fomos humilhados, criaram um hino contra mim. Eu
nunca tive acesso a esse hino, não sei o teor da letra, mas é um hino jocoso contra mim,
porque eu me coloquei contra o trote ao longo do tempo da faculdade.
Por fim, queria só acrescentar que a violência não existe só no âmbito da relação
entre estudantes. A violência existe também durante a formação médica, seja pela carga
horária, seja pelo currículo oculto de medicina, que é os que professores colocam na
hora que vão discutir casos. Então, é muito comum, quando a gente vai discutir casos, o
professor fazer piadas sobre a obesidade do paciente, sobre a orientação sexual do
paciente, sobre, enfim, são diversas minorias dentro da nossa sociedade.
O que queria dizer é que em 2013 foi montada uma comissão de apoio ao
estudante na nossa faculdade. Após muita pressão do Centro Acadêmico, alguns
professores engajados nessa questão se colocaram e se propuseram a investigar essas
coisas. São poucos professores, a comissão não tem a força suficiente que ela deveria
ter.
Uma coisa que talvez seja um avanço, houve uma eleição para nova diretoria da
faculdade, e no ano passado assumiu uma nova diretoria, e essa nova diretoria, durante a
sua campanha, se colocava frontalmente contra o trote e se propunha a combater essas
questões.
Então, essa diretoria que assumiu ano passado vai viver a primeira calourada
agora, então não tenho como dizer como a diretoria se comporta, mas os professores que
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compõem a diretoria já disseram várias vezes que a prática de trote na Unicamp é
fascista, então, que isso precisa ser combatido.
O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Qual a diferença entre o
Centro Acadêmico e a Atlética?
O SR. ANDRÉ CITRONI PALMA – Legalmente, o Centro Acadêmico é o
órgão que representa os estudantes de medicina da Unicamp. A Atlética não tem esse
poder legal, é o órgão que, teoricamente, deveria organizar as competições esportivas.
O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Quero saber,
politicamente, ideologicamente, a Atlética é o trotista, o Centro Acadêmico é o que
rejeita?
Tem professores, a Unicamp é uma grande universidade, ela tem Comissão da
Verdade, e aí quem preside a Comissão da Verdade é a prima do Juca Kfouri, lá tem
gente, tem um corpo estável para enfrentar a barbárie. Quais são os professores, o Caio
Toledo é um cara fantástico, quais são os professores que são aliados de vocês, que a
gente podia contar para puxar essa coisa em relação à Unicamp, que é diferente da
PUCamp, que lá é uma aldeia gaulesa, mais difícil. Dá um pouco de noção.
E este ano teve chácara? Qual foi, onde foi? Tudo bem, já percebi que vocês não
vão citar nomes, mas fala alguma coisa. Essas atléticas, além de atlética, tem show lá?
Alguma coisa a gente precisa ter uma noção de como procurar, como pesquisar.
A Unicamp não é uma universidade qualquer. Rio Preto já está mais do que mapeada,
embora a gente não saiba nome de nenhum veterano, nenhum professor.
Agora, vamos falar o lado bom, quem são os aliados da Unicamp que a gente
pode contar, chamar, criar uma coisa que vocês possam ficar mais protegidos?
O SR. ANDRÉ CITRONI PALMA – Sobre a primeira pergunta do senhor, a
Atlética e o Centro Acadêmico.
O Centro Acadêmico sempre se colocou frontalmente contra o trote e essas
práticas dentro da faculdade e fazia coisas nesse sentido. A gente informava todos os
calouros da faculdade sobre os riscos de participar dessa “Chopada” e desse churrasco, e
a gente deixava a autonomia para o calouro. Mas a gente sempre sofreu muito por dizer
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a verdade na faculdade. A Atlética sempre boicotou e sempre fazia ironia, piada, em
tom jocoso, por a gente se colocar e dizer a verdade ao calouro.
A Atlética, oficialmente, se coloca contra o trote, mas ela não tem, nem de
longe, a disposição e o empenho que o Centro Acadêmico tem em combater essas
questões.
A outra pergunta do senhor, sobre a chácara deste ano. A calourada da Unicamp
ainda não aconteceu este ano. Ela vai acontecer nas próximas semanas. O que posso
dizer, do ano anterior, falei para o senhor que foi montada uma Comissão de Apoio ao
Estudante, chamada CAE. Essa comissão, no começo de 2014, fez uma série de
recomendações de como deveria ser a festa de recepção dos calouros.
A comissão que organizou essa festa não respeitou nenhuma dessas
recomendações. A festa aconteceu nos moldes em que o sexto ano quis, não como a
CAE, a comissão dos estudantes, Comissão de Apoio aos Estudantes, que tem docentes,
recomendou.
O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – O que é esse texto que
está na tela? Esse é importante? Você vai explicar?
O SR. ANDRÉ CITRONI PALMA – Por fim, a última pergunta do senhor, o
senhor pediu um nome que eu pudesse sugerir aqui.
Um nome que eu tenho plena confiança em indicar, já conversei com ele, é o
professor Gastão Wagner, do departamento de saúde coletiva. Ele é uma pessoa, meu
orientador. Ele já disse a mim que se dispõe a falar.
O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – E o professor Emerson
fala? Médico, amigo do Gastão?
O SR. ANDRÉ CITRONI PALMA – Não conheço. O professor Gastão se
propõe a falar e ele compôs essa comissão, durante o início dela, ele compôs essa
comissão.
O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Ele está a fim de enfrentar
essa tigrada?
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O SR. ANDRÉ CITRONI PALMA – Ele disse que vem depor.
O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – E o que está escrito na
tela?
A SRA. NATÁLIA BOWKUNOUVICZ MARCON – Na verdade, ali estava
exposto o manual, que era para eu ter explicado na hora que falei da Famerp, para
mostrar tudo que eu falei, como é presente isso.
Foi um manual que entregaram para a gente, da Famerp. E, na verdade, nas
outras páginas, não tanto nessa, que tem falando que calouro bom é calouro morto, e
tem várias dessas coisas.
Na verdade, não é isso que está escrito, está escrito: Treinar, se não morre. Fala
de mastiguinha, que bixo não é gente, fala várias coisas que agora eu não lembro
exatamente onde que está, mas se você for passando, dá para passar mais uma página...
O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Vai lá na frente, embora
tenha muita gente para depor, porque isso é muito importante.
O SR. ANDRÉ CITRONI PALMA – Por fim, terminando, os alunos atuais
estão aqui e a gente tem uma esperança e a gente entende que é nosso compromisso
também, enquanto agente da universidade, ajudar a combater essas questões, e isso tem
de estar envolvida toda a comunidade universitária, acho que o corpo docente tem de
estar completamente engajado nisso, e também a diretoria.
A diretoria atual da faculdade se colocou muito disposta a combater essas
questões, então a gente espera, e torce, e quer trabalhar junto para combater essas
opressões que podem vir, que elas não morreram.
O que a Thaís descreveu acontecia muito pesado nos anos anteriores. A Thaís,
no vídeo em que ela depõe, ela colocou diversas situações que ela sofreu. Hoje o trote
na Unicamp é mais velado, a violência é mais velada. Ela não acontece na mesma
intensidade do que acontecia nos anos anteriores, nem acontece hoje como aconteceu
comigo. Mas ela ainda existe.
Então, a atenção tem de ser intensa e todos os agentes que compõem a
universidade têm de estar atuantes nisso, a diretoria, o corpo docente e os estudantes.

1150
DIVISÃO DE TAQUIGRAFIA
O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Antes de ler esse texto da
Famerp, você sabe a repercussão que teria um depoimento do professor Gastão. Então,
em que pese todo o esforço que vocês estão fazendo, que o Koba organizou, um
depoimento do professor Gastão, se ele não puder vir a São Paulo, se ele puder gravar,
porque pela web fica muito prejudicado, se ele puder gravar um depoimento nos moldes
que o Dráuzio Varela depôs, uma coisa bem parada, com uma câmera bem feita, o
depoimento do professor Gastão para a gente seria importantíssimo.
Queria te parabenizar, te agradecer.
O Gastão poderá vir. Mas se não puder vir, se gravar.
Você podia ler, por favor?
O SR. ANDRÉ CITRONI PALMA – Terminei e queria agradecer.
O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Muito obrigado e
parabéns pela sua coragem de enfrentar esses caras.
A SRA. NATÁLIA BOWKUNOUVICZ MARCON – Tem algumas coisas
que são bem legais de ressaltar. É um livrinho que a gente recebe, é entregue pela
comissão de formatura e pelo Centro Acadêmico da Famerp, de São José do Rio Preto.
Já começa ali em cima. Calouro: aquele que canta no Raul Gil, você é bixo e
burro. Não sei, se você for vendo, tem várias coisas. “Chopada”, você serve...
O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Isso é uma publicação da
Famerp?
A SRA. NATÁLIA BOWKUNOUVICZ MARCON – Não da faculdade, dos
alunos para os bixos. Chama “Manual do Bixo”.
E aí tem esse finalzinho, tem vários textos de pessoas da faculdade, e tem esse
final.
O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Você trouxe em papel
para nós ou você não tem?
A SRA. NATÁLIA BOWKUNOUVICZ MARCON – Eu tenho. Eu trouxe.
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O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Depois você dá uma
cópia?
A SRA. NATÁLIA BOWKUNOUVICZ MARCON – Com certeza.
E ali, por exemplo, “Chopada”: você serve e nós bebemos, e sem espuma, bixo
burro. “Chopada” 2: breja faz bem para os cabelos. “Chopada” 3: utilize roupas
descartáveis. Enfim, é engraçado.
Churrasco do bixo: não se iluda, o principal ingrediente é a breja e a
mastiguinha.
Enfermagem: sim, existe outro curso na Famerp, e os meninos adoram. É uma
carga completamente machista e bizarra.
Famerp, sua primeira e única opção a partir de hoje e para sempre.
Integração: muitos conhecem por trote.
O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Essas coisas que estão
documentadas são muito importantes. Pode ir com calma. Se você me arrumar em
papel, para ir folheando enquanto acompanho, porque isso é documento.
A SRA. NATÁLIA BOWKUNOUVICZ MARCON – Tem ali: Med Rio
Preto, botando no seu cu. É parte de um hino, na verdade, que eles cantam.
Aí tem mastiguinha: a carne mais macia dos churrascos. É toda essa brincadeira
que eles fazem em torno disso, que não é nem um pouco engraçado.
Pedágio: vai fazer sim, e muitos, mas só no primeiro ano, a não ser que você vire
um atleticano.
Para a Intermed: abstinência de sono, comida e banho.
Combustível: breja, mais vodca, mais suco gami. Suas funções serão carregar a
bateria, beber, jogar e batorada. Tomar banho e dormir são luxos que não atingem
vocês, bixos.
Daquele print que tem, tem um menino falando sobre o paga 10, está escrito
você vai entender, mas eu não sei porque não fiquei na Famerp e não sei, deve ser
alguma coisa interna deles. Eles estão falando que você é obrigado a pagar 10 flexões,
deve ser alguma coisa que eles obrigam a fazer.
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O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Isso está na internet? Isso
é de 2014, bem recente.
A SRA. NATÁLIA BOWKUNOUVICZ MARCON – Não, só impresso.
Queixo no peito: reconhecendo seus veteras pela voz.
Semana do bixo: tudo grátis, menos para você.
Tia: não passe lá no primeiro mês. Depois disso, sem nada para comer, os
lanches e espetinhos são deliciosos. A Tia é um lugar que tem perto da faculdade que o
pessoal vai para comer lanche, mas falam que se você passar lá por perto no primeiro
mês vão te dar trote e você não pode chegar perto de um lugar, que é fora da faculdade,
aliás, é um lugar de comida, você não pode chegar lá porque é o lugar dos veteranos.
Esse é bem interessante, treinar: se não, morre.
Trote: andar ritmado de cavalos. Eles adoram fazer piada com isso.
Trote 2: trote é crime, denuncie. Que acho bem sínico.
Tem uma piada com as outras faculdades: Unifeb, fundada em fevereiro,
Unimar, fundada em março, Unilago, faculdade que deve ter um lago, enfim.
Veterano: deus.
Aí tem os números das turmas, guarde esse número, no seu segundo ano,
respeite os mestres, seu terceiro ano, seu quarto ano, seu sexto ano, porra, é a 42 que
manda. Sem mais.
E é mais ou menos isso e, além disso tem outro arquivo que fala da palavra do
sexto ano, é uma frase, e que está nesse manual também, eles ficam sempre ressaltando
como bixos são burros, e se der para mudar de página tem na próxima, não se esqueça
de que aqui na Famerp a palavra de ordem é hierarquia, portanto, respeite a todos os
anos superiores a você, as instituições da faculdade, o cachorro na rua, que nesse
momento também é mais importante que você, e principalmente o sexto ano, e no final
termina com você tem de ficar honrado por ter a 42 como seu sexto ano, não faremos
apresentação aqui porque vocês têm o dever de nos conhecer por nome e apelido. Isso
está na palavra do sexto ano, que é um dos textos desse manual que a gente recebe.
Enfim, isso mostra que, de fato, é uma coisa escancarada lá na Famerp e eles não
têm nem vergonha de imprimir essas coisas. É isso.
O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Quem assina esse
documento, essa maravilha, é Victor Kenite...
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A SRA. NATÁLIA BOWKUNOUVICZ MARCON – Isso depende. Cada
texto, a pessoa assina o texto que ela faz. Ele responde por esse texto dele, e se for
vendo, cada página é um texto.
O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Não tem problema. Nós
vamos levar isso até as últimas consequências. Você não precisa justificar nada aqui.
Um dos caras que fazem o texto de boas-vindas é o Victor Kenite Gomes Nishiama
Matias. Tem várias empresas que patrocinam essa barbaridade, talvez nem saibam o que
está no conteúdo.
Tem aqui a gestão touro, que deve ser da Atlética, Jamanta, presidente, Remo,
vice interino, Bárbara, fermento, Pery, Luppe.
Agora entendi tudo. Os caras fazem e ainda deixam as impressões digitais.
A SRA. NATÁLIA BOWKUNOUVICZ MARCON – E só para encerrar essa
parte da Famerp, queria mostrar mais um vídeo, que é filmado, não dá para ver direito, é
a visão que as pessoas que estão de fora do trote enxergam, que é o trote que eu e o
André e a Thaís tínhamos comentado, que é sobre o trote na casinha, que ficam as
pessoas numa sala e quem está de fora não vê direito, mas só entende várias pessoas
gritando. É lá na Famerp. Vou mostrar esse vídeo, que é bem curto também.

*

*

*

*

*

*

É feita a apresentação do vídeo.

A SRA. NATÁLIA BOWKUNOUVICZ MARCON – São dois meninos, dois
calouros se beijando, claramente forçados, porque dá para ver pelo vídeo que ninguém
está se beijando nessa hora porque quer, obviamente.
No nome do vídeo tem o ano. Ele é recente, de 2012, 2013, por aí. Está no
Youtube também esse vídeo. Mostra como eles ficam gritando, que não dá para
entender direito. Não é do meu ano, mas é um vídeo que encontrei no Youtube, que é
disponível, mas acho que não é de 2014, eu acho que é de 2013 ou 2012, mas ele é
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recente e também a Famerp é uma coisa que se repete todos os anos. Meu trote foi igual
ao do André, que foi quatro anos antes do meu, e sempre é assim.
Então, ele é um vídeo que se aplica bastante. É isso.
O SR. – Aproveitando a oportunidade, foi bom ele ter colocado o jornal, e
aproveitando o que a Natália falou e o André falou, a questão da Famerp, é uma capa de
jornal recente, pelo que estou vendo ali, 30 de janeiro de 2015, Natália, dá para
reconhecer alguém, se não for falar nome dá para entender, tudo bem, mas quem está
vestido de amarelo são os veteranos e o local é dentro da faculdade ou é algum local
fora da faculdade?
A SRA. NATÁLIA BOWKUNOUVICZ MARCON – Sobre as pessoas que
estão vestido de amarelo, são veteranos, sim, porque aqui atrás está escrito lojinha AES,
que é a lojinha da Atlética. Então, ao meninas que provavelmente já estão o terceiro,
quarto ou sei lá que ano, que trabalham pela Atlética, e estão aí. Isso é dentro da
faculdade, eu não posso afirmar com certeza, mas acredito que seja, que é quando você
passa pela matrícula, que é aquilo que comentei, que você tem de passar por vários
postos, falar com a lojinha, falar com a Atlética, que eles vão querer te vender coisa,
depois eles vão querer vender o kit bixo, você fala com o Centro Acadêmico, fala com o
Centro de Apoio ao Aluno. Mas, essa aí seria um dos postos que a gente passava.
Sobre reconhecer os alunos, eu realmente não reconheço, para mim já faz mais
de um ano e tudo que passou para mim na Famerp eu fiz questão de esquecer, na
verdade, porque foi bem ruim.

(Manifestação fora do microfone.)
A SRA. NATÁLIA BOWKUNOUVICZ MARCON – Eu não posso nem
afirmar. Essa foto é deste ano, 2015, então eu não sei como foi lá o trote, exatamente,
agora, um mês atrás, neste ano, porque o meu não foi assim, não foi dentro da
faculdade. Onde me sujaram de tinta foi naquela casinha, e não fiquei com marcas,
foram potes e potes de tinta e eu saí pingando tinta da cabeça aos pés, com guache
secando no meu cabelo. Não foi algo, digamos assim, tranquilo, foi algo bem mais
pesado.
E agora, dessa foto eu não sei, porque não estava lá este não e não sei como foi.
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(Manifestação fora do microfone.)
A SRA. NATÁLIA BOWKUNOUVICZ MARCON – Acredito que seja.
Reconhecendo o local, parece muito dentro do prédio da Famerp, mas eu realmente não
consigo afirmar isso porque faz tempo que passei por lá e não lembro mais da
arquitetura.
O SR. ANDRÉ CITRONI PALMA – Uma coisa que é bastante comum,
quando a gente faz a matrícula, em todas as escolas de medicina, a matrícula ocorre
dentro do campus e o Centro Acadêmico e a Atlética fazem atividades, fazem stands
para divulgar as entidades, alguns vendem produtos. Isso é uma prática bastante comum
dentro das escolas de medicina, a matrícula ser feita e as entidades de representação
estudantil participam desse momento.
Me parece que é isso que tem na foto, mas não sei.

(Manifestação fora do microfone.)
O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – É só ligar lá no jornal. O
jornal fez até editorial esse dia contra o diretor. Pode ver na página 2, o jornal fez até
editorial.
Se pudermos continuar os depoimentos, não sei qual é o prazo que o Jorge
Machado tem para ficar na sala, e o companheiro que veio de Campinas também, lá da
Globo de Campinas, se vocês precisarem, se os jornalistas precisarem de vocês podem
ir saindo, e acho que é legal tirar uma cópia desse negócio, pelo menos uma, porque
esse é o original deles, e a gente tem de devolver.
Eu estou até zonzo de tanta barbaridade.
O SR. ANDRÉ CITRONI PALMA – Deputado, teve um colega meu que
passou por um trote em Rio Preto também e ele colocou um relato aqui e mandou para
mim por uma rede social. Posso ler agora?
Ele diz assim: Passei um trote podre lá. Foi horrível. Me fizeram assediar uma
menina também. Nossa, pavoroso. Inclusive essa menina saiu chorando. Saí com os
joelhos sangrando e tudo isso foi na casinha. O pessoal do segundo ano falando que eu
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tinha de levar trote, senão quem levava eram eles. Nossa, eu teria coisas boas para falar
da Famerp também. Ficaram me zoando, falando para não tocar em mim porque eu teria
Aids.
Mostra também um conhecimento médico bastante extenso, porque a gente abe
que Aids não se pega pelo contato com a mão, pele com pele.
O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Seu pai não está aqui
hoje, mas tem duas mães presentes.
O SR. ANDRÉ CITRONI PALMA – Três mães e um pai.
O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Acho que o depoimento
dos pais é muito importante, mas vamos ouvir um pouco mais os alunos e se qualquer
um dos pais quiser falar, porque os depoimentos são muito fortes, muito mais
contundentes, estamos totalmente abertos a isso.
O SR. VITOR VILA ELDORADO – Gostaria de sugerir primeiro que a gente
assistisse ao vídeo, porque assim como o vídeo da Thaís, eles têm uma sequência, e o
meu entraria, meu depoimento entraria depois deles.
É o vídeo da Daniela e Gines.
O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Vai passar um vídeo de
depoimento? São cinco horas da tarde. Os depoimentos já estão salvos, a gente
recupera. Lógico que o depoimento cria um clima fortíssimo na coisa, mas vamos
aproveitar quem está presencial aqui para falar.
E queria te parabenizar, Koba, pela qualidade do que você obteve nesses
depoimentos. Queria fazer uma pergunta, não é melhor aproveitar que eles estão aqui e
os depoimentos já estão salvos, e a gente ouve os que estão presentes? Não é melhor?
(Pausa.)
Fala o tempo. Mamma Mia, vai matar a audiência. Traz esse monte de gente de
Campinas, coisa dificílima. Eles já são veteranos, são formados. Sei que os depoimentos
deles são profundos, não estou impondo, sinceramente, não estou usando de
autoritarismo, mas acho que é melhor o pessoal que está aqui. Para eles é uma
dificuldade muito grande, eles estão tomados de profunda emoção, é a primeira vez que
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eles estão fazendo esse depoimento em público. Queria que vocês, vamos suspender a
sessão por cinco minutos, aí eu também dou uma respirada, e vocês veem como nós
vamos tocar daqui para frente. Só dei minha opinião e não quero dar opinião impositiva.
Avaliem vocês.
Acho que o depoimento que está feito, gravado, mesmo para passar para fora é
muito mais fácil. Acho que o mais difícil são eles.
O SR. VITOR VILA ELDORADO – Até que horas a gente tem?
O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Aqui não tem problema,
vocês podem ficar até sete, oito horas da noite.
Vamos ver os depoimentos. Doutor, falaram três, eu acho que os outros não
estão querendo falar e estão só enchendo o tempo.
O SR. RICARDO KOBAYASHI – O depoimento é de uma ex-estudante da
Faculdade de Medicina da Unicamp, o nome dela é Daniela Donação Dantas, ela é da
turma 43, ela se formou em 2011.
O SR. – Agora você fala seu nome, da sua faculdade, tudo isso.
A SRA. DANIELA DONAÇÃO DANTAS – Meu nome é Daniela Donação
Dantas, eu sou formada pela Universidade Estadual de Campinas, Unicamp, eu entrei na
faculdade em 2005 e me formei em 2010, então sou ex-aluna há quatro anos. Hoje faço
residência de medicina de família em comunidade na Universidade Federal da Paraíba,
concluindo agora.
Vou começar a contar um pouco da história e tentar rememorar, mais ou menos,
coisas que acho que tiveram mais importância para mim durante a graduação e no
período que estive na Unicamp, que foi o período de 2005 a 2010.
Quando entrei na faculdade eu não conhecia nada sobre medicina, sobre os
processos internos das faculdades de medicina. Sabia que tinha algum tipo de trote, mas
sempre tinha tido histórias de trotes meio violentos nas faculdades de medicina, então
foi um medo para a família, que ainda não tinha ninguém formado médico, todo mundo
falava para fica atenta, tomar cuidado, mas quando minha família me levou para fazer a
matrícula foi muito tranquilo, eles me pintaram e foi uma coisa bem tranquila, a
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recepção com os familiares. Então, aquilo deixou todo mundo mais sossegado e não
gerou mais tanto preparo, tanta preocupação.
Eu fui morar na moradia estudantil logo de início, e foi lá que o pessoal
começou a me falar: Toma cuidado, não vá para qualquer lugar, fica atenta. Me
apresentaram pessoas mais velhas da medicina que não concordavam com os processos
de trote que aconteciam na faculdade, para que eles pudessem me contar e eu tivesse
como me proteger, porque risco havia. Ninguém falava exatamente que risco havia, mas
havia risco em participar das festividades.
Logo na primeira semana de aula, depois que passou a recepção com os pais,
com a família, que as coisas começaram a acontecer. E uma cena muito emblemática
para mim é eu entrar numa sala, dentro da Faculdade de Ciências Médicas, num
auditório, com todos os calouros que tinham entrado naquele ano, aí os alunos do
segundo ano recebiam a gente e aí eles passavam algumas informações de como ia ser a
semana, de como ia ser o curso, e de repente foram fechadas as portas, ninguém mais
podia sair e várias pessoas foram discursar, entre elas um ex-aluno, que na época acho
que era residente, da turma 37, que começou a falar que a gente era pior do que verme,
que ali a gente ia aprender o que era ser gente, que como ele era formado e médico ele
já era gente, e a gente não era, e que ele não tinha medo de bater em ninguém, de
agredir ninguém porque ele não tinha nada a perder, e que a hierarquia merecia isso, e
que a gente ia ter de aprender a valorizar o que era ser médico e para isso a gente ia ter
de passar pelos procedimentos hierárquicos que a faculdade trouxesse e ordenasse para
a gente.
Aquilo para mim foi um choque, eu nunca tinha ouvido falar de nada daquilo,
achei o cara doido, pensei: O cara deve estar viajando. E de repente começaram a
distribuir ingressos para a “Chopada” e para o churrasco, que são da semana de
calourada.
E aí as pessoas iam entrando na sala e iam marcando o nosso braço, escrevendo
no nosso braço: Então, caloura, seus ingressos são os meus. E escrevia o nome e a
turma, a caneta, no braço. Eu fiquei muito indignada com aquilo, e aí eu comecei a
falar: Gente, para de escrever no meu braço. Não, porque eu vou garantir o meu
ingresso com você. Vou te dar R$10 pelo ingresso. E o Centro Acadêmico estava
vendendo por R$60, R$70, e eles falavam: Está aqui, R$10, para você pagar o meu
ingresso e o resto você paga. Isso é o que eu vou te dar.
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E aí, a hierarquia vinha vindo pelos números das turmas, então, por exemplo, um
cara de uma turma inferior marcava o meu braço, vinha um cara de uma turma para
cima, riscava aquilo e marcava e falava: Isso é bosta, não é nada, então é aquilo. Não
perguntavam seu nome, não falavam nada, só pegavam o seu braço e iam te marcando.
Lembro que quando cheguei na frente da menina, ela fala: Custa R$60 o kit.
Falei que não ia pagar. Está aqui R$10 que fulano de tal me deu, eu não vou pagar e
acho um absurdo o que vocês estão fazendo e na quero levar esse kit. Ela falou: Você é
obrigada a levar, porque você precisa se identificar e a gente precisa saber que você é
caloura. Eu falei: Eu não vou levar. E eles não me deixaram sair da sala sem levar o kit.
Enfiaram um kit e eu falei: Não vou pagar esse kit, porque eu não vou ser extorquida
aqui por uma de vocês. Resolvem entre vocês. E fui embora.
Isso já foi uma indisposição, porque como que a caloura fala para a menina do
segundo ano que ela não vai pagar o kit? Eu catei o negócio e fui embora.
E na semana eu consegui fugir de algumas coisas, porque eu tinha de passar pelo
processo seletivo da moradia e tudo, mas é uma coisa muito fiscalizada, você tinha
horário para chegar, e você entrava no ônibus, te levavam para o que seria o trote do dia.
A parte mais tranquila do dia era a feira de saúde, que iam estudantes que não
necessariamente eram a favor do trote, e eu fui descobrir o que seria a semana, eles
falavam: Vão te prender dentro de um ônibus, vão te levar para uma chácara afastada, e
lá eles vão cuspir em você, jogar cerveja na sua cabeça, às vezes eles batem em algumas
pessoas. Se você não quiser ir – esses veteranos mais velhos – fica perto da gente e não
vai.
Mas achei aquilo tão absurdo que decidi ir para ver se aquilo era possível, se era
possível que as pessoas pudessem fazer aquilo.
Tinha até uma certa mobilização de algumas pessoas mais velhas, que iam para
os eventos para não, de repente, proteger um calouro e tal, mas se o cara fosse mais
velho do que ele, às vezes até o próprio cara do segundo ou terceiro ano acaba tomando
cerveja na cabeça, ou sendo cuspido na cara, ou jogado no chão e surfado em cima,
pegavam peixes e jogavam dentro da blusa das meninas e davam socos. Era uma coisa
muito assustadora.
E ainda, nos dois eventos, na “Chopada” e no churrasco, o procedimento foi o
mesmo. Uma cidade que você não conhece, tinha acabado de chegar em Campinas, a
maioria das pessoas, sai do centro de Campinas, as pessoas pedem para serem deixadas
em algum lugar, nem sempre isso era respeitado. Eu não lembro, acho que em um dos
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eventos foi respeitado, mas eram poucos calouros no primeiro evento, e os veteranos
ficaram muito bravos porque não tinha muitos calouros para eles darem o trote, eles no
segundo evento não deixaram as pessoas que queriam sair. Então, as pessoas iam
fugindo para não ir, saiam do centro de Campinas sozinhas, sem conhecer a cidade, e
quando encontravam um veterano o veterano fazia entrar dentro do ônibus. Era uma
coerção que não era violenta no sentido físico, não tinha uma agressão física, mas tinha
uma coisa de que você precisa ir, senão a gente vai apanhar, porque se vocês forem para
tomar o trote a gente vai tomar o trote de novo, as pessoas do segundo ano falando isso.
E era um terror, você entrava numa chácara, no meio do nada, em que as pessoas
estavam bêbadas, e você não tinha como ir embora, e aí eram situações desde você ter
de sair de lá com uma pessoa totalmente embriagada dirigindo, que você não conhecia,
para te levar embora dali, para um lugar que você não conhecia, até você ver, os
meninos apanhavam muito mais.
As meninas ficavam de escravas, só, buscava cerveja, trazia, eles jogavam na
sua cara, cuspiam na sua cara. No meu ano teve a festa dos peixes, então jogavam os
peixes dentro das blusas das calouras, e algumas levavam socos, se machucaram, outros
levaram apelidos dos peixes que estavam carregando, e aí entrava na piscina e não podia
sair da piscina, e aí você tentava se segurar na boia e não podia.
Eu até que dei sorte, porque eu fiquei só carregando cerveja para cima e para
baixo. Eu era bocuda também, então eu falava que não ia fazer e o pessoal se assustava
um pouco com aquilo, com aquela reação. Mas era muito difícil para uma pessoa recém
entrada na faculdade, de repente vendo um monte de gente usando drogas, dos mais
diversos tipos, e você se sentindo suscetível, porque as pessoas não, não pelo moralismo
de não usar droga, cada um faz o que quiser, mas você ali, num lugar desconhecido, sem
saber como sai, ninguém te dá endereço de nada, sem acesso a nada, com um monte de
pessoas alteradas, bêbadas, drogadas, que teoricamente podem fazer o que quiserem
com você.
O que a pessoa mandava você fazer, você tinha de fazer. E o meu ano não foi um
dos mais violentos no sentido de ter mesmo agressões físicas e tudo. Os meninos
apanhavam, e aí não sei dizer como foi, tudo, porque anos depois esses mesmos
meninos que apanhavam na calourada bateram nos outros, de uma maneira muito
pesada e muito violenta. Então, a tradição vai se levando.
E lembro que meu primeiro ano foi um ano de experimentação, eu ia para todas
as coisas porque eu não acreditava que iam acontecer as coisas que eles falavam. E
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lembro que a gente, por exemplo, foi para os jogos dos calouros. Você deitava à noite,
as pessoas não te deixavam dormir, e às vezes jogavam cerveja em cima de você.
Chegou ao absurdo de jogarem cocô em cima de uma pessoa, não no meu ano, mas em
anos subsequentes.
O SR. – Isso era na Calomed?
A SRA. DANIELA DONAÇÃO DANTAS – Isso, na Calomed. Eles botam os
calouros todos num alojamento e aí eles não deixam os calouros dormir nunca mais. E
aí os calouros ficam com medo da hora que vai passar a visita.
Engraçado, porque no ano que entrei na faculdade todo mundo falava que meu
sexto ano frouxo porque não tinha dado o trote direito na minha turma. Então,
teoricamente eu tive sorte. Aquilo já me revoltava, mesmo eu tendo sorte de não ser
agredida fisicamente.
Eu lembro de um cara parar na minha frente e falar para mim: Morde a minha
bunda. Falei: Você está louco? Qual o seu problema? E aí o cara virar para mim: Toda
caloura quer um veterano e você não quer morder a minha bunda? Não. Era muito
estranho. Eu lembro de ter fugido da primeira Calomed, da Calomed não, lembro de ter
fugido da Intermed. Falei: Chega, está bom, já sei tudo que acontece aqui e nunca mais
quero participar de nada dessas coisas.
E aí, no segundo ano, eu muito revoltada com isso, logo que começou a
preparação da calourada eu fui numa reunião no Centro Acadêmico e falei: Cara, não dá
para trancar as pessoas dentro de uma sala, marcar os braços delas, prender elas dentro
do ônibus, porque isso é um absurdo. Aí vieram me falar: Você está devendo até hoje
seu kit do calouro. Falei: Eu não vou pagar, porque o Centro Acadêmico que se sujeita a
prender as pessoas dentro da sala merece o calote mesmo. Não acho que tem de pagar
nada. Não devo nada para vocês.
E aí comecei a me envolver dentro do Centro Acadêmico. Só que no meu ano eu
era sozinha, então era uma coisa muito maluca. As pessoas ficavam assim, me
chamavam das mais diversas coisas, ridícula, retardada, mongoloide, queriam me
mandar fazer as coisas e eu falava: Não vou fazer. Qual o seu problema? O que você
está fazendo?
Então, eu sempre briguei muito, não me submetia ao que estava acontecendo.
Então, eu nunca sofri uma violência, de fato, grave. Eu ameaçava: Se você fizer alguma
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coisa comigo eu vou chamar a polícia, vou te denunciar. Você está louco? Eu vou te
bater. Então bate. Eu saio daqui e vou até a delegacia e te denuncio. Não tem esse meiotermo. Eu fui sozinha na faculdade falando essas coisas.
E aí se formou, no ano que a gente era coordenador da calourada, uma comissão
antitrote, e já davam o telefone dos calouros, não trancaram mais os calouros dentro da
sala, não teve mais processo de marcação de gado, e isso foi acontecendo.
Eu ia me afastando da faculdade, porque tudo que era da faculdade era: Na hora
que você chegar no hospital você vai ver, você não participa de nada e você não vai
aprender, ninguém vai te ensinar, ninguém vai te aceitar nos lugares, ninguém vai te
ensinar medicina porque você não é médica. Que tipo de médica é você que renega
tudo, não aceita hierarquia. Isso eu ouvia cotidianamente durante todo o meu ano de
primeiro, segundo, terceiro ano.
Aí você entra no hospital e começam as perseguições: Você vai na Intermed?
Não, você não vai na Intermed, então como você quer aprender? Não é todo mundo,
mas existe, e não é pequeno isso.
E aí, nesse meu terceiro ano entraram os calouros, que aí foi bem grave, que um
dos meninos desistiu do curso porque arrancaram a cueca dele com ele vestido, e ele
sangrou, e aquilo foi um absurdo e ele foi até o diretor da faculdade na época e o diretor
não puniu os envolvidos no trote dele. E aquilo foi o estopim para várias pessoas da
turma dele começarem a perceber que aquilo não era normal.
Então, eles tomaram trote o ano inteiro, aquela turma, e quando eles foram para
a calourada, que eles foram tentar impedir os trotes, eles eram levantados pela roupa,
tiveram a roupa queimada, levantavam a roupa, eles eram levantados pela roupa e
jogados no chão. Era uma coisa assim...
O SR. – Sua turma entrou em 2007?
A SRA. DANIELA DONAÇÃO DANTAS – Em 2007. E isso acontecia
cotidianamente.
O SR. – Que turma é essa?
A SRA. DANIELA DONAÇÃO DANTAS – Eles são a turma 45, eu sou da
43ª.
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Eu tentava apoiar, na medida do possível. Conversava com os calouros no
começo do ano, explicava para eles que eles não tinham de admitir qualquer tipo de
coerção, só que aí você percebe também que todo mundo quer ser aceito, então as
pessoas vão aceitando aquilo como se fosse normal e depois elas passam a reproduzir
aquilo.
E aí, como eu era muito avessa àquilo, nunca acontecia muita coisa perto de
mim. Nunca acontecia, eu nunca vi alguém ser agredido, de fato, do meu lado, porque
na hora que começava eu chegava e batia boca e acabava. Até chegar ao ponto de eu
não participar de mais nada da faculdade, porque eu não conseguia, eu não tinha
estômago.
A gente tentava denunciar, a diretoria se furtava àquilo, e o menino pediu
transferência e ninguém fazia nada, tentaram denunciar para a polícia, Ministério
Público, e ninguém fazia nada. Tem de acontecer alguma coisa antes de a gente intervir.
E aí culminou que no ano de 2008, uma menina foi violentada na Intermed. E a
solução da faculdade foi afastar a menina, fazer o trancamento da matrícula dela, e o
agressor dela, um outro estudante de medicina, se formou, se formou com todas as
honras, tudo muito certo, e quando o menino se formou a menina pôde voltar a estudar.
O SR. – E parece que esse mesmo cara que se formou, são dois estupros na
conta dele, não apenas um.
A SRA. DANIELA DONAÇÃO DANTAS – É o que dizem. Eu conheço, pelo
relato da própria pessoa, uma, que foi do tempo que eu estava na faculdade.
Então, as soluções eram as mais absurdas possíveis. No caso da tijolada no rosto
da menina, a mesma coisa. A Atlética da faculdade tinha um vídeo de onde saiu a pedra
e aonde a pedra chegou. Isso foi escondido durante anos.
O SR. – Qual Atlética, a da Unicamp ou da PUCamp?
A SRA. DANIELA DONAÇÃO DANTAS – Da Unicamp. A da Unicamp e da
PUC elas, o que corre à boca pequena é que elas tinham combinado, e um dos meninos
da Atlética uma vez me disse: A gente tem o vídeo, mas como a gente vai liberar um
negócio desses? A gente vai acabar com a vida do cara.
O cara tacou uma pedra que pegou no rosto de uma menina.
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O SR. – O cara é uma espécie de herói dentro da PUCamp, que tem até uma
musiquinha para ele que a letra é assim: tijolo mágico, zigomático, a Intermed fica bem
mais divertida. E eles fazem com a música do Balão Mágico. E eles cantam essa música
em homenagem a ele. Ele é tido como herói dentro da faculdade.
Só uma pergunta. Esse evento do tijolo, todos os professores da PUCamp
também ficaram sabendo disso?
A SRA. DANIELA DONAÇÃO DANTAS – Sei que na Unicamp sim.
O SR. – Dentro da PUCamp provavelmente.
A SRA. DANIELA DONAÇÃO DANTAS – Talvez sim. Eu não tinha muito
contato com a PUCamp, mas provavelmente. Era um assunto público.
O SR. – Se algum professor, nesse ano que teve a tijolada, em 2007, ele tiver
viajado com a PUCamp para ir para a Intermed, ele ficaria sabendo?
A SRA. DANIELA DONAÇÃO DANTAS – Ele teria visto.
O SR. – Porque tinha um professor lá, nesse dia, da PUCamp.
A SRA. DANIELA DONAÇÃO DANTAS – O que acontece muito é assim,
que eu via, é um discurso: Eu não vi, eu não sei. E foi isso que começou a revoltar as
turmas. Eu era a única na minha turma, mas na turma seguinte, duas turmas depois de
mim, não era um, eram cinco ou seis pessoas que fizeram muito barulho na faculdade.
Teve pessoas que foram processadas por trotes, pela mobilização que essas pessoas
fizeram, e o processo era assim: Você não vai poder prestar residência durante dois
anos.
Eram coisas, as mais absurdas, as punições dessas pessoas. O orador da minha
turma foi punido num desses processos.
Então, era uma coisa muito assustadora, e você não tinha com quem falar,
porque na hora das conversas íntimas com os professores, eles falavam: A gente sabe.
Porque não tem como não saber, o Brasil inteiro sabe disso, não é uma coisa que é
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escondida. Todo mundo sabe o que acontece dentro das medicinas. Aparece no
“Fantástico” vira e mexe. Todo mundo sabe. E aí as pessoas continuam falando que não
acontece nada. É um protecionismo absurdo para criminosos dentro da instituição, como
se ser estudante de medicina tirasse todo o peso do cara.
Então, o cara cometeu estupro, mas a menina também estava dando trela para
ele. É aquela mesma história de sempre. Não, é fato. Uma menina foi estuprada num
jogo em que a faculdade investe dinheiro para que os estudantes vão. O que é isso? Que
tipo de punições foram feitas a essa pessoa? Praticamente nenhuma. Os amigos dele
continuam lá, e tudo continua do mesmo jeito.
E o curso foi passando, e essas coisas acontecendo todos os anos, sempre com
turmas, o Centro Acadêmico mudando de postura, tentando se colocar contra o trote,
tentando fazer vivências mais ligadas mesmo à integração dos estudantes, ao
conhecimento de movimentos sociais, tentar fazer coisas solidárias, cada um dentro da
sua linha, mas tentando mudar isso, e isso acontecendo, e você vendo pessoas que
levaram trote, choraram, reclamaram, perpetuando essa prática, batendo nas pessoas,
agredindo as pessoas.
Meu namorado mesmo, na época, que é meu companheiro hoje, foi agredido por
pessoas da minha turma, meus amigos. Meus amigos agrediram meu marido.
Então, era uma coisa muito assustadora. E não existia assim, quero brincar. O
calouro não está ali para brincar, para se divertir. Ele está ali para ser oprimido,
hostilizado e colocado no que é o lugar dele, que é o lugar de subalternidade.
E isso tudo foi correndo e se eu parar para contar a experiência de cada ano, e
um ano um residente, dentro do centro cirúrgico, disse que não ia me ensinar nada
porque eu não frequentava os jogos. E aí eu fui conversar com o superior dele. As
pessoas não fazem isso.
Então, se o cara fala que não vai te ensinar, as pessoas abaixam a cabeça e vão
para suas casas. Está louco? Eu vou aprender. Eu fui falar com o supervisor dele e o
cara voltou a me ensinar normalmente, como se nada tivesse acontecido.
Então, as pessoas sabem que isso só existe lá dentro. O problema é que as
pessoas ficam tão emedadas com isso que elas acham que isso é real. Isso não é real,
isso é só lá dentro. Isso não é de verdade, isso não é, não tem um paralelo com a
realidade.
Então, você vê que todo mundo que enfrenta, que se coloca, e que não se
envolve com essa baixaria, não sai machucado depois que a pessoa toma consciência,
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porque na verdade o cara do primeiro ano chega lá sem saber o que vai acontecer. Eu
tive sorte de saber o que ia acontecer, porque um cara três anos mais velho que eu falou
que acontece isso, isso e isso, se proteja. Eu consegui me proteger. Mas as pessoas não
são assim. E na hora que elas começam a passar por aquilo, elas começam a achar
aquilo normal, começam a fazer aquilo com outros, e acham que você é louco de falar
que aquilo não tem de existir, que violentar uma pessoa na Intermed não é uma coisa
muito adequada.
Lembro que no meu sexto ano, o episódio mais absurdo que aconteceu, vieram
me perguntar se eu soubesse do esquema de residência, se eu fosse convidada a
participar da residência, que era de acordo com que tipo de status você tem na
faculdade, você receber algumas questões das provas, em locais escusos, que são
escolhidos, e que as pessoas são levadas até lá, e aí elas recebem algumas questões das
provas, o que eu faria. Eu falei: Denunciaria para a televisão, para o Ministério Público,
denunciaria e tentaria acabar com esse esquema, porque isso é um absurdo. Isso é um
concurso público, isso é fraude de concurso público.
E aí uma parte da minha turma se colocou contra isso, altos casos de problemas
emocionais das pessoas. Imagina você ver seu melhor amigo aceitando receber a prova.
Você vê pessoas deprimidas, tomando remédio, porque não aguentavam ver os amigos
participando daquilo. Era um clima totalmente absurdo e hostil, em que, na maioria das
vezes as pessoas que são as que mais perpetuam o trote, a violência, a opressão, ganham
grandes questões das provas. Isso é uma coisa reconhecida.
E aí você olha para aquilo e você não tem como provar, porque você é do contra,
então isso não chega como convite para você, chega só pelos meios-termos, as pessoas
vêm te sondar, vêm te perguntar para ver se você vai entrar no esquema ou não. E,
metade da minha turma, será, participou disso? Sei que tem duas turmas, nós éramos
sempre 10, e nós éramos divididos em quatro grupos grandes, sei que dois desses
grupos não quiseram nem ouvir falar dessa questão da prova, falaram: Não, a gente não
quer, não se aproxima da gente com isso. Se vocês se aproximarem a gente vai
denunciar, isso é um absurdo. Brigas gigantescas dentro da turma, e as pessoas
recebendo a prova, em locais escusos de Campinas, para que ninguém encontrasse.
E aí você era selecionado, você recebe duas, você recebe três questões, recebe
não sei quantas. Isso é público, todo mundo sabe disso.
E falar, mas você não tem provas. Ninguém tem provas, porque as pessoas que
tentam denunciar isso são agredidas, são perseguidas. Podem atentar contra a sua vida.
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Não é uma coisa, simplesmente, você é chatinho e burrinho e eu não vou te ensinar
medicina. As pessoas têm medo de ser retaliadas até fisicamente.
Então, vejo que muitas pessoas que, de repente, entraram nesse esquema não
consigam sair. E aí você assina um termo dizendo que você não vai denunciar, e de que
você conhece o esquema e de que você é tão culpado. É uma coisa assim, tem um termo
que é assinado para você se declarar culpado sobre aquilo. Então, se você denuncia e se
você foi até ali, você está envolvido com o crime.
Então, são vários aparelhos de coerção que são utilizados. E é muito complexa
essa questão da hierarquia, porque ela é silente, ninguém fala abertamente sobre isso,
não tem uma conversa sobre isso, só tem as práticas em cima das pessoas, o tempo todo.
Em toda a minha graduação eu era conhecida como a menina, a caloura rebelde.
Essa não segue hierarquia. Quantas vezes eu escutei que eu não era médica, que eu não
tinha o direito de vestir a roupa da minha universidade, que eu não tinha o direito de
estar ali, que eu não merecia estar ocupando aquele lugar.
Eu passei dois anos, depois de formada, sem ter estômago para entrar no
hospital. Eu não conseguia entrar naquele lugar, não conseguia passar por ali. Tinha
taquicardia por passar ali. Odiava aquele lugar. Odiava muito aquele lugar. E essas
práticas eram corriqueiras.
Não são todos, não é todo mundo que concorda totalmente, mas, no fundo, no
fundo, 80% das pessoas acham aquilo normal, que faz parte, vai passar por isso e depois
termina. Só que coisas muito graves aconteceram, violência sexual é um negócio muito
grave, e isso acontece. Como a gente pode, como um diretor de faculdade sabe disso e
pode deixar isso acontecer?
Então, é muito complexo. É a própria violência opressora do curso, que acho que
o modo como isso mais se colocava era o centro de atenção à saúde da mulher, o Centro
de Atenção Integral à Saúde da Mulher, que é o Caism, em que, além de você ser
colocado no meio de uma hierarquia, você aprende uma obstetrícia que é, no mínimo,
duvidosa, dos procedimentos, o que você faz. Você é deixado sozinho nos plantões.
E aquela coisa, você nem sabe se o professor falou para você não acordar ele ou
se todo mundo tem tanto medo de acordar o professor que não acorda. De residentes
comentando que vão cavar uma cesária. Isso é corriqueiro. Porque precisa treinar, e não
porque aconteceu uma cesariana, mas porque eles precisam treinar. Vão alocar um
fórceps porque eles precisam treinar.
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E isso é a barbárie, porque você não, você como médico não está prestando a
atenção que você devia prestar. Você está criando situações para que você possa treinar
procedimentos. Mulheres que ficam ali com toques vaginais repetidos, sendo que o
próprio toque vaginal é questionável. Então, uma pessoa é tocada por três, quatro
pessoas, ou mesmo alguns professores que apoiam o parto normal, apoiam uma atenção
que não vá terminar em cesária, são vistos como loucos, e vários professores também
sofriam essa coisa de você não é médico, você não é bem aceito. Não conta, para dentro
da faculdade, como alguém de quem a gente se orgulha.
E na obstetrícia isso é muito visível, e chega ao ponto, eu lembro que quando
passei pelo estágio de obstetrícia, era muito difícil para mim porque eu adorava
gestantes, adoro até hoje, e eu desisti de fazer obstetrícia, e eu desisti de ter filhos na
época.
Lembro que eu falava que se isso daí é ter filho, eu não vou ter de jeito nenhum,
porque eu não conhecia nenhum outro modo de fazer, que não aquilo que a gente via ali,
que são intervenções totalmente questionáveis.
Hoje eu sei disso, e lembro que cada vez que eu tentava não fazer uma das
intervenções, eu era colocada mais para baixo ainda, era como se eu não soubesse fazer
nada daquilo. Se eu não queria fazer uma episiotomia, ou se eu não queria puxar um
bebê de dentro da mãe, eu era vista como uma alienígena, extraterrestre, que não sabe
nada, uma caloura burra. Você escuta isso várias vezes durante a sua graduação, em
momentos diferentes: Sai daí que eu vou resolver, já que você não sabe resolver.
Imagina esse ambiente para uma mulher que está ali dando à luz, e de repente
estar ali envolta nesse ambiente em que nada é conversado com ela, nada é dito para ela.
E eu nem culpo os residentes que estão ali, porque é perpetuado esse caminho, e ali a
hierarquia funciona de uma maneira muito forte. O R1 é o dono do plantão, que vai ter
de resolver o plantão, o R2 vai dormir, o R3 vai fazer outras coisas, então é tudo
encadeado. Só que as pessoas acham aquilo tão normal que elas acham que estão sendo
brothers, ele está me ajudando e eu fico aqui. É uma loucura, é uma inversão, um
contrassenso mesmo. Você não pode ter opinião, você não pode se opor a ninguém.
Eu lembro, por acaso, aqui em João Pessoa já, uma menina estava processando o
Caism por ela ter sentido que foi violentada, sofreu violência obstétrica no atendimento
ao parto que ela teve lá, e aí ela disse que no dia em que ela foi passar pela sabatina,
quando os coordenadores do Caism foram conversar com ela, ela citou alguns alunos,
eu, o Gines e a Thaís, e aí uma das professoras falou para ela assim: Mas esses nem
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trabalhavam, esses aí nem são médicos, eles nem trabalhavam aqui, só vinham aqui,
eles não cumpriam devidamente o que eles precisavam cumprir.
Como que a pessoa coloca o seu nome e fala que você não trabalha, na frente de
outra pessoa, que você não pode nem se defender. Eu fiquei sabendo disso por acaso.
Achei um absurdo.
Então, você é submetido a todas aquelas humilhações, aí você discorda, e aí
você é o cara que não trabalha. Você não pode discordar de nada, não pode escrever um
blog denunciando coisas que você acha que têm de ser denunciadas, você não pode abrir
uma discussão para tentar melhorar os procedimentos de atendimento. É tudo feito na
base da orelhada.
A gente, na Faculdade de Medicina, estuda por livro texto. Metade das coisas
que a gente aprende naquela faculdade, ou qualquer faculdade de medicina no Brasil,
não tem evidência científica de que é bom para o paciente. Isso, para ser científico. Não
estou nem falando de ética, de moral. Então, do que a gente está falando, o que a gente
está formando hoje no Brasil para atender essa população?
Acho que essa violência que acontece dentro da faculdade contribui para esse
tipo de formação que a gente faz, e aí você sai para o médico e o cara acha que pode te
tratar de qualquer jeito, ele acha que pode mandar em você. Ele foi tão mandado dentro
da faculdade dele que ele acha que pode mandar em tudo o que você faz.
Eu vi pessoas fantásticas da minha turma, que eram pessoas boníssimas, que
entraram na faculdade para fazer medicina por amor, aquela coisa bem mística do
estudante do primeiro ano, saindo de lá totalmente deformados, com conceitos éticos
extremamente duvidosos, para não falar impraticáveis, e agredindo as pessoas, ou
verbalmente ou coagindo.
E aí, na hora que você se contrapõe àquilo você é rechaçado. Você não pode
fazer uma denúncia, você não pode promover um espaço de discussão, você não pode
fazer nada, você tem de ficar quieto no seu lugar porque senão você é rechaçado para
sempre.
Eu fico pensando, estou dando este depoimento e pensando se isso vai me
prejudicar para trabalhar, quando eu voltar agora para São Paulo? Será que o povo vai
ficar falando: Você é aquela mulher da CPI, aquela médica da CPI que ficou falando
mal dos médicos e mal da violência dentro da faculdade? Então não vem me pedir
ajuda.
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Eu fico pensando se isso não pode acontecer. Eu fico pensando se isso não pode
comprometer eu conseguir arrumar um emprego em Campinas ou em Paulínia ou em
São Paulo.
Mas eu acho que isso é uma coisa tão grave, que isso suplanta o fato de eu
trabalhar ou não. Isso precisa ser dito.
E agora mesmo, nesse processo de CPI, muitos estudantes entram em contato
com a gente, com medo de falar o que têm vivido, porque têm medo de ser retaliado
dentro da universidade, têm medo de ser retaliado dentro da universidade, têm medo de
ser tudo isso.
E como isso é possível? Acho que a gente, eu nem sei hoje o que acontece de
fato ainda dentro da faculdade que eu cursei, mas para uma pessoa me falar que tem
medo de falar sobre o que acontece porque ela pode ser punida, eu acho que deve
acontecer muita coisa ainda.
O SR. – Continua acontecendo.
A SRA. DANIELA DONAÇÃO DANTAS – Então, não sei. Aquelas histórias
que passam na televisão não são falsas, elas acontecem, acontecem cotidianamente,
diariamente, e elas continuam acontecendo e as faculdades continuam fingindo que elas
não estão acontecendo.
E isso é muito assustador, porque você não sabe nem o que isso pode causar.
Abrir uma investigação contra esses crimes te bota numa situação muito delicada. Você
não sabe o que pode acontecer com você profissionalmente, moralmente, que tipo de
coisa isso pode trazer. Mas, de fato, as pessoas não têm mais coragem de falar sobre o
que passaram, sobre o que viram. E quanto mais a gente falar mais gente vai começar a
querer se abrir.
Porque não é todo mundo que concorda com isso. Não dá para dizer que metade
da faculdade concorda com as coisas que acontecem, que metade dos professores
concordam com as coisas que acontecem, mas as pessoas são omissas. Dá para dizer
que as pessoas são omissas. Mas não dá para dizer que isso é um pensamento da
maioria. Isso é o reflexo que a gente transmite como instituição médica, mas nem de
longe é o pensamento da maioria dos profissionais que está ali.
E é importante falar disso porque eu, de fato, quero que a minha carreira não seja
mais associada a esse tipo de comportamento, que é muito contraditório. As pessoas que
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podem cuidar de você, que têm um poder tão grande de cuidar de você, ficarem
respondendo processos de violência durante toda a sua graduação, e termina a
graduação isso não aparece nem no histórico.
O SR. – Você deu um depoimento belíssimo. Você volta quando para São
Paulo?
A SRA. DANIELA DONAÇÃO DANTAS – No final do mês de fevereiro.
O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Pode parar, Koba. Está
muito dispersivo e está matando a CPI.
Vamos recompor a Mesa. Koba, obrigado, parabéns. Depois temos de recuperar
aquele negócio da residência médica, aquela fala.
O SR. RICARDO KOBAYASHI – Queria aproveitar a fala dela, porque a
Thaís já cita um pouco isso, en pasant, o Gines Vilarinho, que não sei se a gente vai
chegar a passar o vídeo dele, também cita isso e no caso a Daniela aqui é um pouco
mais explícita, ela comenta que circula dentro da Unicamp, sempre tem esses boatos
que a prova de residência médica frequentemente teria fraude nela.
E ela fala que no tempo dela ela foi procurada, falaram: Você aceitaria receber
algumas questões? Ela fala: É um absurdo, vou denunciar se eu receber isso. Mas que
outras pessoas teriam aceitado.
Em função disso, depois de ouvir esse vídeo, a gente já havia recebido aqui uma
lista, que foi uma denúncia anônima que chegou, que não sabia da consistência dela, de
que haveria algumas coisas estranhas na prova de residência desse ano, que foi 2014, da
Unicamp. E os dados que passaram, eu fui bater na internet, fui checando um por um, e
esses dados são dados públicos.
O que acontece? Eles são divididos em quatro turmas durante o período do
internato, são quatro grandes turmas de mais ou menos 25 alunos, que aqui no caso a
gente chama das panelas, que são essas quatro turmas, e caminham juntas.
E uma delas, que é a turma B que fez a prova de residência, ela é basicamente
composta por alunos que, ou foram diretoria da Atlética ou tinham alguma conexão
afetiva com a Atlética muito forte. Esses 25 alunos, praticamente todos, acho que 24,
passaram na prova de residência, dessa turma.
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Há algumas coisas curiosas, porque, por exemplo...
O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Queria sugerir. Eu acho
que esse assunto merece uma audiência exclusiva. Segundo, essa moça depôs com essa
retícula por problema de iluminação?
O SR. RICARDO KOBAYASHI – Por problema da Alesp.
O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Então ela assume tudo
que ela fala?
O SR. RICARDO KOBAYASHI – Claro.
O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Então, o que quero
sugerir? Ou a gente faz isso lá em Campinas, quando estiver na Câmara Municipal,
porque não dá para misturar todo esse universo de coisas importantes que eles têm para
falar, com isso, que é um outro capítulo.
O SR. RICARDO KOBAYASHI – Está envolvido com as violências.
O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Espera um pouco, sem
prejuízo do enorme esforço que você está fazendo.
O negócio da residência médica, desse negócio que é uma coisa importante, teria
de fazer ou aqui na Alesp, ou lá em Campinas, em algum lugar, uma audiência
específica sobre isso. Faria, farei, estou me comprometendo.
Agora, o que acho é o seguinte. Eu ouvi parte do depoimento, e acho que tinha
de deixar eles continuar a falar, com o nível de coisas que eles podem, que ele viram,
que eles viveram, que eles podem sustentar.
Se for necessário, nós fazemos outra audiência, ligamos a câmera, colocamos ela
na web e fazemos como parte de uma sessão, não um depoimento importado, como se a
gente tivesse pegado no Youtube. Aí a sessão, com a seguinte coisa, qual é o vínculo
dessas práticas com o poder?
Porque aí, desculpa falar desse jeito, aí é briga de cachorro grande. Você dizer
que a pessoa que deu o trote, que era da Atlética, ela tem uma influência que pode
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influenciar o resultado da residência médica, primeiro vai ter de provar, tem de provar,
não adianta só querer falar.
Agora, o deles é factual, eles falam tudo na primeira pessoa. E quando não falam
na primeira pessoa, falam de pessoas que eles conhecem que viveram.
Então, respeitando toda a organização que você fez da reunião, eu gostaria de
separar. Se algum deles quiser assumir, falar: Eu vim aqui para falar da residência
médica porque baseado no que eu sei, no que eu vivi... Aí não tem problema.
Só queria, eu tinha alertado, esse depoimento... Porque se a gente tivesse falado:
Alô, boa tarde, seu nome é tal, a senhora vai depor perante a CPI? Como é seu nome,
quais os fatos que a senhora quer se ater. Aí entra no corpo da CPI.
E eu não tenho problema nenhum em marcar uma reunião semana que vem, e
pegar os três depoentes que gravaram e fazer como nós fizemos com o Rodolfo. E olha
que o Rodolfo está nos Estados Unidos.
Então, não tem problema. E o que eles vão falar, imagina, ela falou de drogas.
Ela, não é do nível deles, que é aquela coisa bem estudantil.
O SR. RICARDO KOBAYASHI – Ela não economiza.
O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Então, te peço isso.
Acho que precisa ter uma boa transcrição dessa fita, nós devemos ler direitinho
tudo que ela falou, podemos ouvir o terceiro depoente, recuperar em texto, ler em texto,
checar cada linha do texto, para poder levar adiante.
O SR. RICARDO KOBAYASHI – Então, faço uma proposta de
encaminhamento. Os três estarão de volta a São Paulo no final do mês, e a gente pode
fazer uma audiência para escutá-los.
O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Tudo bem. Já está indo
para redação, mas sem prejuízo, praticamente já vamos para a redação final do relatório,
sem prejuízo, ouçamos. Ótimo, se elas estiverem aqui, de corpo presente, melhor ainda.
E te agradeço, te agradeço, te agradeço, te agradeço.
Mas, queria voltar para o depoimento deles. Quem fala?
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A SRA. NATÁLIA ALBERTINI DOS REIS – Meu nome é Natália Albertini
dos Reis, eu sou estudante do sexto ano da Unicamp e fui aprovada no vestibular da
Unicamp no ano de 2010. Eu fui aprovada no ano de 2010, fui à recepção dos calouros,
eu tinha feito dois anos de cursinho, fui à recepção dos calouros dentro da Faculdade de
Ciências Médicas acompanhada da minha mãe, e já na entrada teve abordagem sobre se
eu iria treinar, o que eu precisava treinar, que eu deveria comprar roupas da faculdade,
que eu tinha de comprar o kit do calouro.
O que eu queria explicar na CPI, antes de qualquer coisa, antes de começar a
falar dos fatos, é o seguinte. Quando a gente fala que uma pessoa, um calouro escolheu
passar por isso, ele escolheu levar o trote ou quem quer participa, quem não quer não
participa, se você foi é porque você estava querendo se enturmar, não é bem assim.
Eu nunca fui uma pessoa que queria me enturmar, nem nunca fiz questão de
fazer parte de nada especial. Eu acabei indo nas coisas, acabei participando dos eventos
que me foram oferecidos, porque me fizeram acreditar que aquilo era a única opção, que
não havia outras possibilidades. Então, não é que eu escolhi passar pelo que eu passei.
Simplesmente eu entrei num universo que eu não conhecia, numa sociedade que
eu não conhecia as regras, e as pessoas que me apresentaram aquela sociedade me
apresentaram regras absolutas, regras inquestionáveis e não apresentaram outras
maneiras de se viver.
Então, essa que é a questão. Você não pode dizer que o calouro tem poder de
decisão. O calouro não tem como decidir, porque ele não está empoderado para isso, ele
não tem funções, ele não tem conhecimento para decisão.
Então, já cai por terra esse argumento de que quem quer participa, quem não
quer não participa.
Eu cheguei lá, já foi me apresentado vários quesitos da faculdade, que todo
mundo treinava, que você deveria comprar roupas com o logo da Medicina Unicamp,
que você deveria ir à “Chopada” ou “Churrasco” porque a “Chopada” e o “Churrasco”
da semana de recepção dos calouros, que eram duas festas à noite eram a melhor coisa
que poderia acontecer na sua vida, que você merecia, que aquilo era a comemoração da
sua vitória, da sua conquista do vestibular. Como dizer: Não vou? É uma coisa assim.
E me venderam o kit do calouro, era R$190 e vinha uma mochila e os ingressos
para a “Chopada” e “Churrasco”, uma camiseta igual à da Natália, regata, para treinar, e
uma camiseta que vinha escrito que eu era caloura da 43, que era, na época, o sexto ano
da faculdade. Eu era a caloura da 43.
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Depois eu descobri que eu pagando R$190 eu não estava pagando pelas minhas
duas festas e o kit, porque o kit era patrocinado, inteiramente patrocinado, e nenhum dos
veteranos, dos anos seguintes, do segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto ano, pagavam
para ir nessa festa. A gente pagava a festa, as duas festas inteiras, para eles e não era
falado isso para a gente no dia. Vocês vão pagar R$190 para ir a duas festas e ninguém
mais vai pagar. Começa por aí.
Aí eu cheguei lá, eu e minha mãe, após passar por todos os postos, Atlética,
Centro Acadêmico, lojinha, que vendia esses produtos, a gente foi levada para o centro
da Faculdade de Ciências Médicas, quer lá a gente chama de “Legolândia”, que é um
conjunto de predinhos, e lá estava rolando a bateria, os veteranos todos uniformizados,
com o título da turma, o apelido, e aí começou.
Eu fui abordada por um veterano que já chegou me perguntando qual era a turma
dele, qual era o nome dele, qual era o apelido dele, enfim, eu tinha de saber tudo sobre
ele. E eu falei uma coisa muito parecida com o que o André falou. Eu falei: Não sei seu
nome, mas você também não sabe o meu. Vamos se apresentar? E aí ele também falou:
Não, caloura, você tem de saber o meu nome. O seu nome não importa, você é caloura.
Aliás, seu nome nem vai contar nada aqui, porque você vai ter de ter um apelido.
E aí, depois disso a gente ficou na bateria. Os calouros tinham de estar felizes,
então você tinha de dançar de uma maneira animada, você tinha de descer até o chão,
você tinha de subir num palanquinho e rebolar, e passaram tinta nas minhas mãos e
falaram para colocar no peito, então peguei as minhas duas mãos cheias de tinta e
coloquei, ficaram duas marcas de mão, como se alguém tivesse pegado no meu peito, e
escreveram Medicina 48, que era a minha turma, e atrás 43, que eram os meus donos, o
meu sexto ano.
Enfim, depois disso a gente desceu para o bandejão, porque a Unicamp fornecia
um tíquete de graça para todos os calouros, da Unicamp inteira, para comer no
bandejão, e os veteranos levaram a gente até o bandejão, levaram a gente de elefantinho.
A gente desceu até o bandejão de elefantinho, e em outras posições, de trenzinho,
elefantinho e um segurando na cintura do outro, variadas maneiras da gente descer, em
comboio, em posições que os outros determinavam.
E nesse caminho já todos os outros cursos ficavam esperando a Medicina passar,
e na hora que a gente passava eles começavam: Chupa Medicina, seis anos de cursinho.
E lembro que passei em frente ao Instituto de Biologia e dois veteranos abaixaram a
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calça e ficaram nus e balançando os genitais e gritando: Chupa Medicina. Enfim, é
bizarro. E foi só, naquele dia. O resto foram coisas dentro dos parâmetros da sociedade.
Aí fui para a “Chopada”, fui levada para o pedágio, estava chovendo, a gente
ficou lá na chuva, com a camiseta da Medicina Unicamp, pedindo dinheiro. É uma
situação, você pedindo dinheiro num pedágio, e disputando os trocados com as pessoas
que realmente são pedintes. A gente recebia olhares feios e, realmente, com razão, das
pessoas que vendiam bala, que costumavam ser pedintes naqueles semáforos, porque a
gente estava lá e a gente ganhava o triplo de dinheiro que eles e ainda roubava o ponto
deles, digamos assim.
E o nosso argumento para ganhar dinheiro não era que a gente precisava, que a
gente estava carente, era que a gente tinha conquistado uma vaga numa universidade
pública. Eu mereço dinheiro por isso? E até alguns motoristas dos carros, e eu fiquei
morrendo de vergonha por isso, eles falaram: Você acha que você merece? O que você
acha que você é, mendigando? Você ganhou uma faculdade pública, ganhou uma vaga,
o meu filho nem isso conseguiu, nem cursinho eu posso pagar para o meu filho, e você
está aí pedindo dinheiro. Enfim, já fiquei morrendo de vergonha.
Depois a gente foi para a “Chopada”. A “Chopada” foi o seguinte, a gente saiu
de um ônibus, umas seis da tarde, de dentro da Faculdade de Ciências Médicas, todos os
calouros entraram num ônibus, eu estava de roupa normal, e aí falaram: Não, você
precisa pôr aquela camiseta do kit. Eu estava já dentro do ônibus, e o ônibus já estava
andando, e aí eu tive de me trocar na frente de todo mundo, dentro do ônibus, porque eu
não podia ficar com a minha roupa. As veteranas meio que fizeram uma cabaninha em
volta de mim, eu tive de tirar a minha blusa, colocar a determinada blusa, e no caminho
eles foram falando que ia ser maravilhoso, que ia ser a melhor festa das nossas vidas,
que na hora que a bateria tocasse a gente ia chorar, que ia ter valido muito a pena, a
gente ia chorar de felicidade, que a gente ia conhecer todos os nossos veteranos, a gente
ia conhecer a nossa faculdade, e que ia ser maravilhoso.
A gente desceu, a gente foi levada não sei para onde, naquela época, não sei se
vocês lembram, não tinha GPS, não tinha 3G, 2010, era só sinal de celular, então eu não
sabia aonde era que eu estava, e quando a gente desceu do ônibus eu tive de deixar o
meu celular dentro do ônibus. Eles falaram que a gente não podia levar nada, que ia
molhar tudo, então a gente tinha de deixar tudo nosso dentro do ônibus. Depois o ônibus
sumiu e só voltou à uma da manhã.
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A gente desceu de elefantinho, e eu só lembro de um chão de terra batida, e eu
só podia olhar para o chão, óbvio, e eu olhando para o chão, e aí as pessoas gritando
quando a gente desceu, e a gente teve de se ajoelhar em fileiras, olhando para o chão e
eles falaram assim, nós éramos 30, a turma de medicina é de 110, na Unicamp, e eles
falaram assim: Calouros, vocês já começaram mal, porque vocês deveriam ter
convencido seus colegas de virem aqui. O que está acontecendo que só tem 30 de vocês
aqui? Essa é a pior turma dos últimos anos na Medicina, porque cada um de vocês vai
receber trote por no mínimo três, já que os outros seus colegas abandonaram vocês e
não estão aqui.
E aí é aquela coisa, você já começa a sentir raiva dos seus colegas, não do cara
que vai te dar o trote, porque os seus colegas te abandonaram e você vai sofrer mais por
isso.
E você não podia olhar para frente, mas eu dei umas olhadinhas e tinha, quem
estava em volta de mim, todos, eram veteranos muito grandes. Na época parecia que
eles eram enormes, e muitos vestidos com os kilts, e todos eles estavam com os rostos
cobertos, eles estavam todos encapuzados, só com os olhos de fora, com blusas e
camisetas, e com o dorso nu, um negócio assim, você olhava e não sabia quem era
quem.
E aí eles começaram a gritar com a gente, falar que a gente não sabia valorizar a
Medicina Unicamp, que a gente ia aprender a honrar a faculdade, que aquele lugar não
era Mogi, porque tinha acabado de sair uma reportagem no “Fantástico” que tinha tido
um trote em Mogi, na época, e eles começaram a falar: Aqui não é Mogi, aqui é muito
melhor. Vocês vão ver o que é uma recepção de verdade, um trote de verdade, porque
aqui a gente aprende.
Enfim, começaram a denegrir outras faculdades e, de repente, comecei a ver que
estavam cuspindo cerveja em cima da gente, eu senti respingar cerveja, e de repente eu
senti que a amiga do meu lado estava chorando, e aí eu olhei e vi que estavam jogando
cerveja na nuca dela, e a seguinte fui eu. Eles foram jogando cerveja na nuca de um por
um, então você sabia que a sua vez ia ser a próxima. Aí jogaram cerveja em mim várias
vezes até eu ficar molhada da cabeça aos pés, e depois disso eles falaram: Agora vocês
vão conhecer a sua faculdade.
Aí a gente pôde levantar, eles fizeram rodas em volta da gente, e a gente tinha de
decorar o nome de todo mundo, e saber de onde veio, que turma que é, qual o apelido. A
gente tinha de saber tudo sobre eles e eles se misturavam e cobravam os nomes de novo,
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faziam brincadeiras daquelas de em pé, mesma coisa que a Nati falou, você ficar vivo,
morto, morto, vivo, e aí vários deles falavam isso ao mesmo tempo, e você não sabia a
quem você obedecia.
E no meio disso apareceu uma veterana do sexto ano, muito legal, mas eu não
lembro o nome dela, eu sei que foi uma pessoa que foi boa para mim, ela apareceu e ela
me pegou pela mão e falou assim: Fica perto de mim, eu sou do sexto ano e vai ser
melhor para você e não vão te fazer nada.
Fiquei perto dela, e ela falou para mim: Olha, não olha no olho das pessoas de
kilt, e se elas vierem para perto de você, você desvia o caminho, finge que está fazendo
outra coisa.
O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Kilt é aquele turbante
indiano?
A SRA. NATÁLIA ALBERTINI DOS REIS – Kilt é a saia escocesa.
O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Não olha no olho do
pessoal que tem a saia escocesa.
A SRA. NATÁLIA ALBERTINI DOS REIS – E foge se eles estiverem indo
na sua direção. Você desvia e se perguntarem o que você está fazendo você fala que está
indo buscar cerveja para o sexto ano.
E era isso, várias pessoas me abordavam, mesmo a menina tendo tentado me
proteger, não foi suficiente. As pessoas me abordavam, mandavam eu pegar cerveja, e
aí eu sempre tinha de pegar dois copos, um o veterano bebia e o outro ele jogava na
minha cabeça.
E isso foi a noite inteira, das sete da noite até uma da manhã, a hora que o ônibus
chegou. E estava um frio, apesar de ser fevereiro, e aquele descampado, e batia um
vento, e a gente molhado da cabeça aos pés, e eu pedia: Por favor, posso trocar de
camiseta? Eu tenho uma camiseta seca. Não, você tem de ficar com a camiseta porque
você é caloura do sexto ano, da 43.
Então, todos nós ficamos lá, e era muito absurdo, porque todos os veteranos
estavam agasalhadíssimos, da cabeça aos pés, com gorro, com moleton, e eu olhava
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para aquelas pessoas e pensava: Como elas estão assim quentinhas e deixando a gente
aqui passando frio. Eu não conseguia imaginar o que passava na cabeça dessas pessoas.
E aí eles encheram uma piscina de água e jogaram gelo na piscina e falaram que
a gente tinha de entrar na piscina com gelo, além de tudo.
O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Como é?
A SRA. NATÁLIA ALBERTINI DOS REIS – Eles encheram uma piscina de
plástico.
O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Onde foi isso?
A SRA. NATÁLIA ALBERTINI DOS REIS – No meio da “Chopada”, que
era uma chácara, de terra, descampada, e tinha algumas tendas, e eles encheram a
piscina e até alguns veteranos jogaram gelo dentro da piscina para ficar mais gelada, e
eles falaram que os calouros tinham de entrar e nadar na piscina.
E foi entrando um por um, primeiro os meninos, e depois eles começaram a
abordar as meninas, e aí eu implorei para não entrar e a menina desviou a atenção e não
me obrigou a entrar.
E minha “Chopada” foi isso, as pessoas gritando comigo, falando que eu era
uma caloura de merda, que eu não sabia o que era a Medicina Unicamp, que eu
precisava aprender jogando cerveja na minha cara, cuspindo na minha cara, coisas desse
tipo.
O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Cuspiam na sua cara?
A SRA. NATÁLIA ALBERTINI DOS REIS – Cuspiam cerveja.
Essas “Chopadas” são open bar, então se você for ver, as festas da Medicina
Unicamp consomem o maior volume de cerveja da região de Campinas, mas não
necessariamente porque as pessoas bebem muito, porque grande parte da cerveja vai
parar no chão, ou na cara dos calouros, na cara das pessoas.
Foi assim minha “Chopada”.
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O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – E não é só Medicina, é
Unicamp total?
A SRA. NATÁLIA ALBERTINI DOS REIS – Não. É só da Medicina.
E aí, depois disso...
O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Você não lembra o nome
da chácara, o local?
A SRA. NATÁLIA ALBERTINI DOS REIS – Infelizmente não. Se eu
procurar o escrito deve ter lá escrito o nome da chácara.
Depois me levaram embora, de ônibus, à uma da manhã, e meu pai foi me
buscar na Faculdade de Ciências Médicas, o ônibus parou lá, e veio eu e uma colega,
sujas da cabeça aos pés, de lama, cerveja, cuspe, e lembro dele me perguntar: Como foi
a “Chopada”, foi legal?
Eu nem conseguia falar que tinha sido ruim, porque era tanta expectativa que
fosse bom, que eu falei: Foi, mas estava meio frio. Só assim, não contei o que fizeram
comigo, porque eu tinha receio de magoar as pessoas que me amavam, de elas saberem
que tudo que a gente lutou estava sendo tratado dessa maneira, de humilhação.
E no dia a dia tinha aquela abordagem, dos veteranos sempre irem atrás da gente
nos locais de aula, intimidar para treino, para ensaio de bateria, para festas em
repúblicas, até que chegou o momento da Calomed, que era o momento da competição
dos calouros. Os calouros faziam uma competição esportiva, tinha várias escolas que
iam competir, como se fosse uma Intermed, só que dos calouros.
E aí, nessa Calomed, os calouros da Medicina Unicamp têm de ir com cabelo de
cogumelo, que é um cabelo que você descolore o cabelo inteiro da pessoa, raspa a nuca
e fica só um cogumelo e faz uma marca com bolas amarelas e o fundo vermelho.
E aí a gente, as meninas fazem isso nos meninos, é tipo meio que
responsabilidade, acaba virando responsabilidade das meninas fazer o cabeleireiro dos
meninos.
E no ônibus da Calomed teve também aquela coisa de obrigar a beber vodca,
obrigar a beber pinga, obrigar a beber bebidas diversas, que eu nem sei o nome, umas
coisas com uns gostos completamente esquisitos e coisas que não tinha rótulo,
inclusive, que a gente não sabia o conteúdo.
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E durante a Calomed eles disseram para a gente que os veteranos estavam lá
para prestigiar a gente, então a gente não podia dormir, a gente tinha de se divertir.
Foram quatro noites de privação de sono absoluta. Cada vez que você pegava no sono,
conseguia escapar e ia para o colchão, um veterano vinha e te acordava e falava:
Calouro, eu estou aqui por você, para prestigiar você e a nossa faculdade, e você está aí
dormindo.
E aí foi quando tive a minha primeira crise de gastrite, e passei mal e fiquei com
febre e um veterano do segundo ano teve de me proteger para eu conseguir descansar
um pouco, com febre, porque os outros vinham querer me tirar do colchão, mesmo eu
estando doente.
E também, no último dia dessa competição, a gente estava numa arquibancada
do jogo de futebol, e vários calouros já tinham ido embora, e a gente continuava lá,
porque eles valorizavam quem continuava, eles falavam: Vocês são sobreviventes,
vocês são os bons. E a gente estava lá e de repente começaram a falar: Agora vocês vão
conhecer, calouras, o morde bunda. E aí uma veterana, que era já formada.
O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Repete.
A SRA. NATÁLIA ALBERTINI DOS REIS – A gente estava na
arquibancada e os meninos jogando futebol, numa competição, e os veteranos falaram:
Agora, calouras, vocês vão conhecer o morde bunda. E aí uma das, elas falaram: Porque
todo mundo aqui, todas as mulheres da Medicina Unicamp já receberam, e é tradição. E
aí uma menina, que era mais velha, já formada, estava lá na competição dos calouros,
sentou na arquibancada e meio que as pessoas foram ficando em volta da gente, das
meninas, de um jeito que a gente não conseguia sair de lá, a gente não conseguia
simplesmente dispersar, e aí eles falaram: Se você não levar o morde bunda, a sua
amiga vai levar o dobro, então você não seja migué.
E meio que foi indo uma por uma, dentando no colo da menina, colocando a
bunda para cima, e a menina, por cima da calça, ela fechava as mandíbulas na nádega da
caloura e segurava 10 segundos, sacudindo assim, o quanto fosse necessário, para ficar
uma marca de mordida na nádega da caloura.
E aí as pessoas se distraíram uma hora e eu consegui escapar antes de levar o
morde bunda e fui ao banheiro, e quando voltei repararam que eu tinha escapado e
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falaram: Essa caloura fugiu do morde bunda, vem cá. Só que eu tive sorte, porque a
Unicamp levou um gol e as pessoas esqueceram de mim e eu não levei o morde bunda.
Mas as minhas amigas quer levaram, minhas colegas, elas ficaram com
hematomas que duraram um mês e meio, dois meses, ficaram vermelhos, roxos, verdes,
amarelos, de todas as cores, até desaparecerem, e até tem uma que tem uma marca até
hoje na bunda, de mordida.
E isso não é só nas competições. Sei que isso acontece muitas vezes durante
treinos de esportes e outras festas, outras confraternizações.
E depois disso teve a “Chopada dos Velhos”, que eu fui, que era uma chopada
que eles faziam para os formados. Foram lá pessoas formadas, médicos antigos,
professores, diretores, residentes. Levam as respectivas famílias, com nenês, crianças,
esposas, maridos. E aí é uma “Chopada” um pouco mais, num lugar um pouco mais
civilizado, é no “Campinas Hall” também, e tem bastante, só que no final da festa, isso
umas duas da manhã, lembro de uma cena completamente decadente.
A gente estava na pista de dança e tinha uns dois caras, deviam ter uns 50 anos
de idade, 40, 50 anos, com uns panos, cheirando lança no meio da pista, e do lado de
fora estava o filho, a mulher.
Aquela cena, o cara se drogando no meio da pista de dança, no meio de uma
estudantada, uma garotada. Nunca imaginei que fosse ver isso na minha vida, assim tão
descarado.
O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Era veterano?
A SRA. NATÁLIA ALBERTINI DOS REIS – Não. Era um médico de 50
anos de idade, ou mais, careca, barrigudo, com esposa e filhos, cheirando lança. Nunca
tinha visto um negócio desses. E foi isso que vi na “Chopada dos Velhos”.
Na “Pooptose”, que era a primeira festa que os calouros organizam como
primeiro ano, aconteceu que eu presenciei pela primeira vez o tapa no baço. Como
vocês não devem saber, o baço fica aqui embaixo, embaixo das costelas, no lado
esquerdo.
Os meninos davam um tapa aqui atrás, então nem isso eles acertavam, eles
davam um tapa no rim. Mas tudo bem. Eles começavam a cantar uma música: Tapa no
baço, tapa no baço. E aí eles cercavam o meninos e eles tiravam o chinelo e davam o
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chinelo para o calouro e falavam: Calouro, você tem de dar um tapa no baço do seu
colega e você tem de deixar marca, tem de ficar a marca do chinelo.
O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Essa técnica de tortura
não conhecia. Qual é a expertise, a eficácia? Atingir o baço para lesionar o baço?
A SRA. NATÁLIA ALBERTINI DOS REIS – As costelas costumam doer,
aqui dói. É para ter dor, para ficar a marca do chinelo nas costas. É uma área bem
sensível.
O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – É uma região...
A SRA. NATÁLIA ALBERTINI DOS REIS – Não sei a origem da
brincadeira.
O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – É bom descrever. Para
vocês faz parte de uma aula de anatomia, para nós é técnica de tortura. Dá para explicar
melhor por que tem o tal, porque não é um tapa, é uma chinelada. Tem de dar com
chinelo. Explica um pouco melhor.
A SRA. NATÁLIA ALBERTINI DOS REIS – Eles começaram a cantar essa
música: Tapa no baço, tapa no baço.
O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Essa música está
impressa?
A SRA. NATÁLIA ALBERTINI DOS REIS – Não, eu cantei agora. Era só
isso.
O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Está entre os hinos? Não
que precisa mostrar, mas para a gente provar que existe.
A SRA. NATÁLIA ALBERTINI DOS REIS – Não sei se tem isso em algum
lugar. Só tem o meu testemunho ocular.
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Eu estava lá e o veterano deu o chinelo na mão de um amigo meu, amigo,
colega, porque amizade demora para a gente fazer, e deu o chinelo na mão e falava:
Você dá a chinelada no baço dele, e depois ele dá em você, e se você não der forte o
suficiente, se eu achar que você maneirou na força, eu vou chamar um outro colega seu,
que vai ter de dar mais forte ainda. Então, ao invés de levar só uma chinelada, o seu
amigo vai levar duas.
Então, era aquela cena de uma pessoa batendo na outra e sendo obrigada a bater
forte, porque se você batesse fraco era pior.
O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – E isso acontecia em que
lugar?
A SRA. NATÁLIA ALBERTINI DOS REIS – No meio da festa, que a gente,
os primeiro anistas eram responsáveis de organizar. A gente organizou uma festa, a
gente contratou um lugar, e aí os veteranos entraram na nossa festa e começaram a fazer
essas coisas.
O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Eles falam que isso
também faz parte da nossa tradição?
A SRA. NATÁLIA ALBERTINI DOS REIS – Não falaram isso, mas pelo
jeito não é coisa...
O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Dói isso?
A SRA. NATÁLIA ALBERTINI DOS REIS – Não sei, porque era só para os
homens. Eu não senti, mas deve doer. E acontecia isso, um batendo no outro, e eles com
aquela cara desesperada: Vou ter de bater forte no meu colega. E aí ficava aquela marca
do chinelo nas costas.
Eles também tinham uma outra brincadeira, que era a brincadeira do curling,
aquele esporte de inverno, uma brincadeira que simula aquele esporte de inverno que
uma pessoa vai varrendo o gelo e uma pedra vai deslizando. Eles jogavam sabão no piso
e alguém ia varrendo com o rodo e um calouro tinha de se jogar e deslizar com o tórax,
e o que deslizasse mais longe, sei lá o que eles faziam, eles comemoravam.
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Teve também banheira do Gugu. Tinha uma piscina pequena nessa chácara e
eles jogaram sabonetes, eles trouxeram sabonetes para isso, jogaram sabonetes dentro
da piscina, até fazer bastante espuma, e eles sempre pegavam uma caloura e um calouro,
e a caloura tinha, não lembro o objetivo da coisa, eles tinham de caçar o sabão, e no
final ficava só um sabão, mas tiraram todos os outros, e ficava só um sabão, e eles
tinham de disputar o sabão. E a camiseta que a gente estava era branca, colada no corpo,
eu tenho até fotos, minha colega montada em cima do meu colega tentando pegar um
sabão, e os veteranos todos em volta olhando.
Também teve uma coisa que fizeram, que um veterano fez. Ele defecou num
pote de cerâmica.
O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Você tem as fotos? Eu
vou ficando tão impactado que não consigo nem fazer perguntas. Eu sou obrigado a
ficar fazendo essas perguntas ridículas. Você tem as fotos da banheira do Gugu.
A SRA. NATÁLIA ALBERTINI DOS REIS – Tenho. Não tenho aqui, mas
tenho.
A próxima é bomba de bosta. Ele defecou num potinho, isso escondido da gente,
e ele colocou uma bomba dentro do potinho, e simplesmente explodiu o cocô dele no
meio da festa, num lugar que era escuro, e você, de repente eu percebi que estava
pisando num negócio mole, e achei que era barro, e depois fui ver, era a bosta do meu
veterano.
E ele falou ainda que isso era uma homenagem, uma homenagem porque
veterano XYZ, da turma mais velha, tinha feito isso na Intermed, então ele só estava, ele
estava reproduzindo uma coisa que era gloriosa, uma bomba de bosta.
Essa foi a nossa primeira tentativa de organização dos calouros, que obviamente
foi completamente sabotada em prol do divertimento de outros.
Teve também uma festa no “Campinas Hall”, que eu fui com as minhas amigas,
era uma festa geral da Unicamp, de um campeonato que chama “Tubarão”, que é o
Torneio de Barão Geraldo. Fui com as minhas amigas de Campinas, não eram nem da
medicina, e a gente foi para se divertir. Chegando lá reparei que tinha pessoas da
Medicina Unicamp lá, pessoas usando kilt, outras não, e já fiquei fugindo a festa inteira
daquelas pessoas.
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Só que teve uma hora em que eu estava num corredor que era estreito, e
chegaram três caras em volta de mim e me encurralaram. E as minhas amigas não
perceberam, porque a casa estava cheia de gente, e elas foram andando para frente, e
esses caras me encurralaram e ficaram me enchendo a paciência: Caloura, você está
aqui, o que você está fazendo aqui, como você está bonita. Você nunca fala com a
gente, você tinha de conhecer a gente melhor. E ficaram falando um monte de coisas,
por muito, muito tempo, e eu não conseguia sair, porque toda vez que eu tentava sair,
eles me cercavam.
Até que um deles ficou mais perto, e ele começou a tentar me abraçar e falar:
Porque eu gosto muito de você... E eu não queria saber, mas ao mesmo tempo eu tinha
medo de ser grossa e depois isso repercutir de volta para mim. Eu tinha medo de me
indispor com os meus veteranos.
Lembro que eles ficaram o tempo todo, e aí o cara tentou me beijar, começou a
tentar me beijar várias vezes, e eu não conseguia fugir, mas ao mesmo tempo eu tinha
medo de ofender as pessoas, e uma hora ele veio com aquela boca e eu pensei: Melhor
deixar ele me beijar porque aí eu consigo sair logo daqui, posso fugir, porque eu não
vou conseguir sair daqui se esse cara não me beijar.
Aí eu deixei, aquela coisa nojenta na minha boca, e peguei e falei tchau e fui
embora. Mas, depois, era claro que eu só poderia sair dali na hora que eles tivessem
conseguido o que eles queriam. E eu internalizei isso, pensei isso e acabei entrando na
onda.
E depois disso, nessa festa eu bebi tanto, para esquecer, eu vomitei, eu bebia, eu
queria esquecer de tudo que tinha acontecido. Depois eu lembro, uns três meses depois,
eu ouvi esse cara que tinha, tipo, como posso chamar isso, assédio, estupro, enfim, ele
tinha feito isso comigo e estava falando para todo mundo da minha sala que ele já tinha
ficado comigo, numa festa, a gente ficou. Eu cheguei para ele e falei: Cara, a gente não
ficou, você está inventando, você não lembra disso. Eu queria negar de qualquer jeito,
eu queria falar para ele que ele estava inventando coisa, e ele: Tá bom.
O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Quantos anos você tinha?
A SRA. NATÁLIA ALBERTINI DOS REIS – Tinha 20 anos.
E foi isso que aconteceu, numa festa nada a ver, que não tinha nada a ver com a
Medicina Unicamp.
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E eu nunca tinha sido obrigada a beijar ninguém, nem nada, na minha vida, nem
em micareta de carnaval, que eu já fui muito.
E depois teve a Intermed, que eu me dispus a ir. Foram meses e meses falando
para mim que a Intermed era demais, que eram 10 dias de festa, que eu ia ficar com
meus amigos, que a gente ia competir, que a gente ia beber de monte, que a gente ia
fazer amizade com outras faculdades. E eu fui. E eles faziam de um jeito que você tinha
de fazer alguma coisa. Você não podia ir lá para curtir, então, se você estava lá, você
tinha de contribuir. Ou você estava na bateria, treinando, treinando a batucada para a
torcida, ou você estava treinando esporte. Não havia opção de você simplesmente estar
lá aproveitando sem dar nada em troca.
Eu ficava na bateria, uma coisa que eu nem gostava, mas só para não dizerem
que eu não estava fazendo nada pela minha faculdade, que eu não estava contribuindo.
E aí lembro de eles também criarem um clima que a gente ficava com raiva dos calouros
que não faziam nada. Nada? Eles estavam fazendo as coisas deles. Eles faziam que os
calouros voltassem entre si, e a gente tinha raiva daqueles que não participavam das
coisas.
A gente foi para a Intermed, e no meu ônibus teve bolo de calouro, que eles
jogavam, primeiro jogavam champanhe, que eles chamavam de champeido, que era um
champanhe barato, uma cidra, que fica bem melequento, e eles jogavam em cima da
gente.
E fora que o primeiro ano tinha de ir no ônibus junto com o sexto ano. Tinha um
ônibus para o primeiro e o sexto, e um ônibus para o resto da faculdade. Na sua época
era terrorzão, o primeiro e o sexto, e terrorzinho, que era o segundo, terceiro, quarto e
quinto ano. E a gente tinha de ir, e os meninos do sexto ano foram vestidos de chef de
cozinha, com farinha e ovo, e coisas para jogar na gente, farinha de rosca, enfim, porque
eles iam fazer um bolo de calouros, e eles fizeram isso com a gente durante o ônibus.
E também obrigaram a gente a beber, fizeram aquelas brincadeiras de passagem
de bebida de uma boca para outra. Uma pessoa tomava um gole, um tanto de bebida
alcoólica na boca e ia passando de boca em boca, calouro a calouro, até última pessoa
engolir.
Lá na Intermed a gente ficou alojado numa escola estadual, municipal, uma
escolinha infantil.
O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Lá em Santa Rita?
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A SRA. NATÁLIA ALBERTINI DOS REIS – Isso. A gente ficou hospedado
numa escolinha infantil, e havia salas de aula que ficaram reservadas aos veteranos. Os
calouros, os internos, olha o ato falho, depois a gente chega nisso, os calouros tinham de
ficar no lugar que era o pátio. A gente tinha só um teto em cima da gente, uma parede,
mas o resto era aberto, vazado, e a gente estava em agosto, setembro, era bem frio.
A gente ficava nesse lugar aberto, e a gente também não podia usar colchão de
ar, os calouros só podiam usar colchonetes. Se a gente levasse colchão de ar eles
furavam nosso colchão, porque colchão de ar era só para os veteranos.
Lembro que eu dormi embaixo de um saco de lixo, porque tinha um sanito,
preto, que eu senti que se eu colocasse em cima de mim, ninguém percebia que eu
estava lá, achavam que eu era um saco de lixo, e aí não iam me acordar.
Mas, muitas vezes os caras, no segundo dia eles sacaram que a gente estava
dormindo, que os lixos eram os calouros, ou os calouros eram os lixos. E aí eles se
jogavam, às vezes a gente estava dormindo e eles se jogavam em cima da gente,
rolavam, falando: O pai chegou.
O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Repete.
A SRA. NATÁLIA ALBERTINI DOS REIS – Os formados, os médicos
formados, geralmente, completamente sujos de cerveja e fantasiados, com algum tipo de
fantasia, eles chegavam na hora que eles bem queriam e se jogava em cima da gente
falando: O pai chegou.
O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – De noite?
A SRA. NATÁLIA ALBERTINI DOS REIS – A hora que eles quisessem,
qualquer hora que a gente estivesse deitado lá dando sopa.
E eles rolavam em cima da gente, e lembro de ter ficado com um hematoma no
osso, porque eles batiam com força e a gente machucava no chão.
E sempre assim: Calouro, você tem de se divertir. Porque era open bar de
cerveja, então a gente estava se divertindo, só que a gente não conseguia botar um gole,
nunca consegui me divertir em festas da minha faculdade porque eu não conseguia botar
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um gole na boca. Como eu ia me tornar mais vulnerável ainda num ambiente daqueles?
Eu não conseguia curtir nada.
E um dia eu acordei com um barulho de bola na parede e acordei e olhei e tinha
dois médicos, residentes, que estavam lá na Intermed, jogando tênis, tênis, com raquete
e bola, no paredão que a gente estava encostado, dormindo. Eles jogando tênis e a gente
não conseguia se mexer, porque se a gente tentasse sair daquele lugar, a gente ia ser
pego pela bola, mas se a gente ficasse abaixadinho lá talvez a bola não pegasse na gente.
E eles,tipo, não olhavam para o nosso rosto, jogando tênis no paredão e a gente
encostado lá, como se eu estivesse dormindo ali e eles estivessem jogando no paredão,
naquela parede.
E também aconteceram várias vezes as passagens de visita, que a Thaís já
descreveu, que eles faziam na hora que eles queriam. Eles chegavam e simulavam uma
visita médica em enfermaria. Uma visita médica em enfermaria, o médico precisa ver os
seus doentes todos os dias, os doentes que estão internados. Então, ele passa, leito a
leito, examina o paciente, pergunta como está, o que vai acontecer nos próximos dias,
tudo. Então, as pessoas que estavam no internato na época, os mais velhos, eles
reproduziam isso na gente, eles pegavam e passavam a visita nos calouros.
E eles faziam, adoravam fazer a visita ginecológica. Eu vi isso acontecendo
vários e vários dias, e um dia chegou a mim. Um dia eu estava, era noite, não era nem
de manhã, porque geralmente eles passavam visita de manhã, e eu estava tendo um
momento de paz junto com os meus colegas do primeiro ano, a gente estava sentadinho
lá numa sala, que era do segundo ano, a gente estava em colchões, e eles entraram,
cinco pessoas, três homens e duas mulheres, os três estavam vestidos de kilts, e eles
entraram e gritaram: Hora da visita. Eles falaram para mim: Você, gestante. E eles
pegaram, eu estava sentada num colchão no chão e eles me empurram e eu caí no
colchão e sentei de novo e falei: Não, eu não quero. Não, você tem de participar, é uma
brincadeira tradicional, eles falaram. Pegaram e me jogaram de novo e eu caí de novo.
E nessa segunda vez que eu caí eles já foram para cima de mim, que não teve
tempo de reagir, e eles pegaram, dobraram a minha perna, em posição ginecológica,
jogaram um agasalho em cima, como se fosse um lençol, e começaram a descrever
como se eu fosse uma gestante em trabalho de parto.
Eles levantaram a minha blusa, começaram a apalpar a minha barriga, e
descrever a posição de um feto, onde estava a cabeça, qual era a posição, o tamanho da
barriga, quantas semanas eu tinha, e aí eles falaram, de repente, eles já estavam
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apalpando minha barriga, já não sabia o que fazer, e eles falaram assim: Agora vamos
fazer o exame de toque para ver quanto está a dilatação.
E aí, um deles, os dois que estavam do lado, e o do meio, colocou a mão debaixo
do agasalho. Ele não encostou a mão em mim, ele colocou a mão embaixo do agasalho,
mas não dava para saber que ele não estava encostando a mão em mim. Todo mundo
que estava na sala não estava vendo, então ele começou a descrever, como se ele
estivesse fazendo um toque vaginal.
Ele começou a falar: colo uterino, pélvio amolecido, tantos centímetros de
dilatação, a cabeça do bebê está na posição tal. Consigo sentir a cabeça. Agora está
dilatação total.
E aí ele falou: Vai nascer. E tipo, eles falaram: Vem um outro calouro aqui, um
menino. E aí eu sabia que eles iam colocar, já tinha visto isso acontecer, eles iam
colocar um colega meu entre as minhas pernas e iam fingir que ele estava nascendo.
Nessa hora que o cara virou para o lado eu tive tempo de reagir, peguei e
levantei e falei: Não. E comecei a chorar, e morrendo de vergonha de chorar, porque eu
achava que a situação para eu não levar trote era um ser forte, era eu fingir que eu não
me importava, fingir que isso não me atingia.
Então, muitas vezes as coisas aconteciam e eu ficava fingindo que eu não ligava.
Mas dessa vez não deu para segurar, e comecei a chorar e aí eles pararam e falaram:
Calma, é só uma brincadeira, uma brincadeira tradicional. É só uma brincadeira entre
amigos, que a gente sempre faz. Se você não quiser, a gente não faz.
Eu falei que não queria. Eu olhei para os meus colegas, buscando algum tipo de
identificação. Se um dos meus colegas calouros estivesse olhando para mim e dizendo:
Nossa, isso foi um absurdo que aconteceu com você. Mas não, todos eles desviavam o
olhar, tipo ninguém conseguia olhar no meu olho. Todo mundo olhando para o chão,
olhando para a parede.
E os veteranos, as duas meninas que estavam lá, chegaram e falaram: Não,
caloura, fica tranquila. E me deram uma cerveja: Vem tomar uma cerveja com a gente,
vamos para a festa.
E aí um deles, tipo, pegou, eles perceberam que podia dar merda, eles
perceberam que tinham passado dos limites e, simplesmente, comigo aquilo não dava
para fazer. Eles poderiam ter feito com outras pessoas, e as outras pessoas poderiam ter
conseguido fingir melhor que eu, mas eu não consegui.
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E aí eles ficaram colocados em mim a noite inteira, tipo fingindo que eles
estavam querendo que eu me divertisse. A gente foi para uma festa, a pé, e um deles
chegou e me ofereceu um pirulito. Ele falou: Caloura, vamos lá juntos, vamos nos
divertir. E tirou um pirulito do bolso e me deu.
E nessa mesma festa, era a festa da Santa Casa, e nessa festa eu assisti a colegas
meus, do cursinho, que eu convivi anos junto, na sala de aula, eu tive de assistir a eles
jogando futebol pelados. Porque numa hora da festa os calouros ficavam nus, do peito
para cima, com números no peito, e uma hora a música acabava, a música diminuía, a
luz acendia um pouco, e toda a festa ia para o campo de futebol e todos os calouros
tiravam completamente a roupa e jogavam futebol pelados. E a gente assistindo.
E no dia seguinte eu fui embora. Eu fui embora, mas eu não admitia que eu
estava indo embora porque tinham me agredido. Na minha cabeça eu falava para mim
mesma: Eu estou cansada, está bom já, preciso tomar um banho, preciso dormir. Eu
aproveitei, eu conheci a Intermed.
E foi essa a minha Intermed.
O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Sou obrigado a fazer
perguntas, até porque só sobrou eu aqui. Na Escócia, na Inglaterra, esses caras que usam
esses saiões escoceses geralmente não têm roupa nenhuma por baixo. Eles usam roupa
por baixo ou é a mesma coisa?
A SRA. NATÁLIA ALBERTINI DOS REIS – Não. Inclusive eu estava no
ônibus, num dos ônibus, não lembro se era da Calomed ou da Intermed, eu estava
sentada e um deles, ele se jogou em cima de mim, ele estava bêbado, e ele veio dormir
no banco. Ele não percebeu que tinha uma caloura, uma pessoa, não uma caloura, uma
pessoa sentada lá, e ele se jogou em cima de mim, tipo, todo urinado, aqueles cheiros de
zoológico.
Porque eles vestem aquelas roupas, não só o kilt, mesmo quem não tem o kilt,
eles vestem as roupas e ficam o máximo sujo possível que eles podem, e eles ficam se
vangloriando, por exemplo, de não ter tomado banho o tempo inteiro. E eles vão
fazendo xixi e urinando daquele jeito mesmo.
Às vezes, no ônibus, eu via esse cara mesmo na minha frente, ele abriu a janela
do ônibus, colocou o pinto para fora e mijou para fora do ônibus.
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E aí ele se jogou em cima de mim, e ele era muito grande, ele caiu em cima de
mim com as pernas abertas, com tudo lá exposto, fedido, enfim. É essa a resposta.
Inclusive eu sei de que essa questão de não usar roupas por baixo das saias
facilita, muitas vezes eles expõem os genitais, e um às vezes faz xixi no outro.
O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Geralmente eles são da
equipe de rugby?
A SRA. NATÁLIA ALBERTINI DOS REIS – Não. Não tem nada a ver. Eles
podem explicar melhor o que eles são.
E não só eles, não quero personalizar, porque outras pessoas, que não fazem
parte desse grupo, também se comportam exatamente da mesma forma.
Inclusive na Intermed teve uma festa, a gente não tinha transporte.
O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Que ano foi a Intermed?
A SRA. NATÁLIA ALBERTINI DOS REIS – Foi em 2010.
O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Lá em Santa Rita?
A SRA. NATÁLIA ALBERTINI DOS REIS – É. A gente não tinha transporte
para as festas, e a gente dependia da carona dos veteranos. E os veteranos me levaram, e
levaram mais um ou dois amigos meus, eram dois mais velhos, do sexto ano, e dois
colegas meus, e um deles era inclusive a pessoa que tinha me abordado na minha
recepção dos calouros na FCM e me dito que não precisava saber meu nome.
E eles me levaram para a festa, e era uma festa grande, tinha segurança na festa,
e eles revistavam na entrada e tudo, por causa de droga. E eu estava com um agasalho
grande, um agasalho que era folgado, quente, de frio, e na hora que a gente chegou lá,
que eles já tinham dado a carona para a gente, o cara do sexto ano virou e falou assim
para mim: Eu te trouxe até aqui, caloura, agora você vai fazer uma coisa para mim.
Leva isso aqui no seu agasalho.
Aí ele enfiou o frasco de lança dentro do meu agasalho, num bolso. E aí eu falei:
Não, não dá, não vou levar isso. Ele falou: Não, imagina, não vão te pegar. Você só vai
fazer um favor para o seu veterano, porque eles não vão revistar uma menina como você
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e você me ajuda e eu te ajudo. Enfim, não tinha outra opção. Ele falou: Se você não
fizer isso, você pode pegar e pode ir embora. E eu não tinha nem como ir embora,
porque era um lugar no meio do nada.
Então, eu entrei com droga na minha roupa, que nem era minha, que eu nem,
sabe, entrei numa festa com um frasco de lança dentro do meu agasalho, e daí a gente
entrou e lá dentro ele pegou de volta e usou inteiro o negócio, sei lá o quê.
E depois disso, mesmo não conscientemente, eu me revoltei. Eu entrei em
depressão, meus pais acompanharam, até hoje faço tratamento, tomo remédio, eu perdi
interesse pela faculdade, eu não gostava de ir às aulas, não gostava de estudar a matéria.
Eu comecei a pegar exame todo semestre, pegar exame, porque além dos veteranos que
eu não queria encontrar. Eu também não queria encontrar meus colegas de classe,
porque eu me sentia muito abandonada, me sentia traída, porque ninguém me ajudou.
Eu estava sozinha.
E eu só fui me empolgar de novo com a Unicamp quando eu conheci as pessoas
do Centro Acadêmico, que estão aqui. Porque aí a gente se juntou e combateu o trote
junto, e se colocou em várias situações de risco junto, e fez tudo que a gente fez, de
entrar entre calouro e veterano, de receber ameaças, de ser hostilizado em redes sociais,
de ser ridicularizado, de ser chamado de louco, de inconveniente, de intolerante, enfim,
tudo que vocês podem imaginar.
E foi isso, o resto da minha trajetória na faculdade foi uma luta de todo dia, até
que teve vezes que eu fui agredida por estar impedindo trote, fui ameaçada de me
baterem.
A última “Chopada” que teve dos calouros, agora, mesmo com a Comissão de
Apoio ao Estudante lançando uma nota falando que era para as pessoas irem na
“Chopada” filmar, registrar, que era proibido o trote, e eu fazia parte da congregação,
era representante de discente na congregação da FCM, e eu levantei lá, acho que faltava
uma semana para a “Chopada” do ano passado, de 2014, eu levantei, eu convidei os
professores para irem. Eu falei: Eu vou estar lá, e vou filmar, conforme vocês
recomendaram. Eu convido todos vocês a estarem lá e conhecerem os seus alunos, de
verdade.
E você acha que foi alguém? Foi a gente lá, sozinho. E a gente filmando, e as
pessoas zuando a gente, falando que a gente estava estragando a festa, que a gente
estava...
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E aí o que eles fizeram, aliás, eles fizeram os calouros terem raiva da gente.
Então, eles falaram assim, o sexto ano entrou em corredor polonês, e o próprio sexto
ano batendo no sexto ano, e jogando cerveja no sexto ano, e depois o sexto ano
cuspindo no sexto ano, e aí eles viraram para os calouros e falaram assim: Vocês não
podem participar de brincadeira, vocês não vão levar trote nenhum porque a Comissão
de Apoio ao Estudante não deixou. Então, sinto muito calouros, vocês não vão ter trote.
E aí eles ficaram fazendo isso na frente dos calouros, até que chegou um ponto
na festa que os calouros começaram a fazer entre eles, reproduzindo, porque assim eles
poderiam ser incluídos na faculdade. Os calouros começaram a fazer entre eles, e aí eu
comecei a filmar. Filmei veterano gritando com outro, filmei tudo.
Só que tinha uma hora que eu estava filmando, e aí eu parei de filmar e guardei o
celular na bolsa. Na hora que guardei o celular na bolsa, o cara que estava fazendo a
agressão veio para cima de mim, encheu a boca de cerveja e ficou a um palmo do meu
rosto para cuspir na minha cara. E era um cara que eu já tinha me confrontado com ele
várias vezes durante a faculdade, um residente atualmente.
E ele ficou assim, todo mundo ficou parado, e eu fiz assim, falei: Não. E nessa o
meu namorado, na época, meu ex-namorado, chegou, porque ele não estava lá, e se
colocou entre nós dois, ele não é da Medicina, ele estava indo lá justamente para
conhecer o que eu tanto contava para ele, e ele se colocou entre nós dois, e aí juntou
pessoas em volta, aí o cara queria bater no meu namorado, porque ele nem era de lá, e aí
começaram a xingar a gente, falar: O que vocês acham que são? Vocês vêm aqui só para
estragar a nossa festa, e vocês não são bem-vindos aqui. Eu sou o dono dessa festa.
Os residentes falando que eram os donos da festa. A festa não era para os
calouros. Todo mundo sabe que a festa não é para os calouros. E aí a gente foi expulso
da festa, eu, Brunely, André também acabou saindo, todo mundo de nós que estava lá
para registrar, a gente foi expulso, e as pessoas que estavam dando trote não foram
expulsas.
E do lado de fora tinha um monte de calouro, do lado de fora da festa,
desmaiado, e aguardado o ônibus, porque o ônibus demorava para vir, igual na minha
calourada. O ônibus só chegava à uma da manhã.
E foi isso a minha última intervenção, e até que a Comissão de Apoio ao
Estudante foi muito legal, porque eles chamaram o residente lá, falaram que ele não
podia fazer nada comigo. E eu tive de conviver com esse residente durante o meu
internato, mas era muito bizarro, ele fingindo, me ensinando coisas, me tratando como
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se nunca nada tivesse acontecido, só porque ele estava, já tinham dado um puxão de
orelha nele.
E depois disso eu tenho um pouco para falar também sobre o internato. O
internato, gente, esses meninos não aprendem as coisas. Eles não são tão espertos assim.
Essas coisas que eles fizeram comigo e com meus colegas, eles não tiraram do nada,
eles não aprenderam isso em qualquer lugar. Eles aprenderam no cotidiano.
Então, no meu internato eu fui humilhada muitas vezes, por professor, durante
visita inclusive, que é um momento que a gente passa em grupo nos pacientes. Professor
cobrando coisas absurdas da gente, cobrando exame laboratorial, quanto estava tal
coisa. Cobrando sempre o que a gente não sabia. Se a gente sabia, se a gente sabia um
tanto, eles cobravam, cobravam, cobravam, até eles encontrarem uma coisa que a gente
não sabia, e aí eles faziam uma humilhação na frente dos pacientes.
Não estou falando que é sempre assim, são alguns. Eu sou muito grata à
Unicamp, à formação que ela está me dando, adoro, estou amando fazer medicina, eu
encontrei a minha profissão, mas o que estou falando aqui são coisas que não são legais.
Se a gente quiser fazer um dia um bate papo sobre felicidade, a gente faz.
Então, teve professor já que fazia isso todo dia. Era um inferno, todo dia ia ter
humilhação na visita. A única dúvida era quem ia ser humilhado do grupo. Ou qual
paciente, porque às vezes o paciente era humilhado.
Lembro uma vez, num final de visita, eu ficar com a minha paciente, a gente
estava conversando, era uma paciente crônica, sempre estava lá na enfermara, internada
diversas vezes, e ela falou: Nossa, já vi isso tantas vezes acontecer, já vi menina chorar
na minha frente, vejo vocês, vocês estudantes, não é justo o que fazem com vocês,
porque vocês estão aqui trabalhando de graça e esses professores fazem questão de
humilhar vocês. E eu tenho vontade – a paciente falando, uma paciente que não era
politizada, não era letrada, era uma mulher doente, uma mulher que dependia do SUS,
dependia daquelas pessoas – eu tenho vontade de pegar e mandar esses professores,
porque eles não podem fazer isso com vocês, mas eu não posso também defender vocês,
porque eu também estou na mão deles. Ela falou: Eu também estou na mão deles.
Já mais de uma vez paciente se solidarizou com a nossa situação nessas coisas, e
às vezes não é professor, às vezes é residente que humilha a gente, às vezes é médico
contratado.
Eu também presenciei, diversas vezes, os médicos, seja residente, médico
contratado, professor, humilhando os pacientes. Já vi, por exemplo, gente disputando
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qual cesárea ia fazer, quem ia ficar com a cesárea da magra e quem ia ficar com a
cesárea da gorda, porque ficar com a cesárea da gorda era desvantagem, tipo, uma
gordofobia, principalmente na ginecologia e obstetrícia.
Por exemplo, na hora de dar o ponto, de fechar o ponto da cesárea, a pessoa
falar: Essa você faz um ponto simples – porque ela é gorda e não vai adiantara nada, é
feio mesmo – e a outra – quando era magra – essa aqui você faz um ponto interno,
caprichado, que vai ficar uma cicatriz bonita, porque ela merece. Então, é esse tipo de
coisa, gente, não é de lugar nenhum que isso vem.
Fora assim, exploração no nosso internato, na carga horária, altíssima, sem
nenhum tipo de pagamento, sem nenhum tipo de vale refeição, sem nenhum tipo de vale
transporte, nada. A gente não ganha nada. A gente trabalha dois anos com os meus pais
me sustentando, seis anos de faculdade, das sete, muitos estágios das sete da manhã às
sete da noite, sendo mandado o dia inteiro. Tem estágios que são legais, em alguns você
é mandado o dia inteiro.
E a gente trabalha cinco dias por semana, muitas vezes das sete às sete, e quando
não é das sete às sete, quando é um estágio mais tranquilo, por exemplo, das sete às
cinco, a gente dá plantão. Então, também, não sei se vocês sabem, mas interno dá
plantão, a gente passa 12 horas, 24 horas no hospital. Então, mesmo quando a gente está
num estágio mais tranquilo, a gente tem essa carga horária de trabalho extra, à noite,
vira noite, passamos 36 horas acordados diversas vezes, porque emenda o plantão com a
aula, porque a gente não tem folga após o plantão.
Isso que a gente passa, não é só a gente, os residentes também são explorados.
Por eles serem explorados também, eles não conseguem se solidarizar com a gente,
porque se a gente trabalha das sete às sete, o residente chega lá às vezes quatro e meia
da manhã para sair nove da noite, ganhando uma bolsa.
Vocês estão vendo para onde vai essa história, e essa é a minha experiência de
violação de direitos humanos na minha faculdade. Espero que consiga melhorar alguma
coisa. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Obrigado.
Quem é o próximo?
O SR. ANDRÉ CITRONI PALMA – Deputado, eu posso fazer um
comentário?
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Esses professores que se colocaram nessa Comissão de Apoio Estudantil
também foram hostilizados. Professores que se colocaram contra o trote na faculdade
foram hostilizados. Inclusive existe um boato, e não consigo precisar 100% isso, mas de
um carro de uma professora que foi riscado porque ela se colocada contra o trote na
faculdade, e ela era dessa comissão.
Só para ver que a opressão também vai, não só aos alunos que se colocaram
contra o trote, mas afeta também os docentes.
O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Quero ouvir os outros
depoimentos, mas quero falar uma coisa.
Aqui na USP, lógico que é diferente, porque é mais antiga, mas já tem uma
reação em cadeia, dentro da Faculdade de Medicina e fora e tal, e eu percebo que vocês
estão muito sozinhos lá. É pouca gente com vocês. Vocês citaram o Gastão, tudo bem,
que é um vip, ele por si já é protegido, não tem nada a perder, um cara que tem quase
status de ministro e tal, um cara reconhecido.
Mas vocês estão muito sozinhos lá. É muito barra pesada, para não ter opinião,
para um lugar relativamente civilizado, que é Campinas.
O SR. ANDRÉ CITRONI PALMA – A atual diretoria da faculdade, essa nova
diretoria, durante a campanha se propôs a ser mais eficiente nesse combate. Então,
como falei para o senhor, a calourada em que vai acontecer, a primeira calourada que
essa diretoria vai viver vai iniciar daqui duas semanas.
Então, a gente...
O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – E como está o clima lá?
Você acha que os caras estão com a bola baixa, preocupados, ou parece que não está
acontecendo nada no mundo?
O SR. ANDRÉ CITRONI PALMA – Durante a campanha os candidatos...
O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Não a campanha, a
direção. A chegada dos alunos, os novos, tem uma expectativa?
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O SR. ANDRÉ CITRONI PALMA – Vem acontecendo algumas reuniões,
essa comissão, a CAE, Comissão de Apoio Estudantil, ela vem se reunindo e vem
estabelecendo regras para essas festas acontecerem. Só que no ano passado essas regras
foram estabelecidas e elas não foram cumpridas.
O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Porque na USP, para você
ter

uma ideia, está um salve geral, tipo vamos tomar todas as providências. Na

Unicamp não tem nada disso, vocês não viram nada disso ainda?
O SR. ANDRÉ CITRONI PALMA – A diretoria diz que vai tomar todas as
providências.
O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Mas não está tomando
medidas preventivas?
O SR. ANDRÉ CITRONI PALMA – Vem fazendo reuniões. Essa Comissão
de Apoio Estudantil vem fazendo reuniões e recomendando ações que podem ser feitas.
O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Não vamos perder os
depoimentos.
A SRA. BRUNELY DA SILVA GALVÃO – Meu nome é Brunely, e só para
complementar a fala do André, eu participei da última reunião da Comissão de Apoio
Estudantil, sou representante da minha turma, e nessa reunião eu quero destacar a
participação de um docente em específico, que acho que vale a pena, que ela tem se
colocado à frente, que é a Dra. Maria Ângela, da pediatria, Maria Ângela Antonio, e ao
lado do Gastão ela é um dos principais expoentes nessa luta antitrote, que deu a cara
mesmo, que está junto com a gente, uma das poucas, infelizmente.
Do meu depoimento em si, eu falo um pouco mais rápido e vou tentar ser
concisa para todo mundo conseguir falar.
A minha primeira experiência, não participei da minha “Chopada” e nem do meu
“Churrasco”, pelo preço abusivo e porque eu já suspeitava que ia ter trote, então a
primeira experiência foi na Calomed, que a Natália já citou, que é a competição entre
calouros, e o início do terror na Calomed começa dentro do ônibus, em que os veteranos
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já começam dando trote. Eles jogam o champeido no ônibus inteiro, te passam bebida as
duas filas para você passar na boca de um para o outro até chegar no fim, e você tem de
fazer isso várias vezes até a bebida acabar.
O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Quando foi?
A SRA. BRUNELY DA SILVA GALVÃO – Em 2010, acho que foi Piraju,
deputado. Não tenho certeza.
Enfim, acho que o Luis Felipe pode falar melhor, porque ele estava, era segundo
ano nessa época e consegue lembrar.
Eu morava em Brasília, mas tinha chegado da minha terra com a minha mãe, fiz
a minha matrícula e tudo, mas não participei do primeiro tempo. Eu sou de Lagoa
Grande, Minas Gerais, interior, um pouco para a esquerda do Jequitinhonha.
O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Que região é?
A SRA. BRUNELY DA SILVA GALVÃO – No Alto Paranaíba.
A minha primeira experiência foi durante a Calomed.
O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Você tinha quantos anos?
A SRA. BRUNELY DA SILVA GALVÃO – Tinha 17 anos, ia fazer 18 no fim
do ano.
O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Seus pais vieram juntos?
A SRA. BRUNELY DA SILVA GALVÃO – Eu estava, no dia da matrícula,
com meus pais, mas depois, no dia da Calomed estava sozinha.
O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Você ficou sozinha o
tempo todo? Seus pais foram embora?
A SRA. BRUNELY DA SILVA GALVÃO – Foram.
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O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Você ficou sozinha
morado em Campinas, com 17 anos?
A SRA. BRUNELY DA SILVA GALVÃO – É, com 17 anos.
O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Quando você ia fazer 18
anos, em que mês?
A SRA. BRUNELY DA SILVA GALVÃO – Em outubro.
O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – E isso era janeiro,
fevereiro?
A SRA. BRUNELY DA SILVA GALVÃO – Abril, maio.
O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Sozinha, não conhecia
ninguém?
A SRA. BRUNELY DA SILVA GALVÃO – Ninguém. Tinha alguns
familiares distantes, mas era basicamente sozinha em Barão Geraldo.
O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Sua família morava em
Brasília ou Minas Gerais?
A SRA. BRUNELY DA SILVA GALVÃO – Em Minas.
Eu comprei lá a bata, o kit para a Calomed, que você tinha de pagar, assim como
eu imaginei que todo mundo pagasse, mas só que depois a gente descobre que os
veteranos têm um preço diferente.
Desde o início, beber bastante, se submeter aos trotes, não desacatar seus
veteranos, saber o nome de todos eles, saber apelido, saber os hinos das turmas, que
cada turma tem um hino e você tinha de saber esses hinos, tinha de saber o nome dos
seus veteranos.
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O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Vocês já tinham de tomar
aquele espumante barato?
A SRA. BRUNELY DA SILVA GALVÃO – Eles davam uma garrafa pet, sem
rótulo, a gente não sabia o que tinha dentro, e tinha de beber.
O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Eles põem o espumante?
A SRA. BRUNELY DA SILVA GALVÃO – O espumante era para jogar em
tudo.
O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – O que vinha na garrafa
pet?
A SRA. BRUNELY DA SILVA GALVÃO – Sabe Deus, deputado. Ninguém
sabe o que tinha dentro, não tinha rótulo, não tinha especificação.
O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Mas era alcoólico de
vinho, de cachaça?
A SRA. BRUNELY DA SILVA GALVÃO – Parecia cachaça ou vodca, uma
coisa forte.
O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Não sabia o conteúdo, o
que estava bebendo?
A SRA. BRUNELY DA SILVA GALVÃO – Não falavam, não sabia. Era só:
Bebe, calouro.
Desde o início é essa questão do beber bastante, e no caminho para Piraju, que
não é muito curto, é um tanto longo, a gente fazia várias paradas em postos tipo Graal, e
nessas paradas a gente tinha de agachar, ajoelhar, em reverência, ficar com a cabeça
baixa, e esse champeido era jogado na gente e ao mesmo tempo a gente sofria várias
humilhações do tipo: Calouro, você não vale nada, você veio aqui mas você não tem
valor. As mesmas coisas que já foram citadas.
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Quando a gente chegou lá em Piraju, o local onde a gente ficava era uma boate,
meio que um local de festa adaptado para a nossa estadia. E os locais onde as pessoas
dormiam eram divididos de acordo com a hierarquia, óbvio. Os calouros dormiam num
lugar onde estava praticamente alagado, com colchonete, e os veteranos do segundo ano
tinham um tablado para dormir em cima e os mais velhos dormiam num lugar
adequado.
Nesse lugar onde a gente deitou, no chão, sem a menor condição, estouraram
várias bombas durante todos os dias, todas as noites, qualquer hora do dia, então a gente
não dormiu, na quinta, que foi o ônibus, na sexta, no sábado e no domingo, que a gente
voltou. A gente não dormiu nenhum dia.
Nas competições, durante os jogos, que a gente tinha de ir, você não podia ficar
sentado nas arquibancadas, você tinha de ficar o tempo todo gritando pela sua
faculdade, mostrando seu amor, esse tipo de coisa.
E tinha também uma caixa térmica, que eles chamam de “cintrinha”, que os
calouros tinham de carregar, especificamente os homens.
O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Como se fosse um cooler
A SRA. BRUNELY DA SILVA GALVÃO – Só que grande.
O SR. ANDRÉ CITRONI PALMA – Como se fosse um freezer.
A SRA. BRUNELY DA SILVA GALVÃO – É um freezer, uma caixa térmica
grande.
E essa caixa térmica era carregada...
O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – De isopor, aquelas
brancas?
A SRA. BRUNELY DA SILVA GALVÃO – Não. Era caixa pesada, caixa
normal, dessas de festa, essas grandes. Os veteranos enchiam aquilo de cerveja e os
calouros, principalmente os homens, tinham de levar isso para a competição.
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Só que a caixa não tinha a menor condição, ela era toda cheia de rachaduras,
cheia de coisas enferrujadas, e a maioria deles se machucava naquilo, estava muito
bêbado, deixava cair, enfim.
O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Você nunca tinha bebido
nada na sua vida, de repente você foi obrigada a beber cachaça?
A SRA. BRUNELY DA SILVA GALVÃO – Tinha bebido pouco, não nesse
nível.
E tive muitos colegas que ficaram fora de si logo no ônibus, isso era frequente, e
vulneráveis.
O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Sou obrigado a fazer uma
pergunta, e vocês que são médicos, estou tão cansado, mas você acha que os caras
põem, além da bebida, remédio, droga na bebida, tipo anfetamina?
A SRA. BRUNELY DA SILVA GALVÃO – Eu acredito que é bem possível,
porque isso acontece em outras festas da faculdade ao longo dos próximos anos
também. É uma prática comum.
A SRA. NATÁLIA ALBERTINI DOS REIS – Sobre a anfetamina, com os
calouros não posso afirmar, mas eu tenho certeza absoluta, uma vez eu fui a uma
“Chopada” e eu tomei aquele suco gume, que eles chamam, que é vodca e suco Tang,
essas coisas. Eu tomei um copo só, e o negócio não tem condição. Eu fiquei com o
coração acelerado, eu fiquei num nível que tenho certeza que aquilo devia ter outra
coisa, porque um copo de suco não ia me dar tudo aquilo que me deu.
Então, eu já ouvi falar também, e acho que outras pessoas podem confirmar que
tem, frequentemente, esses sucos preparados, que vai anfetamina dentro. E que ninguém
avisa que tem.
O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – E a tal loló? Porque no
meu tempo não tinha loló, era o quelene mesmo, faziam bomba de quelene.
Tem loló? É liberada, na Calomed?
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A SRA. BRUNELY DA SILVA GALVÃO – Nessa Calomed, especificamente,
eu não vi no ônibus. Mas, deputado, nos outros anos da faculdade já vi muita, durante
os próximos anos, já vi muita gente usando na frente de todo mundo, e em quantidades
absurdas.
O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Lança-perfume, que
vocês falam, é caríssimo.
A SRA. BRUNELY DA SILVA GALVÃO – Não sei o que é, se é loló, se é
lança. Não sei a diferença, porque nunca usei.
O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Mas são aqueles
inalantes?
A SRA. BRUNELY DA SILVA GALVÃO – Isso. O pessoal usa gorro, coloca
na boca, a camisa.
O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – São alcoóis, éteres, às
vezes adicionam até outras substâncias.
A SRA. BRUNELY DA SILVA GALVÃO – A composição, eu sei o que é,
mas eu já vi muita gente usando, nos outros anos da faculdade, na Calomed,
especificamente, não. Mas devem usar alguma coisa, para ficar acordados tanto tempo
enchendo o nosso saco, porque não tem condição, eram todos os dias, o dia inteiro, a
noite inteira.
Basicamente isso, não vou me alongar para todo mundo conseguir falar. E no
final tem o clássico morde bunda, que a Natália já descreveu bem, que as pessoas ficam
sequeladas, às vezes.
O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – As meninas participam?
A SRA. BRUNELY DA SILVA GALVÃO – Sim. As coisas lá são divididas
de uma forma bem sexista. Tem coisa que é de mulher para mulher, tem coisa só de
homem para homem.
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Depois, no final do primeiro ano, eu participei do processo de formação de
chapas para concorrer ao Centro Acadêmico, que eu tinha interesse já, e no ano seguinte
organizei uma festa, junto com os meus outros colegas de direção, que chamava
“Showmed”, que é uma festa, que não tem nada a ver com o “Show Medicina”, que o
“Showmed” é uma festa onde as pessoas da faculdade se apresentam, independente do
que elas façam, dança do ventre, se canta, se dança.
E no final dessa festa, estava eu e mais três colegas lá, acabando de fechar a
festa, tirando coisas do freezer, e sempre sobravam alguns veteranos que gostavam de
irritar a gente mesmo. Eles iam com a saia, nesse dia tinha três veteranos, todos com a
saia, e um deles estava com a camiseta do Centro Acadêmico, só que ele era contra
todas as nossas posturas que a gente tinha adotado durante aquele ano. Ele ia justamente
para mostrar a contradição, eu estou com a camiseta do Centro Acadêmico e com a saia.
E irritava bastante, no sentido de querer fazer trote durante a festa, e no final da
festa, que estávamos só nos quatro lá fechando a festa, caixa e freezer, eles ficaram
gritando várias vezes que o Centro Acadêmico na minha época era muito melhor, não
tinha essa coisa de visão de Atlética, com o Caal, a gente fazia o trote junto, e esse tipo
de coisa.

(Manifestação fora do microfone.)
A SRA. BRUNELY DA SILVA GALVÃO – Eles começaram a falar essas
cosas, especificamente três veteranos de saia, e eu comecei a me irritar com aquilo, e
não me segurei e falei: Então honra essa camiseta que você está usando.
Só que aí, a reação que vem depois disso, não é: Ignora essa caloura. Os três
vieram para cima de mim, das minhas amigas, começaram a agredir a gente
verbalmente, com várias exclamações do tipo você não sabe o que é tradição, você não
conhece essa faculdade, você não me conhece, você não sabe do que sou capaz, e
ameaçando de várias formas, chegando para próximo da gente.
Os seguranças da festa tiveram de escoltar a gente até a saída para que a gente
não fosse agredida, e eles recomendaram: Espera eles irem embora para vocês irem
embora, porque acho que eles vão agredir vocês. Só que a gente falou: Não tem
problema, a gente pega o táxi aqui e vai embora. Eles foram até a porta do táxi, em cima
da gente.
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(Manifestação fora do microfone.)
A SRA. BRUNELY DA SILVA GALVÃO – Não, isso é em Campinas já, na
“Cooperativa Brasil”, que foi esse evento, que é um lugar, um local de festa que tem lá
em Barão Geraldo mesmo.
E eles foram até o táxi, com o dedo na nossa cara, em cima da gente, e enquanto
o taxista não empurrou eles e falou sai daqui e deixa elas irem embora, eles não
pararam.
E nas próximas festas que eu sempre via eles, era aquele olhar de hostilidade e
aquelas cusparadas, que não são para você, mas são. Não sei se você entende o que eu
falo, não te atingem diretamente, mas sempre cuspiam do lado, cuspiam perto, para te
atingir, que é a cusparada de cerveja como nas chopadas que ocorrem nos próximos
anos da faculdade.
O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Você estudou num
colégio militar. Você tem parentes militares?
A SRA. BRUNELY DA SILVA GALVÃO – Não. Qual o interesse da
pergunta?
O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Eu queria saber qual o
grau de proteção que você se auto, o grau de blindagem que você, subjetivamente, você
podia ter. Para saber, do ponto de vista da vulnerabilidade, até onde você conseguia
enfrentar os caras. Não é nenhuma ilação.
A SRA. BRUNELY DA SILVA GALVÃO – No outro ano, que eu também fui
gestão do Centro Acadêmico, isso foi em 2012, o primeiro foi em 2010, a Calomed,
esse ocorrido que contei agora, do “Showmed”, foi em 2011, e em 2012 a gente, como
gestão do Centro Acadêmico, fez uma camiseta ironizando os veteranos.
Não sei se o senhor entende o que é meme, é uma caricatura.
O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – O Danilo me ensina todo
dia o que é meme. Me fez até curso.
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A SRA. BRUNELY DA SILVA GALVÃO – A gente colocou meme e
escreveu: Ui, cuidado, ele é veterano. Não tenha medo desse tipo de coisa.
E eu fui a um “Churrasco” de calouros, que é onde eles tradicionalmente têm o
trote, com essa camiseta. E logo que cheguei à festa, estava com meus amigos,
tranquila, porque eu já bebia mais tranquila também, e fui no bar sozinha pegar uma
bebida e lá, quando estava sozinha, fui abordada por um veterano, também de saia, de
kilt, participante dessa fraternidade, não sei explicar o que é isso, que pegou...
O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Fraternidade?
A SRA. BRUNELY DA SILVA GALVÃO – Não sei. Essa organização quase
criminosa, mas enfim.
Eu fui abordada por um desses, que inclusive já é formado, e pegou na minha
camiseta, com muita força, puxou o colarinho dela, e falou: Você não pode usar essa
camiseta. Você não sabe honrar a sua faculdade. E saiu correndo.
Durante todo o resto da festa ele e os amigos dele...
O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Rasgou?
A SRA. BRUNELY DA SILVA GALVÃO – Não chegou a rasgar.
O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Só puxou?
A SRA. BRUNELY DA SILVA GALVÃO – Eles são bem covardes. Eles
agem de forma, quando eles não estão juntos, em muitos, eles fazem as coisas rápido e
já saem.
Fez isso, saiu, e durante todo o resto da festa, várias meninas, veteranas também,
meninos, começaram a cuspir em mim e nos meus amigos.
O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Cuspe?
A SRA. BRUNELY DA SILVA GALVÃO – De cerveja, cuspe de cerveja. E
durante toda a festa foi isso que aconteceu, e falando as mesmas coisas que ele já tinha
me falado.
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E tem o último episódio mais marcante, estou colocando só as coisas mais
importantes, que foi a “Chopada” de 2014, do ano passado, que a Natália já relatou,
onde a gente foi expulso da festa, que a gente foi com a intenção, realmente, de filmar
as coisas que estavam acontecendo, o que tinha de mais grave que a gente achava, e
para coibir também dos calouros terem trote.
E no momento que eu estava conversando com a caloura, tranquila, uma
conversa normal, porque não sou louca de ter as mesmas atitudes dessas pessoas, e de
repente chegou um veterano e falou: Caloura, vem cá, vou te ensinar a cuspir.
Coincidentemente, o mesmo veterano que me abordou alguns anos atrás. Vem cá que eu
vou te ensinar a cuspir.
E começou a cuspir com ela, para cima, cerveja, porque esse é um ensinamento
basal nessa faculdade. E aí eu falei: Vou filmar. Não falei, pensei. E comecei a filmar
ele, e na hora que comecei a filmar ele veio para cima de mim e falou: Para de filmar
isso agora, desliga esse celular, se não eu vou cuspir cerveja nele. Eu tenho essa
filmagem até o momento em que ele quase cospe. Aí eu parei para não perder o celular.
E aí já começou esse clima tenso e depois veio o episódio da Natália, que o
namorado dela teve de intervir.
Acho que é basicamente isso, depois a gente foi expulso e a gente percebeu que
os esforços da CAE, que é a Comissão de Apoio Estudantil naquela festa foram bem em
vão, porque os calouros continuaram tomando trote, a chácara continuava escura, sem
segurança, os moldes da festa eram completamente permissivos a esse tipo de trote.
O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – E vocês nunca pediram
para a Faculdade abrir sindicância, comissão de investigação, nada?
A SRA. BRUNELY DA SILVA GALVÃO – Em relação a essa última
abordagem, que foi a mesma pessoa que abordou eu e a Natália, a gente levou para a
Comissão de Apoio ao Estudante. A punição que eles acharam devida foi chamar o cara
e dar uma prensa nele, mas verbal, sem nenhuma repercussão.
O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Não foi instalado nenhum
procedimento?
A SRA. BRUNELY DA SILVA GALVÃO – Nenhum, nada oficial.
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O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Só uma prensa?
A SRA. BRUNELY DA SILVA GALVÃO – Só verbal.
É esse o limite deles, pelo visto, por enquanto. Espero que eles ultrapassem esse
limite.
E agora, só para finalizar, falar um pouquinho de uma situação que eu vivo no
internato. A gente tem as humilhações que a Natália já relatou, mas especificamente no
estágio, que foi da oncologia, uma colega minha chorou durante uma visita em que o
professor humilhou ela na frente da paciente, porque ela não sabia direito descrever uma
síndrome de veia cava superior, que a gente estava aprendendo, que é uma questão
oncológica comum, e desmoralizou ela na frente do paciente, ela começou a chorar, e aí
essa foi uma das situações.
Um outro dia, no ambulatório, me recusei a atender um paciente por orientação
da própria Comissão de Ensino. A gente estava instruída a não atender pacientes depois
de meio-dia, para a gente conseguir ter tempo de almoço, porque a gente já tinha
reclamado disso várias vezes, e aí eu me recusei a atender um paciente depois desse
horário, e um residente me impôs a pasta, jogou a pasta na minha frente, dele, e falou:
Vai atender esse paciente. Eu disse que não ia, que eu não estava ali para tocar serviço,
estava ali para aprender, que eu já tinha cumprido, já tinha atendido outras coisas, e
outros colegas meus já tinham ido embora, e eu falei que não ia fazer aquilo, e ele
começou a perguntar se eu realmente queria ser médica, que aquilo era um absurdo, que
ele ia depois falar com o superior e deixa que eu atendo. Eu me recusei, veementemente,
e deixei quieto.
No dia seguinte o nosso professor, que não é docente, mas é professor
contratado, me deu um sermão público, gritando na frente de todos os outros
professores, e eu imagino que não seja verdade, ele disse que ligou para os
coordenadores de ensino e disse que eu tinha obrigação, sim, de atender até a hora x que
fosse, já era quase uma hora da tarde nesse dia, a gente tinha aula às duas, e eu saí
naquela hora, porque achava que tinha de sair, e ele disse que a gente tinha de atender
até a hora que ele quisesse, que se era assim que eu queria ser médica, que eu tinha de
me integrar àquela equipe e que, basicamente desmoralizou tudo, tudo que eu tinha
colocado. Disse que ligou para os coordenadores, que tinham respaldado ele.
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Nesse dia eu me mantive tranquila, mas quando cheguei em casa escrevi o
relato, encaminhei para alguns amigos, para alguns professores, para tentar dar
procedência, mas também não tive muita reverberação.
Esse foi o tipo de assédio que eu mais me senti acuada. Durante o resto do
estágio também todos os professores me criticaram, me retaliavam de alguma forma,
não me explicavam direito, ou me ridicularizavam se eu não sabia alguma coisa, e o
resto do estágio foi basicamente um mini-inferno.
E foi a coisa que me deixou mais mal, mas são várias outras coisas que
aconteceram durante o internato que deixam a gente mais fragilizada, no mesmo
sentido. Não foi a primeira vez, no estágio de moléstias infecciosas também é comum
isso acontecer, de eles obrigarem a gente a ficar além do horário e acharem que isso é
certo. Os ambulatórios, às vezes, acabam às sete, ou as visitas de manhã às vezes
acabam meio-dia e meia, uma hora, e todo mundo valoriza muito essa questão do
horário para se afirmar como médico, como ser médico, que é um ser que se doa, que
sofre e é assim mesmo se você quer seguir essa profissão, não tem opção.
E acho que isso mostra um pouco de como que esses veteranos que aplicam
trotes, que todo mundo já descreveu, se resguardam e se reafirmam.
O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Me explica uma coisa. O
seu depoimento já vai terminar, está todo mundo cansado, o seu está curtinho, não está
tão exaustivo, e me explica de onde é que vem esse núcleo da loucura? De onde vem?
Como essas pessoas, que entram para ser médicos, como eles vão se alterando
dessa forma toda, de onde você acha que é proveniente isso? Lógico, isso está na
sociedade, uma sociedade doente. Então a porta está aberta.
Por exemplo, nas faculdades de medicina, por que tem tanta concentração...
A SRA. BRUNELY DA SILVA GALVÃO – Porque as pessoas querem passar
residência, porque as pessoas querem ser aceitas durante a residência, porque as pessoas
querem ser chefes no hospital mais tarde. E os chefes dos hospitais, atualmente, todos
têm essa postura. E se você não tiver essa postura de manter a hierarquia e de valorizar
essas coisas, você não vai ser ninguém. Acho que é basicamente isso.
Tanto que os nossos colegas que lutaram tanto contra isso não estão lá. Eles
estão em João Pessoa, por exemplo.
Acho que ilustra bem. Quem não se adapta...
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O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Tem uma associação.
A SRA. BRUNELY DA SILVA GALVÃO – Com certeza.
A SRA. NATÁLIA ALBERTINI DOS REIS – Deputado, posso falar?
O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Essa é uma explicação
racional, das cadeias de poder. Tem alguma coisa atrás disso. Não é possível só o poder.
A SRA. NATÁLIA ALBERTINI DOS REIS – Especificamente no caso do
Brasil, a saúde do Brasil, a gente entra num debate de trabalho, porque o que é exaltado,
essa ideologia que nos é passada é que o médico precisa trabalhar um monte, às vezes
ganhando nada, e muitas vezes fazendo as coisas por sacrifício.
E o médico também não pode se identificar muito com o paciente, então a gente
é ensinado que a gente não pode se identificar com o calouro, do mesmo modo que a
gente não pode se identificar com o paciente.
Então, você tem de manter uma distância afetiva para aumentar a sua
produtividade. Porque desse modo você atende mais pacientes, em menos tempo, você
toca mais o serviço e você consegue...
O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Vai desumanizando.
A SRA. NATÁLIA ALBERTINI DOS REIS – Tem muito disso.
A SRA. BRUNELY DA SILVA GALVÃO – Você não pensa no que está
fazendo. É a alienação do trabalho, basicamente. E aí você aceita tudo.
O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Vai perdendo o lado
afetivo e vai tratando tudo no atacado.
A SRA. BRUNELY DA SILVA GALVÃO – É a maioria.
A SRA. NATÁLIA ALBERTINI DOS REIS – Mas aí a gente tem de entrar na
questão da saúde pública no Brasil, da estrutura de saúde.
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A SRA. BRUNELY DA SILVA GALVÃO – Tem muita coisa.
O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – É muito grande para o
nosso tamanho. Obrigado e parabéns.
O SR. VITOR VILA ELDORADO – Assim como a Brunely, eu também vim
de colégio militar, e para quem achava que hierarquia, hino...
O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Você veio lá de Mato
Grosso?
O SR. VITOR VILA ELDORADO – Não. Vim de Salvador, colégio militar de
Salvador.
Para quem achava que hierarquia e obediência ia ficar lá no colégio, e já
cheguei: Opa, já conheço isso. Até como o senhor falou, até as práticas de tortura, eles
recorreram aos militares.
Mas, enfim, eu queria contar um pouco, na verdade, sobre a nossa experiência
como fazendo parte do Centro Acadêmico, pintando, não só na hora que entrou na
calourada, mas tentando desconstruir essa situação na faculdade.
A primeira coisa é assim, quando entrei na faculdade, eu pessoalmente não tenho
nenhuma história, como os meus colegas tiveram, para contar da calourada, o meu
problema pior, por exemplo, foi no ano seguinte, quando eu tentava impedir as
situações de trote com a turma seguinte, que era a turma do Luis Felipe, por exemplo.
Não só a dele, porque na verdade eu fui do Centro Acadêmico no segundo, no terceiro,
no quarto e no quinto ano.
Então, no caso da turma do Luis Felipe, a gente ainda organizada a “Chopada” e
o “Churrasco”, o Centro Acadêmico, com a tentativa de coibir o trote, o que depois a
gente foi mudando a postura para, na verdade, desvincular do Centro Acadêmico e
tentar organizar outras atividades do Centro Acadêmico, que essas, sim, a gente
concordasse.
No começo o senhor tinha perguntado sobre o que significava o Centro
Acadêmico, a diferença entre Centro Acadêmico e Atlética, e acho isso uma coisa
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interessante também, porque nem todo lugar, em primeiro lugar, o Centro Acadêmico é
combativo contra essas práticas.
Como a gente já viu nos depoimentos, o pessoal, por exemplo, da USP, falou
que não sabia de nada, como aluno, não só como Centro Acadêmico, eles não sabiam de
nada. E isso, em outros Centros Acadêmicos também.
Outros assumem uma postura mais crítica e, com certeza, recebem as
represálias. Isso, no nosso Centro Acadêmico foi de tal forma que o nosso
financiamento, ao longo dos anos, quando eu entrei, o nosso financiamento foi
decaindo, e não só foi diminuindo o financiamento passado pela diretoria, como
também o financiamento foi ficando limitado à gente ter de, primeiro, prestar contas do
que a gente fazia para eles, para eles poderem autorizar o nosso gasto de dinheiro. Ou
seja, a gente foi, cada vez mais, sendo tolhidos da liberdade de se expressar como
Centro Acadêmico.
Até, quando esse pessoal procura as organizações fascistas na medicina, na
Medicina Unicamp a gente tem o pessoal do kilt, que é o exemplo mai claro disso. Uma
organização mesmo, com gente em todas as turmas, e praticam, não só individualmente,
mas como coletivo, eles praticam isso recorrentemente, todas as histórias, e todos os
meus colegas, passam por gente que usava kilt.
E daí, nessa questão do enfrentamento com o Centro Acadêmico, eles já
chegaram a tentar disputar uma chapa, uma vez, para o Centro Acadêmico. Felizmente,
naquela época, eles perderam a disputa de Centro Acadêmico, porque não bastava para
eles ter, a Atlética ser conivente, e o Centro Acadêmico ser razoavelmente combativo
contra isso. Precisava todas as instituições voltar a ser como antes, todas as instituições
sendo coniventes com isso, preparando terreno para isso, como era o Centro Acadêmico
mesmo, quando a Daniela, do depoimento da Daniela, foi exatamente num período
anterior ao meu, onde o Centro Acadêmico ajudava a organizar a festa e dava a faca e o
queijo na mão para o trote, assim como acontece na Intermed, assim como acontece na
Calomed, em todas, nos treinos e por aí vai, organizado pela Atlética.
Quando a gente foi organizar a “Chopada” e o “Churrasco”, a gente com as
batas, a gente tentava coibir, tentou buscar pessoas de todas as turmas para poder ser
responsável por aquela turma e se ocorresse alguma coisa de trote, ou ele tinha de pedir
ou então ele que seria responsabilizado pelo trote.
O que o senhor perguntou também, se a gente tentou diálogo com diretoria,
diálogo com as instituições, é claro. Quando a gente conta a coisas, a gente já conta tipo

1214
DIVISÃO DE TAQUIGRAFIA
as coisas depois de muitas tentativas, depois de bater muito a cabeça, o que a gente, as
consequências daquilo que a gente sofreu, mas é claro que isso tem um histórico desde
o começo, a gente tentando alertar as coisas e a gente vendo que, na verdade, isso não
estava sendo frutífero.
As denúncias, mesmo na CPI aqui, que foi uma oportunidade que surgiu para a
gente, para a gente depor, mas que até então a gente acreditava que assim como os
espaços da faculdade, não vai levar a uma punição de fato.
O que, por exemplo, eu espero da CPI não é exatamente uma punição do que
passou, mas uma transformação das coisas que estão por vir, transformação da questão
do trote que vai ter este ano, transformação na questão das Intermeds, a questão do
espaço do Centro Acadêmico, dele não ser boicotado por causa das posturas que ele
toma, essas coisas.
Daí, com relação a essa “Chopada” e “Churrasco”, quando a gente resolveu
enfrentar, esse mesmo pessoal do kilt, não só eles, tem mais gente, claro, mas eles
ilustram bem esse processo, cercavam o pessoal da comissão de calourada, o pessoal do
Centro Acadêmico, e não só do Centro Acadêmico, mas a comissão como um todo,
cercavam falando o que tinha de ser feito, que na verdade quem mandava na festa não
era a gente que estava organizando, mas sim eles.
Daí, quando a gente, isso foi em uma das festas, tinha a piscina, tudo isso, um
dos calouros, por exemplo, que tentei ajudar a sair da piscina, os veteranos me
afastaram dele e empurraram de volta na piscina.
Essas coisas, na verdade, que mostram que a gente organizava a festa para eles.
Eles é que dominavam isso.
Na outra festa também que a gente estava com as batas, assim como a Thaís, no
depoimento dela, que ela é um ano mais velha que eu, na turma dela eles queimaram as
batas, na minha turma também. No meu caso, uma dessas pessoas de kilt me segurou
pela camisa e rasgou a bata no meu corpo.
Essas coisas, as pessoas que se posicionavam contra isso, eles tinham de dar o
tratamento exemplar para que essas outras não tomassem a mesma postura no futuro.
Os estudantes que levavam trote, que saíam chorando das festas no primeiro ano,
na calourada, esses estudantes, depois, ou eles se engajavam junto com a gente, ou eles
acabavam achando que na verdade eles é que estavam errados, eles é que estavam se
integrando de forma equivocada, e que realmente deviam se submeter a isso, e no ano
seguinte aplicavam tudo isso.
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Pessoas do kilt, quando foram participar da calourada já choraram, já tiveram
seus problemas com o trote, mas depois, na verdade, incorporaram isso ao invés de
criticar.
E tem aqueles que passaram por isso e preferem fechar os olhos e falar que isso
não existiu, ou que isso não aconteceu comigo, então beleza, passei livre e vou tentar
fechar os olhos para isso.
Mas a gente vê, nessa eleição as coisas que ficaram evidentes foram isso, essa
eleição que a gente ganhou do pessoal do kilt, que era basicamente que aquele pessoal
que estava calado, muita gente na verdade, não concordava com essa forma de
integração da faculdade que eles propunham. Esse foi um ponto positivo.
Com relação às outras coisas, porque assim, o senhor perguntou de onde vem
essa questão do trote, essa violência toda? Isso, na verdade, é uma coisa
institucionalizada. Tem a explicação que isso é devido, claro, é um reflexo da sociedade
que a gente vive, e isso é reflexo daquilo que a gente vai sofrer no trabalho depois, no
hospital, no internato, como a Brunely falou, ou depois, trabalhando, e a gente também
vai se submeter a altas jornadas de trabalho, à hierarquia, à obediência cega com os
residentes, ou então os professores. E é isso que a gente vai aprendendo durante a
faculdade.
Por isso, na verdade, não considero que isso é um ponto fora da curva, esses
trotes. Fazem parte da formação ideológica do estudante de medicina, faz parte, é incutir
na gente a obediência, a hierarquia. A gente já ouviu professor falando que a hierarquia
também não é ruim. Ou seja, primeiro eles batem, eles usam a violência para a pessoa
poder internalizar isso, e depois que ela já internalizou ela só precisa obedecer. Daí,
depois, não precisa o professor mais dar um tapa na cara do aluno, ele pode só ordenar,
humilhar, residentes, que já desistiram da residência porque foram humilhados na frente
de pacientes, na frente de outros colegas, esse assédio moral, e uma coisa que é, na
verdade, crime mesmo, e a gente considera que aquilo faz parte daquele mundinho da
medicina, Medicina Unicamp, ou isso é geral também, não só na Medicina Unicamp,
como a CPI está mostrando, que é comum a vários locais. Essa prática geral é para
incutir isso.
E, por exemplo, a nossa rivalidade com a PUC, a Pontifícia Universidade de
Católica de Campinas, essa rivalidade tem muito a ver, provavelmente, com esse
histórico de sempre terem convivido na mesma cidade, e vão disputar depois, pelo
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mercado de trabalho, já começam a disputa durante a graduação, essa guerra entre os
dois cursos.
A Intermed, essa rivalidade toda que tem na competição esportiva, na verdade a
Atlética, que em tese é uma organização para esportes, na verdade, vai muito além
disso. A gente tem o exemplo da Unicamp, da participação deles na disputa de eleição
para diretoria, para eleição da Reitoria, em que eles assumem uma posição política
clara, em defesa dos grupos que, na verdade, mantém eles no poder.
É porque isso, na verdade, como o Koba tinha comentado, isso faz parte, na
verdade, de uma coisa maior. Essa prática é tão institucionalizada que eles são
recompensados por manter isso. Ao contrário de serem punidos, sofrerem perseguição
lá dentro, ao contrário, quem sofre perseguição é quem combate aquelas práticas.
Isso é de tal forma institucionalizado, que depois esse pessoal vai ser os médicos
contratados, vão ser os professores contratados, os docentes. Esse pessoal, por exemplo,
na PUC, já foi descrita a PUC, acontece coisas semelhantes, de isso ser arraigado entre
os docentes e tudo.
No caso da Atlética, que toma posições políticas, para além de ser uma
instituição esportiva, ela tem uma hierarquia muito rígida dentro dela. Eu que já fui da
direção da Atlética, tem a gestão dos que foram para o segundo ano, tem aqueles que
são do terceiro ano, que são da diretoria da Atlética, e tem, na verdade, aqueles que
realmente mandam na Atlética, que é o conselho da Atlética, que envolve pessoas do
sexto ano, e mesmo médicos já formados. E desses médicos já formados, médicos
inclusive contratados já pelo hospital, médicos como a Natália tinha comentado, de ter
50 anos, tem 40 anos, 30 anos, e continuam participando. A gente usava o termo que
eles tinham a síndrome de Peter Pan, que eles não envelheciam nunca, eles continuavam
lá para sempre. Eles continuavam participando e interferindo na política interna da
faculdade mesmo já tendo saído da graduação.
O que ia comentar, então, a questão dos esquemas da prova de residência, que
não vou entrar em detalhes, mas que isso também deve ser alvo de investigação, essas
coisas todas.
E sobre sindicância, já teve sindicância aberta também. No ano que eu estava
organizando a comissão de calourada, que falei que a bata foi rasgada, nesse mesmo ano
teve uma denúncia, a quarta denúncia, e houve uma sindicância, mas, obviamente, a
sindicância não deu em nada, o que mostra para a gente que não precisava esperar uma
resposta mais firme da diretoria.
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O que o André tinha comentado, da diretoria deste ano, eu espero sim que a
diretoria deste ano realmente tome uma posição de, realmente, tentar mudar essas
coisas. Mas ela ainda não foi posta à prova nisso.
Teve a questão da residência agora, que já era essa diretoria nova, mas a gente
precisa ver como que, realmente, o discurso deles vai ser efetivado na prática, de
realmente esse combate, porque esse combate não é uma questão só da gestão daquilo
ali, é uma questão que está arraigada, institucionalizada, e precisa de muito mais do que
simplesmente essa vontade.
Outra coisa, com relação ao assédio moral e as questões do internato, com
relação, isso aí, eu, a Natália, todo mundo que já passou pelo internato sofre isso, a
questão do assédio moral e sobrecarga de trabalho, da questão de ser humilhado na
frente dos pacientes, na frente dos outros residentes, dos outros alunos.
Nas nossas tentativas, na verdade, de tentar mudar essas coisas, uma das coisas
que, por exemplo, para este ano que é importante, vai ter a calourada deste ano. Vai ter
essas mesmas coisas. A gente precisa, por exemplo, de espaços, o Centro Acadêmico
deste ano, que também está assumindo essa bandeira de luta, ele precisa conseguir ter
espaço na semana de calourada para poder criar esse vínculo com os calouros para
poder, eles, se sentir, se identificar com alguém que não concorda com essas práticas na
“Chopada” e no “Churrasco”, por exemplo.
Só que, o que acontece é que em todos os anos a gente sempre, depois que a
gente começou a tomar uma posição mais combativa, a gente começou a perder espaço
na semana de calourada, em que a gente perdia o espaço de, primeiro, estabelecer esse
primeiro vínculo com o calouro e falar que eles podiam, sim, confiar na gente para
poder denunciar essas coisas, para poder não aceitar, e mesmo para a gente, falar o que
ia acontecer na “Chopada” e no “Churrasco”.
O que veio acontecendo nos últimos anos é que o Centro Acadêmico está
perdendo, cada vez mais, espaço de poder fazer a vivência que ele se propunha a fazer,
que era uma vivência, uma atitude diferenciada em relação às outras atividades da
calourada. A postura dele de tentar fazer espaços sobre trote, sobre o que está
acontecendo na “Chopada” e no “Churrasco”, esses espaços são, na verdade, perdidos.
E, quanto uma coisa que o senhor está perguntando, que é sobre as posturas que
essa diretoria nova poderia tomar para poder, realmente, efetivamente, lutar contra isso,
envolve dar respaldo para o Centro Acadêmico poder lutar contra isso. E isso não é uma
coisa que, ao longo desses últimos anos, nas últimas diretorias, é uma coisa que a gente
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não vinha percebendo, que a gente precisa, ao contrário do boicote financeiro ao Centro
Acadêmico e do repasse cada vez maior de dinheiro para a Atlética, a gente ter, na
verdade, espaços que a gente possa dialogar com o calouro.
Por exemplo, quando entrei, a gente tinha dois funcionários no Centro
Acadêmico e uma renda mensal passada pela diretoria bem mais alta que hoje em dia.
Hoje em dia a gente teve de demitir os dois funcionários, já que a gente não conseguia
manter com o que eles repassavam para a gente, e o nosso financiamento foi diminuindo
enquanto o da Atlética, que tinha o financiamento que era por debaixo dos panos, existia
um financiamento que era institucionalizado, foi aumentando cada vez mais, enquanto o
nosso só diminuía, encolhia. O financiamento do nosso jornal, do Centro Acadêmico,
que era feito, pago pela diretoria, foi tirado.
Então, essas posturas nossas, na verdade, o senhor pergunta de sindicância, de
como a diretoria nunca tomou postura contra isso? Na verdade, sim, tomaram postura
contra isso, contra aqueles que combateram isso, não contra aqueles que praticavam e
mantém esses atos. Essa que é a questão que eu, a minha esperança nesta CPI não é de
citar nomes, não é de punir aqueles que foram, é tentar mudar aquilo que está por vir
ainda. Era isso que ia falar. Acabei. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Muito bom. Parabéns.
O SR. LUIS FELIPE ROSAMIGLIA MARQUES – Meu nome é Luis Felipe,
na verdade, depois do que o Vitor colocou, ele colocou muita coisa que eu estava
querendo colocar.
Quando eu entrei na faculdade, a gente entra sem entender o que é aquele
mundo, a gente não faz nem ideia do que é aquele mundo à parte que existe dentro da
Medicina, e era até interessante que quando eu comentava as coisas que eu vivia lá
dentro, que eu via, e tudo mais, com amigos que eram de fora, cusparada de cerveja na
cara, que era algo corriqueiro, você ser humilhado, ser xingado, não poder olhar no
rosto, você ir à “Chopada”, que era uma chopada de recebimento dos calouros, nossa,
era a pior festa que eu já tinha ido, porque eu não me sentia à vontade na festa.
Você tinha de ficar olhando para o chão, tinha de ficar desviando, você criava
táticas para sempre se manter ocupado para ninguém vir te abordar.
Então, a tática era, se alguém chegasse: Calouro, o que você está fazendo? Estou
levando cerveja. E de preferência você falava que era cerveja para o sexto ano, porque
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daí era o último ano, então ninguém ia te encher o saco, te chamar para fazer outra
coisa.
Mas eu tenho relatos de colegas do meu ano, que entraram junto comigo, que
foram enforcados durante essa festa, pessoas tiveram de intervir no meio da agressão
para não estar se tornando mais violento, tiveram de intervir no meio da agressão,
tiveram cuecões com sangramento, também semelhante ao que a Thaís colocou no ano
dela, no meu ano também teve.
E é mais ou menos como o Vitor colocou, justamente as pessoas que fizeram
essa agressão são pessoas que foram recompensadas ao longo dos anos, não sei como,
com cargos dentro da própria faculdade, não cargos de docentes, mas médicos
contratados e tudo mais. E você percebe que vai mantendo esse mesmo núcleo ali
dentro que vai dificultando a vida ali.
Isso, quando a gente entra, com toda aquela ingenuidade, quando você vai
conhecendo, quando você vai percebendo o tanto de podridão que existe lá dentro, você
fica bem abalado e bem triste em relação a isso.
E no meu segundo ano, assim como o Vitor colocou, eu fiz parte do Centro
Acadêmico e também entrei na gestão da Atlética. A Atlética é composta por pessoas do
segundo ano, que são os DM, diretores de modalidade, e por pessoas do terceiro ano,
que é a diretoria. Aí tem presidente, vice-presidente, tesouraria e outros cargos que já
não lembro.
Mas, quem manda o que a Atlética vai fazer, como ela vai fazer, o que ela vai
apoiar e tudo mais, é o Conselho da Atlética que a gente chama. O Conselho da
Atlética, que a gente chama, são ex-presidentes e vice-presidentes, pessoas que já
deixaram, do terceiro ano, então, quarto, quinto, sexto, pessoas que já se formaram, que
é a tal da síndrome do Peter Pan que a gente brinca, que continuam participando, indo.
Eu lembro, inclusive, com o Vitor colocou que a Atlética, apesar de se pintar de
um órgão apolítico, de só de esportes, eu lembro de uma reunião da Atlética que eles
faziam, do terceiro com o segundo ano, para dizer o que a gente tinha de fazer e
obedecer, foi uma menina, que já tinha se formado há muito tempo, ela foi lá, e era
época de eleição de diretoria, e ela falava assim: Vocês têm de votar nesse diretor,
porque é esse diretor que vai dar para a gente a quadra de esportes que a gente precisa.
Quando, na verdade, eu fui participar do Centro Acadêmico, eu já tinha escutado
outras histórias, já tinha tido contato com outros tipos de discussões, e eu não
concordava muito com aquilo lá, mas na hora, conhecendo, já estando inserido dentro
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daquela estrutura, vendo como ela funcionava, eu não argumentei, não me levantei,
fiquei quieto e não fiz mais nada. Mas você vai entendendo como funciona essa
hierarquia de mandar lá dentro.
Eu lembro, inclusive, que no nosso primeiro ano, quando entrei, era a eleição
para reitor, e o pessoal da Atlética foi lá pegar a gente, no primeiro ano, de mãozinha:
Vamos lá votar no reitor porque você tem de votar nesse reitor aqui, porque esse reitor é
um reitor médico que vai dar a quadra para a gente poder treinar.
E é assim, você vai percebendo que as coisas não são o que elas parecem. E
quando entrei na Atlética, que se colocava, a princípio, como um órgão que era contra o
trote, abertamente a Atlética sempre se colocou contra o trote, uma vez que você entra e
você vê as pessoas que estão lá dentro, aí você vai na primeira festa, na primeira
“Chopada” como segundo ano, que foi o meu caso, e eu via que as mesmas pessoas que
estavam na Atlética eram as pessoas que estavam escondendo a cara e cuspindo cerveja
nos calouros enquanto os calouros entravam de elefantinho.
Não sei se já explicaram o que é o elefantinho. Elefantinho, você coloca uma
mão aqui embaixo, que você vai dar a mão para outra pessoa que está atrás de você, e a
mão da frente você dá para a pessoa que está na sua frente. E todo mundo fica abaixado,
e você entra assim na festa. Foi assim que eu entrei na festa, foi assim que quando
estava no segundo ano o pessoal entrou na festa.
Então, você entra enfileirado, abaixado, com a cabeça abaixada, com todo
mundo cuspindo cerveja em você, porque você é o foco da festa, está todo mundo te
esperando, para te zuar, para te humilhar, que é isso, esse tipo de coisa que acontece lá,
e é isso.
E quando eu vi, quando estava no segundo ano, que as mesmas pessoas que
eram da Atlética, que se colocava contra o trote, as mesmas pessoas começavam a
cuspir cerveja, e a coisa se repetia, no terceiro ano a mesma coisa, no quarto ano.
Aí, no quarto ano, começa a acontecer um processo interessante. Pessoas que
entraram comigo, e que choraram quando elas levaram trote, estavam reproduzindo o
trote e fazendo a mesma coisa. Isso não é um, não são dois, é um grupo. Você vê a
repetição dessa agressão do tipo eu sofri, então eu vou fazer o outro sofrer também.
Isso é algo que vai se tornando, e chega a níveis que as pessoas correm risco de
vida, sem dúvida, como já aconteceu.
O que vejo, mais ou menos, na Unicamp? Quando acontece alguma coisa muito
grande, por exemplo, sai essa sindicância, como saiu no meu segundo, aí no próximo
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ano foi um pouquinho mais baixo. Mas se não sai mais nada de bafafá nesse outro, no
outro ano aumenta um pouco o nível do trote.
Então, é de acordo com um pouquinho, mesmo que seja pouca a repressão,
pouco combate ou não, se tiver pouco eles abaixam um pouquinho, mas se no próximo
não tiver nada eles já aumentam. Então, já se sente, não aconteceu nada, já se sentem
impunes e já voltam a fazer tudo.
Então, é algo que a gente, quando a gente estava no Centro Acadêmico, foi algo
que a gente esteve constantemente combatendo isso.
E o Centro Acadêmico sempre se colocou contra? Não. Foi isso que o Vitor
contou. Depende das pessoas que estão dentro da instituição. Então, pode ser que um
dia a Atlética se coloque como a instituição que seja contra o trote? Pode. Vai depender
das pessoas que estão lá dentro. A questão é que, historicamente, isso não vem
acontecendo.
Historicamente as pessoas que estão dentro da Atlética são pessoas que são mais
ligadas, as que mais dão trote. Posso falar isso de pessoas que já vi, dos anos que
estavam antes de mim, do meu ano e dos anos que estão abaixo de mim.
Então, historicamente é isso, aliás, não sou eu falando, é a própria história que
está provando. E você vê essa reprodução o tempo todo. A gente sofre, e é difícil,
porque daí acontece justamente isso, a represália de pessoas que deram a cara a tapa, se
colocaram contra o trote, e a represália que vem do dia a dia, o tempo todo.
São discussões de Facebook, aí depois, diretamente comigo não aconteceu
nenhuma represália dentro do internato, mas eu já sei de histórias, com outras pessoas,
que aconteceram, que na época, quando a gente entrou eram graduandos, e viraram
residentes, e a gente estava lá no internato e aí tem aquela coisa, não explica, não sei.
Isso existe também.
Mas é isso que tem acontecido, e acho que o que o Vitor colocou da nossa
expectativa frente à CPI é de conseguir minimizar ao máximo esse tipo de prática,
porque a gente vê mesmo como isso está encucado na formação ideológica do médico
hoje, e como isso, agora que comecei a trabalhar, me formei no ano passado, eu vejo
que não só pessoas formadas na Unicamp reproduzem isso, mas vejo discursos de
outros médicos, agora que estou no plantão, que estou trabalhando, estou conhecendo
outros lugares, Campinas, São Paulo, interior e tudo mais, que conheci diversos
hospitais, você vê que existe uma reprodução de um certo discurso, meio agressivo.
Eles são culpados? São culpados, mas também não são, porque eles são formados
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dentro disso. Claro que poderiam ter tentado parar, questionar, mas não era algo tão
fácil.
A gente conseguiu fazer isso lá na Unicamp porque a gente conseguiu se
identificar enquanto grupo. Enquanto grupo a gente conseguia discutir entre a gente,
avançar, se sentir acolhido entre a gente. Mas não é todo mundo que teve isso.
Então, é isso, é tentar coibir ao máximo esse tipo de prática para tentar mudar
um pouquinho esse tipo formação que a gente tem. Quem sabe a gente pode mudar um
pouquinho do médico que a gente tem formado no Estado de São Paulo. Acho que é
isso.
O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Excelente. Quem é agora?
Só que fica aqui na frente, porque o rapaz está gravando, a câmera está
gravando, e fica difícil para eles trabalharem.
O SR. RAFAEL NISHIDA – Sei que está tarde e vou tentar ser rápido.
O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – O pessoal veio lá de
Araraquara, o pessoal que foi expulso, que está aguardando para começar a depor assim
que vocês terminarem, e a situação deles é gravíssima. Imagina, expulsaram 17 alunos,
por lutar pela dignidade.
O SR. RAFAEL NISHIDA – Meu nome é Rafael Nishida, sou do quinto ano
agora, e tenho algumas histórias pessoais que seria interessante compartilhar e vou
contando.
Logo que entrei na faculdade eu não participei das festas, aqui na Unicamp,
porque eu já tinha tido uma experiência antes em outra faculdade. Um ano antes eu já
tinha entrado na PUCamp, e eu passei a minha primeira semana lá na PUCamp, e acho
que o pessoal da PUCamp já deu muito bem o depoimento deles. Eu não cheguei a ver,
lá na PUCamp eu também não participei das festas, mas eu lembro que era assim, era
uma aula de teologia, não lembro muito bem, o professor saía da sala e entravam os
residentes, os veteranos, não sei se eram residentes ou não, não faço ideia de quem era,
e eles ficavam na frente da sala e ficavam humilhando todos os alunos.
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Eu lembro que teve uma hora que eles me humilharam também. Eu não lembro
muito bem da história, acho que eu dei uma apagadinha da minha cabeça, mas eu
também lembro que eles falavam, o segundo ano...
O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Você desistiu da PUCamp
por causa disso?
O SR. RAFAEL NISHIDA – Não, eu não desisti por causa de trote, eu saí
porque eu queria fazer uma faculdade pública. É um pouquinho de vaidade.
O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – E você pegou trote lá?
O SR. RAFAEL NISHIDA – Peguei, mas não tão forte quanto o trote que eu vi
as outras pessoas da minha sala, na época, sofrendo.
O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Esses caras da PUCamp
vieram aqui depor, os companheiros, você não acredita a pressão que eles estão
sofrendo.
O SR. RAFAEL NISHIDA – Eu conversei com eles. É pesado.
O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Os caras querem que nós
entreguemos eles, que nós denunciemos eles. Eles vieram denunciar as violações e nós
estamos sofrendo uma pressão incrível para que a gente ofereça a cabeça deles numa
bandeja de prata.
O SR. RAFAEL NISHIDA – Enfim, eu fiquei um pouquinho, experimentei de
leve, não tive também uma experiência intensa, como a Natália teve lá na Famerp, ou
como o André teve, não sofri trote violento nem nada, sofri só um pouquinho de assédio
moral.
Daí eu saí da faculdade e quando entrei na Unicamp eu já sabia que não ia
prestar eu ir nesses eventos, então não fui. Eu cheguei, eu tive trote mesmo, a primeira
experiência com trote cara a cara que tive, bem explícito, foi quando eu era do segundo
ano.
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Eu já era da gestão do Centro Acadêmico na época, e a gente decidiu participar
da “Chopada”, que é a chopada de calourada, porque a gente achava que a gente estando
lá talvez pudesse coibir um pouquinho as pessoas de darem trote, a gente conseguia
salvar um calouro ou outro e puxar e tirar do meio. E exatamente isso que fui fazer. Eu
fui de carro, com o meu carro, para eu poder levar as pessoas embora, que queriam ir
antes do ônibus chegar.
E as pessoas podem falar: Vocês estavam aqui para acabar com a brincadeira.
Mas eles não têm noção de quantas pessoas queriam ir embora antes do horário do
ônibus.
Eu estava tirando bastantes calouros, teve gente até que eu precisei, o veterano
puxou e eu tive de pegar e puxar, daí fizeram piadinha homofóbica: Vai com seu
namoradinho.
E como eu estava fazendo isso, não lembro se já era residente, uma menina
formada percebeu que eu estava fazendo isso e ela esperou eu estar sozinho, numa hora,
e ela veio me intimar, veio falar: O que você está fazendo? Quem você é? Eu não
lembro muito bem a conversa que tive, porque acho que eu apaguei da minha memória
também, mas ela estava meio me intimidando, falando assim: Por que você está
tremendo? Por que você está fazendo assim?
E tem uma pergunta que me deixou muito encafifado. Ela perguntou: Você tem
algum amigo da Atlética? Tipo, não sei o que ela quis dizer com isso, mas essa pergunta
me ficou na cabeça, se eu tinha algum amigo da Atlética. Não sei o que isso quer dizer
até hoje.
Enfim, eu tentei me fazer, estava um pouquinho nervoso, obviamente, tentei me
manter calmo, até que acabou a conversa e se foi. Eu continuei na festa, e na hora que
passei perto ela estava com outros amigos dela, que eu acredito, eram pessoas formadas
também, já eram médicos, com CRM, e daí ela virou e falou: É ele, ele que eu estava
conversando. E me puxou e daí eu não lembro muito bem o que aconteceu, porque foi
uma confusão na hora, mas ficou um semicírculo na minha frente e todos eles
começaram a cuspir cerveja e tacar cerveja em mim.
Eu não sei, acho que fiquei paralisado na hora, estava sem reação, e eles ficavam
gritando assim, para você ver o nível de impunidade que existe, eles gritavam assim:
Você quer me denunciar, me denuncia. Meu nome é – daí eles falavam o nome
completo deles – você quer meu CRM? Esse é meu CRM – daí eles falavam o CRM
deles, eu não lembro de nada, e isso foi durante um minuto, gritando assim, e eu sem
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saber o que fazer, até que chegou uma pessoa, um amigo meu do sexto ano, e meio que
tentou contornar a situação e me tirou de lá.
Mas eu acho que esse exemplo que eu queria dar fica muito implícito porque
eles têm coragem de fazer esse tipo de coisa, porque eles não são punidos. O cara estava
falando para mim o CRM dele, estava gritando o nome completo dele, lembro que eram
um ou dois caras, sendo que eles estavam de saia também, de kilt, outras meninas que
eu não consigo reconhecer hoje, gritando comigo e falando o CRM deles, porque eles
são, nesse ambiente eles estavam tão corajosos que eles não estavam nem com medo de
perder o CRM deles. E eles, obviamente, sabiam que estavam fazendo alguma coisa que
colocaria o CRM deles em risco, senão eles não estariam me irritando com isso.
Ao longo do resto da minha graduação também fiz parte do Centro Acadêmico,
e também sofri essas agressões que eles já contaram, que quando você, a partir do
momento em que você mostra a sua opinião, vai contra essa homogeneidade desse
pensamento, você é automaticamente considerado chato. Você não gosta de festa, você
está querendo acabar com a nossa festa, é só uma brincadeira.
Eu acredito que só pelo fato de eu falar que sou contra o trote e lutar por isso
dentro da faculdade, tem muita gente na faculdade, que eu nem conheço, já sabe quem
eu sou, já sabe que eu sou uma pessoa que é contra trote, uma pessoa chata. Eu falo de
mim, mas acredito que seja de todos nós que estamos aqui dando a cara a tapa.
A outra situação que foi bastante tensa para mim, foi no ano passado, logo que
surgiu essa Comissão de Apoio ao Estudante, eu fui o representante da minha sala, e
comecei a participar desde o começo dessa comissão, e as pessoas já falaram um
pouquinho do que aconteceu nessa festa, mas foi basicamente assim, os docentes, a
gente contava as coisas e eles entenderam que o tipo de festa que sempre existiu foi
feito para ter trote.
Vou explicar um pouquinho isso. A festa é sempre numa chácara, é num lugar
longe, não tem nenhum ponto de táxi perto, não tem ônibus perto, pelo menos as que eu
fui eram em chácaras do lado de Barão Geraldo. Tem umas chácaras que são meio, não
é rural, mas não tem nenhum comércio perto, não tem movimento, e as festas são assim,
em lugares abertos, tem bastante lugar para dar trote, escondido, e ninguém ficar
sabendo disso é super fácil. Você pode pegar o calouro e ir para um escurinho ali, que
ninguém está vendo, e falar o que você quiser falar, fazer o que você quiser fazer com a
pessoa, pode rolar assédio moral, estupro, qualquer coisa, que ninguém fica sabendo.
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E é importante a gente deixar isso, porque esse tipo de festa não pode mais
acontecer, porque ela é feita para isso, ela é feita, pelo depoimento que todo mundo
falou, ela é feita para ter trote, ela é feita para os calouros sofrerem um impacto tão
grande para daí para frente eles aceitarem tudo que for colocado, tanto no internato
como no mercado de trabalho.
E isso foi dito e isso foi combinado com os alunos que iam cuidar dessa festa,
que iam organizar essa festa. Isso foi no final de 2013. Daí teve férias, e no começo de
2014 o pessoal que estava organizando essa festa veio com uma proposta, e a proposta
deles era totalmente diferente daquela que os docentes tinham pedido para eles fazerem.
Os docentes tinham pedido que a festa fosse num lugar que tinha ponto de
ônibus ou ponto de táxi perto, que tinha de ser mais perto de Barão Geraldo, não tão
afastado, uma festa em lugar fechado, para conseguir controlar melhor tudo que está
acontecendo, uma festa com segurança dentro. Os seguranças não ficam dentro da festa,
os seguranças ficam fora da festa. Queriam que colocasse segurança dentro.
E essa comissão trouxe uma proposta totalmente diferente, e isso está gravado
nas Atas, não estou inventando da minha cabeça. E era muito absurdo, que as pessoas
realmente queriam muito que aquele tipo de festa acontecesse.
Eu não consigo entender até hoje o que leva a paixão tão grande da pessoa para
querer ter esse tipo de festa. E era meio que óbvio, se a pessoa não queria essa festa,
qual o problema dessa festa ser em outro lugar. Se ela achava que ia controlar, que não
ia ter trote, qual o problema dessa festa ser num lugar fechado? Não tem nenhum
problema. Mas é muito óbvio que eles querem que isso aconteça, por isso que a festa foi
num lugar aberto.
E uma fala...
O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – É um crime premeditado.
Entendi. Muito boa sua exposição.
O SR. RAFAEL NISHIDA – Enfim, e uma fala de uma caloura me marcou
muito. Ela falou, numa dessas reuniões que a gente estava tendo, que tinha professores,
tinha alunos de todos os anos, da Comissão de Apoio ao Estudante, ela falou assim: O
sexto ano espera a graduação inteira para ter esse tipo de festa. Vai ser muito triste
agora, para eles, se eles chegarem ao sexto ano e não poderem ter esse tipo de festa.
Uma aluna falou isso, e era caloura, eu acho. Falou isso e isso me marcou muito, porque
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é muito enraizado, é uma cultura que é muito difícil a gente combater, que é tão forte
que até uma pessoa que estava sofrendo trote já acha que o sexto ano tem de ter direito
de dar trote. É muito absurdo isso.
O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Chico Buarque tem um
poema sobre isso, que ele fala assim: As minhas mãos estão cansadas de esganar,
torturar, e meu coração sangra e eu choro. “Fado Tropical”.
O SR. RAFAEL NISHIDA – Outro caso interessante que aconteceu durante
essas reuniões foi, eu estava sentado ao lado da professora que a Brunely falou, a
professora Maria Ângela, e durante um dos depoimentos de um amigo meu, que ele
estava falando porque essa festa precisaria ser diferente, e contou algum acontecimento
que aconteceu, e na hora que olhei lá atrás, tinha um veterano dando risada. Eu
comentei com a Maria Ângela: Olha, a impunidade é tão grande que eles estão rindo do
nosso depoimento, do nosso sofrimento.
E daí ele percebeu que eu comentei com a professora porque logo em seguida a
gente virou para ele, para esse veterano, e no final da reunião, quando tudo acabou, o
veterano veio me intimidar na frente da professora. Ele chegou para mim e falou assim:
Por que vocês estavam olhando para mim e dando risada? Na frente da professora, e
começou a meio que, daí a professora, esperta, deu uma contornada.
Só que o que aconteceu a seguir foi muito bizarro, porque essa comissão está
recebendo, recebe as denúncias, anonimamente, de tudo que acontece, daí esse veterano
virou e falou assim, era um menino do sexto ano: E se, por exemplo, uma pessoa do
sexto ano quiser denunciar uma pessoa do quarto ano – porque eu era do quarto não na
época e ele era do sexto ano – isso pode acontecer? Ele estava deixando a atender que
naquele momento eu intimidei ele, porque eu estava mostrando para a professora o tipo
de situação escrachada que é dar risada das coisas.
O mais engraçado é que essa pessoa também estava envolvida no trote que a
pessoa estava falando. É esse nível de absurdo. E isso foi no meio de todos os
professores, tinha um monte de professor ali ainda, ele veio me intimidar, claramente
me intimidar, sem o menor medo, sem achar que aquilo poderia ter consequências, e
não teve consequências.
Acho importante, só pegando o gancho disso, acho importante saber por que não
tem consequências. Exatamente como a Natália falou, se a gente tem aqui 10 pessoas,
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tem 20 pessoas que não vieram aqui que sofreram trotes tanto quanto, senão mais
violentos que a gente.
O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Se você acha que hoje vai
gerar um movimento positivo, você acha que essas pessoas podem se empoderar?
O SR. RAFAEL NISHIDA – Essa é a minha esperança, que as pessoas se
empoderem e consigam, podem vir falar com a gente, a gente vai, a nossa luta não vai
acabar hoje, e a gente vai ter muitas consequências amanhã, a gente tem noção disso, e a
gente sabe que a gente vai ter de continuar com essa luta firme e forte, e a gente está
aqui exatamente para isso, para a gente tentar encorajar as pessoas a também saírem,
porque tem muita gente que fica acomodada, sofre o trote, não participa de mais nada,
não dá mais trote, e tem muita coisa para contar, muito sofrimento que carrega até
agora.
O tratamento psiquiátrico não é uma coisa que acontece com um ou outro aluno,
é muita gente, tipo a maioria dos meus amigos usam antidepressivo, de verdade, e é
bem pesado.
Dentro da Faculdade de Ciências Médicas tem o serviço de atendimento
psiquiátrico e psicólogo para alunos, voltado para alunos e residentes, para você ter uma
noção de quanto o curso, não só o trote, mas todo o curso abala a nossa estabilidade
emocional.
E depois de toda essa discussão, foi muito desgastante essas reuniões, porque as
pessoas, depois disso, tinham ataques por trás, na época que você dá a cara a tapa, eles
vão te dar tapa, e depois disso teve a festa, eu não fui à festa porque eu já tinha sofrido
trote em outra festa, na segunda festa que eu já tinha ido já também tinham tacado
cerveja em mim e fingido que nada aconteceu, e eu falei: Não, não quero ir a essa festa
e não vou. Daí aconteceu tudo que eles falaram, a Brunely e a Natália falaram.
Chegou na reunião da comissão de ensino, junto com a comissão organizadora
dessa festa, depois do trote, e a comissão organizadora virou e falou assim: Não
aconteceu nada na “Chopada”. Ela foi ótima, os calouros aproveitaram bastante, a gente
conseguiu levar bastantes calouros, nenhum deles reclamou de nada, a gente não viu
nenhum trote. E a comissão de alunos, a mesma comissão que tinha organizado a festa
para dar trote estava acobertando todo o trote agora. E eu não podia falar, não queria
expor tudo que estava acontecendo com as outras pessoas, porque é uma situação super
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tensa, e ficou aquilo, ficou como se a festa, que meus amigos sofreram muito, foi ótima,
foi maravilhosa, nada aconteceu, e se tivesse acontecido as pessoas deveriam ter
denunciado, como se fosse fácil denunciar.
É muito difícil, você precisa de muita coragem para pegar um microfone, nem
pegar o microfone, pegar o seu computador, na sua casa, sozinho, escrever um e-mail e
fazer uma denúncia anônima. Isso exige muita coragem, e quem dera levar isso adiante.
E como o fato de não ter tido denúncia, a festa foi ótima, não aconteceu nada, e
beleza, embora para frente e acabou o trote na universidade, na Unicamp não acontece
mais.
Isso me deixou muito chateado, muito preocupado, fiquei muito nervoso nessa
reunião, e a partir daí achei que nem sempre valia a pena participar dessa comissão.
O que quero dizer com isso é que essa comissão tem muitos professores bons,
professores que estão com a gente, que deram muito suporte emocional, professores que
sei que tomam essa luta mesmo, só que é uma comissão que está dentro da instituição, e
sendo que ela está dentro da instituição, ela também faz parte dessa cultura de
hierarquia, de trote e tudo mais. Então, significa que essa comissão tem os seus limites.
E uma das razões também de a gente estar aqui é que a gente pede alguma coisa
que seja desvinculada da instituição, que é a faculdade, por exemplo, uma ouvidoria
externa à faculdade, sem pessoas ligadas à faculdade.
Isso, acredito eu, que seria muito bom, porque as pessoas se sentiriam muito
mais à vontade de fazer denúncias com o que acontecesse, a apuração desses fatos seria
muito melhor, por exemplo, o que aconteceu com a história das meninas? Não sei. O
menino, o que eu sei é que o menino continua lá, já vi ele também várias vezes, como se
nada tivesse acontecido, e é isso.
Acho que tentar punir agora o que aconteceu é meio vingancinha. Isso não rola,
mas acho que tem de conseguir para os próximos anos. É preciso criar mecanismos
dentro da faculdade para as pessoas poderem se sentir à vontade de denunciar, e esse
mecanismo, com certeza, vai coibir o trote de acontecer.
Acho que para a gente acabar com o trote, tem de mudar com toda essa cultura, é
uma coisa que não vai acabar de uma hora para outra, e é muita ingenuidade achar que a
gente vai conseguir isso, mas é uma coisa que tem de começar. E é uma coisa que,
ontem a gente estava conversando, é uma coisa que a Natália falou, que achei muito
bonita, que é assim, se eu conseguir que pelo menos uma caloura, ou um calouro, não
passe pelo que eu passei, já acho que todo esse enfrentamento que eu fiz valeu a pena.
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Então, apesar de a gente não estar mudando a cultura, espero que no próximo
ano, neste ano, aconteça menos trote, no ano que vem aconteça menos trote, menos,
menos, cada vez menos.
Outra coisa que queria falar, desculpa, porque falei que ia falar pouco, mas me
alongando já, porque acho que depois o pessoal mais novo pode me completar, é que o
trote foi se sofisticando ao longo dos anos. Tanto é que na “Chopada” do último ano os
calouros começaram a pedir trote. Acho que foi a Brunely ou a Natália que contou, ele é
muito mais difícil de se perceber. Não vai chegar ninguém na sua cara e vai dar um tapa
na sua cara, ou pisotear, não sei se continua mordendo bunda ou não, mas, se acontecer,
é uma coisa que acontece bastante velada, não sei se isso acontece, mas ele fica mais
sofisticado ao longo dos anos. Tanto é que os calouros apelidaram, eles começaram a
chamar a Comissão de Apoio aos Estudantes, por querer fazer uma festa diferente, de
que eles querem acabar com a nossa graça, a CAE vai acabar com toda a nossa graça,
vai acabar com a nossa festa, vai acabar com a nossa brincadeira.
É muito engraçado, os professores mesmo, aqueles que estavam tentando
impedir que os calouros sofressem, e os calouros agora acham que a comissão impediu
eles de ter o melhor dia da vida deles, que seria uma “Chopada” cheia de trote. É muito
bizarro isso. O trote está tão sofisticado que consegue fazer com que isso aconteça.
E acho que era mais ou menos isso que eu queria dizer.
O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Ainda tem gente para
depor, mas deixa eu fazer uma pergunta. Me ajuda aqui, Koba.
Como é aquela síndrome que o cara...
O SR. RAFAEL NISHIDA – Estocolmo.
O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Por que tem essa
síndrome de Estocolmo? O cara sabe que aquela coisa, vai pintar uma barbaridade, vai
ser isso, e vai, e fica. Estava prestando atenção no depoimento dela, e ela falou: Eu sei
que eu já tinha ficado o tempo necessário. Onde está isso?
O SR. RAFAEL NISHIDA – É que não vou citar dentro, é muito difícil a gente
explicar como é dentro do meio. É como se fosse outra sociedade, outra cultura, uma
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cultura em que cuspir cerveja é normal, uma cultura que dar trote é normal. E como
você está dentro daquela cultura, você quer fazer parte da cultura.
A gente tem uma experiência muito boa do que é ser contracultura, que a gente é
bastante boicotado por toda a faculdade, várias vezes.
O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – E vocês sofrem com isso.
O SR. RAFAEL NISHIDA – A gente sofre.
O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Vocês são contracultura e
falam: Não, a gente tenta... Isso que não entendo. Vocês enfrentam, e ao mesmo tempo
reclamam por quem sofre também. Isso que não entendo.
O SR. RAFAEL NISHIDA – Porque é difícil enfrentar.
O SR. VITOR VILA ELDORADO – Nem a gente entende, na verdade.
O SR. RAFAEL NISHIDA – É difícil enfrentar. Enfrentar tem consequências e
as consequências não são tão fáceis assim. Por isso é difícil.
E é difícil também, eu não consigo culpar, hoje analisando...
O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Você é descendente de
japonês, eu não posso ficar estendendo isso aqui, mas tem uma coisa que é da cultura
japonesa que é o seguinte, segurou, falou, segurou, encara. Não vou ficar contando a
história dos japoneses no Japão e no Brasil, mas japonês...
Você tem avó viva?
O SR. RAFAEL NISHIDA – Tenho uma avó viva, mas ela não é japonesa.
O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – A avó japonesa como
chama?
O SR. RAFAEL NISHIDA – Chamava Mioko.

1232
DIVISÃO DE TAQUIGRAFIA
O SR. VITOR VILA ELDORADO – Deputado, só comentar uma coisa. Meu
nome é Vitor, e quando o senhor comentou da questão psiquiátrica, tem, na verdade, a
gente tem de tentar evitar pensar isso como um problema psiquiátrico, como se fosse
um desvio, aquilo que eu estava comentando na fala.
É porque isso, por vezes, a gente passa isso, quando a gente está discutindo essa
questão, de pensar que é, tipo, um desvio, um problema psiquiátrico, uma anomalia,
mas, na verdade, o que eu considero é que não, muito longe de uma anomalia.
O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Que a parte deles é um
desvio psiquiátrico?
O SR. VITOR VILA ELDORADO – Isso, exato, atribuir esse comportamento
deles a um desvio psiquiátrico, ou um comportamento inadequado, eu acho que é pelo
contrário, na verdade. Como a gente vê no resto da sociedade, como a gente estava
discutindo, isso é institucionalizado, essa violência é para manter a ordem.
E o senhor perguntou por que a gente tem sofrimento por ser contra essa cultura.
Mas é claro, pergunta para quem morreu na ditadura se eles sofreram alguma coisa por
ser contra a ordem instituída.
Assim como a gente, lutar contra essas coisas, é óbvio que existem represálias,
existem consequências para a gente.
O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Koba, Danilo, arruma um
livro “Infância Roubada” para cada um deles aqui, por favor. Não sei se dá tempo, sei
que vocês estão cansados.
Só falar uma coisa. Eu, tomara que eles fossem de problema psiquiátrico.
Tomara fossem, porque eu acho que os seres humanos são divididos em humanos e
inumanos, e desumanos. Eles estão numa categoria dos inumanos, dos desumanos. Eles
foram criados dentro de uma racionalidade que eles não têm afeto, não têm emoção, não
têm sentimento e não têm valores. E é essa categoria que os enquadra.
Eu acho que as pessoas que têm sentimentos, têm emoção, têm valores, são
pessoas normais. Eles são pessoas anormais.
Cabe à gente descobrir onde está o ovo da serpente, como é que uma sociedade
cria filhos, porque esse é o núcleo do pensamento do torturador, é o cara que é frio, que
pode matar numa maca ou matar no meio de uma avenida. É o mesmo pensamento.
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É aquilo que a Hannah Arendt discute, que ela ia lá nos julgamentos, lá em
Israel, e os caras falavam assim: Cumpri ordens. Imagina, os campos de concentração
faziam parte da nossa hierarquia. Se eu matei um, ou matei um milhão, tanto faz, era
uma hierarquia, eu estava dentro daquela hierarquia e mandei matar.
Assim como os físicos alemães, que estavam lá com Hitler, e a hora que não deu
mais eles fugiram para os Estados Unidos e montaram a bomba atômica para os
americanos e jogaram a bomba atômica em Hiroshima e Nagasaki. Eram físicos. Eles
podiam trabalhar para o Hitler, como trabalharam para o Truman.
Agora, o problema é a sociedade, numa Unicamp, uma universidade, conviver
com essas práticas e não identificar.
O que nós estamos tentando discutir aqui não é se os caras vão fazer isso da
próxima vez. É importante. Mas é descobrir como eles fizeram, por quê? Porque senão,
não teria Roger Abdelmassih, senão, não teria Harry Shibata, não teria Isaac
Abramovitc, não teria esses loucos, esses loucos, não teria Amílcar Lobo, não teria
esses loucos, que se formaram na Faculdade de Medicina. E não só na Faculdade de
Medicina, na Veterinária, na Esalq.
Então, tem um núcleo desse tipo de pensamento que a gente tem de entender. O
que a gente não pode aceitar é que uma universidade fique com medo desses caras,
com pavor desses caras, e não os enfrente.
Porque hoje aqui nós estamos fazendo um exercício importantíssimo de
enfrentar os caras. Vocês não imaginam o que significa vocês aqui, gravando, um troço
que vai correr o mundo todo, porque vocês sabem que gravou, isso aqui vai para o
mundo todo, e vocês estão enfrentando uma coisa fantástica.
Eu acho que eles não são, como você disse, problema psiquiátrico, não. Eu acho
que eles são um tipo, na sociedade, que acha que a pensa de morte é natural, que acha
que o rebaixamento da idade, que os negros têm mais é de ser assassinados, que os
negros não têm alma, que eles não são filhos de Deus, que eles podem ser escravizados,
que os pobres são a sujeira da humanidade.
Então, é toda uma cadeia, e não vou ficar fazendo todas essas ilações, porque
vocês vão falar que esse cara é um cara de esquerda, que já tem tudo conceituado e
não precisa dos fatos. Não, nós precisamos dos fatos. E você é muito inteligente.
Agora, esses caras precisam, esse grupo, imagina você, um cara pôr uma saia
escocesa, ficar sem roupa por baixo, todo sujo, urinado, e criar um clã. Isso aí, tinha de
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fazer uma tese para entender onde estão esses paramilitares, esses loucos. Esses
loucos.
Eu não tinha falado nada, a gente tem de ouvir, mas imagina uma vice-reitora
pôr 16, na ditadura ninguém foi expulso de nenhuma universidade, uma vice-reitora lá
de “Chiririca da Serra” expulsa 17 alunos, a maioria com o diploma na mão.
Você imagina o grau de loucura. Ela só aproveitou a oportunidade. Só
aproveitou. E os caras estão com a vida arrebentada. Dificilmente eles vão reconstruir,
e a cara está dando entrevista.
É uma cadeia da loucura do poder.
Quero te conceituar que eu acho que a gente tem, e é isso que quero falar, tem
de enfrentar os caras. É difícil, mas tem de enfrentar. Você não imagina, com toda essa
timidez, com todo esse medo, vocês não têm ideia do passo importante que vocês estão
dando vindo aqui, pondo a cara, estou gravando, estou falando, estou enfrentando, e
vou colocar vocês na defensiva, vou para cima de vocês.
Acho que é isso. Isso aí é o que tem de podre na sociedade, tem de podre. É
assim que a gente tem de tratar.
O SR. VITOR VILA ELDORADO – Fazer um último breve comentário. É
sobre a questão que o senhor estava comentando, dessa prática. Ela é tão
institucionalizada, como o senhor comentou dos nossos colegas lá da Unesp, como
também dentro da Unicamp o regimento da Unicamp é feito, foi elaborado na ditadura e
permanece até hoje. A estrutura é feita para ser desse jeito.
E quando a gente discute, a gente coloca essas questões que a gente está
colocando, essas denúncias, o problema é que a estrutura é feita para acobertar isso, e
mesmo a gente fazendo essas denúncias, a estrutura da universidade vai ser mudada? O
financiamento interno, a possibilidade de a gente poder intervir, as pessoas que forem
denunciar terem uma proteção, se sentirem à vontade para reivindicar as coisas? Se isso
não é permitido, é claro que vai ser alguns poucos que vão dar a cara a tapa, como o
Nishida falou, e esses vão levar um monte de tapas mesmo.
Agora, se a estrutura é feita para que as pessoas não denunciem, vai ser um ou
outro mesmo. A questão que tinha colocado como objetivo da CPI, e a gente tirar,
então, espaços onde isso se torne possível, a gente criar, romper com as estruturas.
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O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Nós vamos fazer. A
diferença, só vou falar uma frase, não vou faze discurso. A diferença é que você vai
chegar em casa hoje à noite, vai olhar no espelho e falar: Eu sou esse cara.
Esses caras, eles vão ficar se escondendo o resto da vida. Porque eles vão ficar
preocupados, será que o apelido que eu tinha na faculdade, os caras vão descobrir
quando eu for médico, que eu era esse louco? Eles vão se esconder deles mesmos e não
vão contar essa história nem para os filhos deles. Nem para os filhos deles.
E um cara quando está de bem consigo mesmo é capaz de enfrentar qualquer
problema. Esses caras vão ser zumbis o resto da vida, igual o Lobão, o cantor. Você
sabe a história do Lobão, a história familiar? Não precisa dizer mais nada.
A SRA. AMANDA MENDES CRUZERA – Sou Amanda Mendes, sou do
terceiro ano agora e eu fui na “Chopada” de calouros de 2013, que foi a minha.
Eu fui avisada de que tinha trote, pelas pessoas do Centro Acadêmico, mas eu
fui no pedágio e a galera ficou falando: Não, você pode contar com a gente – da Atlética
– você pode contar com a gente, procura a gente.
Eu fui. É o mesmo esquema que eles já contaram, da “Chopada”. A gente chega
num lugar que a gente não sabe o endereço, o celular não funciona, e um veterano do
sexto ano subiu no ônibus, super alterado, e falou que a festa era nossa e que a gente
tinha de se divertir, que não tinha nada que ia desagradar a gente.
A gente desceu do ônibus, ficou em fila e nesse momento passou, à minha
esquerda, uns caras carregando caixas enormes de frutas. Eu olhei e falei: Gente, devia
ter ido embora. Por que fiquei aqui?
E a gente entrou ao som de “Tropa de Elite”, de elefantinho, tocando a música
do filme, e a galera com a cara coberta, só olho para fora, gritando coisas que nem
lembro o que eles estavam gritando, jogando cerveja, copo, e xingado horrores.
Aí acabou a música, mandaram a gente sentar no chão. E durante esse tempo
todo a gente era instruído a ficar de cabeça baixa, porque vai sujar o olho. Era para não
olhar para eles.
Quando acabou mandaram a gente sentar no chão de barro e um veterano do
sexto ano começou a discursar sobre o amor à Medicina Unicamp. Eu estava puta da
vida, tipo: O que vim fazer nesse lugar? E para mim pareceu uns 40 minutos, deve ter
sido menos, mas ele ficou falando sobre como agora a gente representava a Medicina
Unicamp, tudo que a gente fazia representava aquela gloriosa faculdade, que a gente
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não era, como se a gente não fosse mais indivíduos, como se a gente tivesse entrado
para o grupo, e que a gente tinha de respeitar.
E uma frase que ele repetiu muito foi: Respeite quem pôde chegar aonde a gente
chegou. Uma forma bonita de falar faz o que a gente manda.
Eu fiquei lá sentada, de cabeça baixa, porque não podia levantar a cabeça, e daí a
menina veio me trazer cerveja e falei: Não quero. Ela falou: Só pega e segura, depois
você passa. Fiquei lá sentada.
Depois que acabou isso, parece que eles acolheram a gente. As mesmas pessoas
que, tipo, cinco minutos atrás estavam sendo super hostis e agressivas, vieram conversar
comigo: De onde você é? Um menino morava perto da minha casa, um menino de kilt,
morava perto da minha casa em São Paulo, tinha estudado num colégio perto da minha
casa, eu fiquei olhando para ele, tipo: Como?
E no final da “Chopada” eu acabei encontrando pessoas que eram ex-membros
do Centro Acadêmico, eu estava super perdida, com cara de super feliz, odiando tudo, e
ele veio conversar comigo e falou: Você está se sentindo bem? Quer ir embora? Eu
arrumo uma carona para você. Eu falei: Muito obrigada. Nem sabia se podia confiar
nele ou não. Depois fiquei sabendo quem ele era e tudo.
E depois que a festa acabou, na semana seguinte, eu vi a galera reclamando que
tinham virado as frutas que eles iam jogar na gente no mato, e que tinha de ser coisa do
Caal, porque o Caal que ia fazer isso. Pensei: Se o Caal fez isso, é para lá que eu tenho
de fugir. E aí me aproximei do Caal e não participei mais dos eventos.
A gente sofreu um pouco, nada muito grave como o que eles contaram, mas a
gente fez um mural de opressões para que as pessoas pudessem escrever o que elas
sentissem. Era anônimo, e a gente pendurou na faculdade.
Primeiro falaram que o mural era feio, que estava enfeiando a Faculdade de
Medicina. Depois uma pessoas foram escrever, a gente escreveu: Na “Chopada” sem
cuspirem na minha cara. Que foi o que eles fizeram com a gente o tempo inteiro.
Inclusive um menino me chamou para ensinar como cuspir: Vem cá, eu vou te ensinar a
cuspir, porque cuspir é tipo uma forma de cumprimento, uma forma de carinho.
Fiquei olhando para ele e falei: Mas... Óbvio, e fiquei tentando cuspir nele, mas
achava aquilo ridículo, tipo, quero ir embora.
E no mural de opressões escreveram, puxaram uma seta do lado e escreveram:
Então não vai na “Chopada”. Como se a gente fosse o errado. É esse clima que existe na
faculdade, a gente é sem graça, a gente quer atrapalhar.
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Eu sou gestão do Centro Acadêmico agora e a gente está tentando organizar uma
calourada diferente do que foi ano passado, do que sempre foi. E nisso, saindo de uma
reunião da CAE eu ouvi os meninos comentando: Agora esse Centro Acadêmico voltou
e a gente vai ter de fazer as festas aguentando eles reclamando. E são pessoas da minha
turma, que passaram pelas mesmas coisas que eu, e no final da “Chopada” elas não
estavam se sentindo oprimidas, estavam se sentindo: Entrei na família Med Unicamp. E
eu acho isso muito estranho, pessoalmente. Era isso que queria falar.
O SR. ANDRÉ CITRONI PALMA – Deputado, eu já comentei bastante, já
falei bastante, mas queria terminar com dois comentários.
Primeiro, até como atrasou, o pessoal da Unesp não está mais aqui, mas eu
queria saudar os estudantes que foram expulsos, pessoas que lutam por uma
universidade pública, democrática, mais acessível, e são punidas por esse Governo
Estadual que está aqui há décadas e tratora e não leva nada em consideração,
completamente truculento com o movimento estudantil.
Enquanto que nas escolas de medicina existem fraternidades, existem kilts,
existe Show Medicina, muitas dessas pessoas que são do Show Medicina, no passado,
hoje estão na Secretaria de Saúde, desse mesmo governo, e a gente vê como as coisas
são tocadas neste país.
Então, saudar os estudantes de Araraquara que estão nessa luta. A gente, da
Unicamp, está junto nessa luta enquanto companheiros de movimento estudantil.
A última coisa que queria comentar é sobre os hinos. Acho que a gente falou, em
vários depoimentos, e não comentou sobre os hinos que são coisas bastantes, o hino
simboliza bastante, o hino é o cântico que vai colocar uma identificação enquanto
grupo. O grupo se une através daquela música e ele se sente pertencido uma vez que ele
canta isso.
Eu queria comentar um hino, somente um, porque depois eu posso mandar todos
para o senhor, é que um me marca bastante.
O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Precisa. Os hinos são a
cara deles. Não tem como apagar.
O SR. ANDRÉ CITRONI PALMA – Queria comentar esse hino, que é
bastante interessante, ele é cantado durante a matrícula, e na matrícula da nossa
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faculdade, ela é uma faculdade de ciências médicas, então tem o curso de medicina, mas
tem o curso de enfermagem, fono e farmácia.
A enfermagem atualmente é uma outra faculdade, mas isso é bastante recente, e
todas as pessoas têm a matrícula no mesmo local, então a família, calouros e veteranos
de todos os cursos estão juntos no mesmo espaço.
E esse hino é cantado em diversos eventos, e durante a matrícula ele é também.
O nome do hino é “Trepa leão”. Quero pedir desculpas pelas palavras que são ditas
aqui, não é do meu feitio ler essa coisas, mas é o que o grupo se identifica por essas
palavras homofóbicas, machistas, sexistas, fálicas etc. Leão é o mascote que a Atlética
usa para representar a Faculdade de Medicina. Alguns dizem que é o símbolo oficial da
faculdade. A gente vê como é complicado, um leão ser símbolo da Faculdade de
Medicina da Unicamp.
O hino é o seguinte: Trepa leão, isso me dá tesão. Esperma na boceta é solução
tampão. Mantém o PH para a sua avó chupar. Sua mãe é uma biscate, sua irmã uma
tranqueira. Leão de pica dura, põe no cu de uma caveira. Medicina Unicamp comendo
as enfermeiras.
Eles dizem esses hinos com as alunas que fazem enfermagem, os estudantes de
enfermagem, as famílias desses estudantes. Durante diversas vezes os estudantes de
enfermagem se organizaram para boicotar esse hino, para tentar punição, e a diretoria da
faculdade na época se negou a isso. Não sei se foi aberta uma sindicância, mas os
estudantes continuam gritando esse hino. Esse hino é cantado no restaurante
universitário, inclusive tem um dos veteranos que vai ao restaurante universitário de
jaleco e estetoscópio, e ele lidera os calouros a cantar, ele puxa esse hino e os calouros
repetem.
O restaurante universitário, dentro do restaurante universitário não, mas só com
a voz, e estudantes de diversos cursos, graduação e pós-graduação estão lá, e escutam
um hino que termina com Medicina Unicamp comendo as enfermeiras.
São esses estudantes que no futuro vão ser hierárquicos opressores com outros
profissionais de saúde, que vão bater em médico estrangeiro na rua, como a gente viu
acontecendo recentemente. Era só isso. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Os pais querem falar
alguma coisa? Alguém quer fazer, já que vocês ficaram? Quero só fazer uma pergunta.
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o pessoal de Araraquara foi tomar uma água ou já foi todo mundo embora? Estão
esperando para começar? São oito e meia, então dá para ouvi-los.
Algum dos pais gostaria de dar uma palavrinha?
O SR. RICARDO KOBAYASHI – Eu não lembro quem falou aqui que o
rapaz, para a gente ver que essa coisa da impunidade é muito forte nos cursos de
medicina, que ele fez questão de falar que meu CRM é tal, meu nome é tal, ao praticar
coisas erradas.
A impunidade é tão forte que a PM faz o contrário. A PM tira a identificação,
quando ela vai para as manifestações e tudo mais. Agora, o sujeito faz questão de dizer
quem ele é, o CRM dele, o estetoscópio e tudo, se identifica.
O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – A única coisa que eu acho
que ficou pendente nessa discussão é vocês não terem certeza, ou pelo menos, terem a
dúvida que de alguma forma vocês estão enfrentando um processo, porque nem a
esquerda acadêmica, tradicional, tem clareza de enfrentar esse problema. Nem a
esquerda. Eu sou uma pessoa de esquerda, mas a esquerda não está fazendo a leitura
desse negócio.
O professor Antonio Piracicaba sempre me orienta e fala o seguinte, primeiro
que não tem trote do bem e trote do mal, e não tem trote... Quer dizer, toda essa forma
coercitiva, hierarquizada, estabelece uma cadeia de dominação.
Então, acho que os grupos de esquerda que querem disputar a simpatia do
pessoal recém-ingressante, é errado, essa denominação calouro, tudo, isso é da cadeia
do mal.
Não é com projeto assim mais, com discurso mais adocicado, que você vai
disputar o coração e a mente desse cara que está entrando, com essa visão militarizada,
hierárquica.
Agora, a postura, que começou lá na Faculdade de Medicina da USP, que depois
veio para o pessoal da Medicina de Sorocaba, com a Medicina da PUC de Campinas,
com a barra pesada que aquilo lá é, e vocês agora, vocês não têm ideia do tamanho da
contribuição.
Vocês são muito novos, vocês talvez não estão se enxergando dentro desse
protagonismo, mas foi importantíssimo. Isso, tomara que vocês consigam que o
Tourinho faça uma audiência lá na Câmara Municipal de Campinas, conversem com o
Tourinho, com o Renato Simões, tentem chamar o Marcio Pochmann, que é um cara
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que tem uma tremenda de uma autoridade, um tremendo nome, e vamos ampliar.
Vamos chamar o Paulo Mariante, chama a Ia, que é a viúva do Norberto Nehring, que
foi assassinado. A Ia era presidente da Comissão da Verdade da Unicamp. Chama
aquele povo lá e tentem fazer uma audiência pública lá, legal, sem exagero.
E queria, vocês vão embora, que você repetisse aquilo que você falou.
O SR. ANDRÉ CITRONI PALMA – Vocês tinham saído, pessoal, e acho que
vocês, estava comentando, é muito interessante isso, o Governo do Estado que está há
décadas aqui governando o Estado de São Paulo, a truculência, a imposição, o
desrespeito com o movimento estudantil que eles têm.
Estudantes que lutam por uma universidade pública, gratuita, universal,
democrática, emancipadora, são punidos, são boicotados, são expulsos, são perseguidos.
A ocupação da Reitoria aconteceu, lá em Campinas, ano passado, e tinha fotos de
pessoas que são ícones do movimento estudantil lá guardadas, fotos em close,
almoçando, andando pelo campus.
E essa mestra truculência não existe com criminosos, com estupradores,
bandidos, que fazem fraternidades, Show Medicina, kilt, nas escolas de medicina e deve
ter em outros cursos também.
Então, saudar vocês e dizer que a Unicamp se coloca enquanto parceiro de luta,
a gente sabe a dificuldade que é e estamos juntos enquanto colegas, companheiros e
camaradas de movimento estudantil. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Vamos começar com o
pessoal da Unesp.
Pessoal, muito obrigado, aos pais que acompanharam, que aguentaram até agora.
Valeu.
Se vocês puderem passar lá em cima e pegarem o livro “Infância Roubada”,
subam com o Danilo, e peguem esse livro que fizeram sobre a ditadura, que inclusive
tem a história do Norberto Nehring. Procurem a Ia. Não sei o nome dela, conheço por
Ia.
Venham vocês, do caso Unesp. Alguém pode ligar para o Giannazi, porque ele
queria participar. Vê se o Rillo também está, ou vê se pelo menos o Giannazi está na
Casa. Pessoal, obrigado, boa noite. (Pausa.)
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Pessoal, vamos começar. Vamos pedir para o advogado fazer a introdução, até
para saber. Aqui está o Edu, do gabinete do Giannazi, que está coordenando uma
reunião da água, aquele negócio da crise da água, está cheio de gente lá.
O SR. FELIPE EDUARDO NARCISO VONO – Meu nome é Felipe Vono,
sou advogado dos meninos. Agora, na quinta-feira da semana passada, acabou de sair a
punição de uma sindicância administrativa aberta por ocasião de uma ocupação política
no ano passado no prédio da direção da FCL.
Ao que ficou comprovado, pelo que foi juntado na própria documentação da
sindicância, o que gerou a abertura da sindicância foi uma ocupação que foi deliberada
por quase 300 estudantes no campus, estudantes extremamente...
O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Quando foi?
O SR. FELIPE EDUARDO NARCISO VONO – Foi em maio do ano
passado. Foi junto com a copa do mundo, se não me engano, em Araraquara.
O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Estudantes de várias
faculdades ou todo mundo da mesma?
A SRA. MAYARA MANTOVANI – Da mesma faculdade, e vários cursos.
O SR. FELIPE EDUARDO NARCISO VONO – Então, quer dizer, quase 300
estudantes. Acho que há muito tempo não havia uma movimentação política desse
tamanho na faculdade, e o que a gente viu foi que ao longo da sindicância os 17
estudantes foram escolhidos a dedo, 15 deles foram presos na reintegração.
A ocupação durou um mês, e a direção se recusou a negociar com os estudantes
a todo momento. Os estudantes podem entrar em maiores detalhes, mas se pautava uma
política de permanência estudantil, a comunidade toda da Unesp sabe que o campus de
Araraquara tem um déficit habitacional para estudantes, onde os estudantes não têm
onde morar, estão sendo despejados pela direção da FCL, na figura do diretor Cortina, e
acabou que num final de semana, às vésperas da copa do mundo, quando boa parte dos
estudantes tinham viajado, a direção da FCL foi ocupada pela tropa de choque.
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O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Direção da Faculdade de
Ciências e Letras?
O SR. FELIPE EDUARDO NARCISO VONO – A direção da Faculdade de
Ciências e Letras foi ocupada pela tropa de choque, por policiais militares, que levaram
os estudantes para a delegacia, eles foram fichados, e depois houve a abertura da
sindicância.
Na sindicância foram arrolados 17 estudantes, 15 foram presos na oportunidade,
três sequer estavam no prédio.
A sindicância foi uma sindicância que não conseguiu individualizar conduta de
qualquer tipo de dano, nada, tanto é que foi aberto um inquérito policial para investigar
os possíveis danos que a direção da FCL alega ter acontecido, e esse inquérito policial
foi arquivado pelo judiciário de Araraquara por falta de provas. Não havia prova para
incriminar os estudantes.
Mesmo assim, a direção da FCL decidiu expulsá-los, com base num regimento
apoiado em normas forjadas na ditadura militar, um regimento que não foi recepcionado
pela Constituição. E os estudantes foram sumariamente expulsos.
É importante lembrar que o contexto da expulsão desses estudantes vem num
contexto de ofensiva da Reitoria ao movimento, aos movimentos da Universidade. Em
outubro do ano passado a Reitoria aplicou uma suspensão inédita, 95 estudantes foram
suspensos por 60 dias porque ocuparam o prédio da Reitoria em 2013, numa das
maiores greves da história da Universidade, 24 campi pararam naquela circunstância, e
a Reitoria puniu esses estudantes.
Agora a justiça tem anulado toda a sindicância. Já foram mais de 30 estudantes
que foram reintegrados em relação a essa suspensão. A justiça já anulou boa parte deles.
Então, esses procedimentos vêm se dando de forma autoritária, ilegal, truculenta, com
base num regimento absolutamente anacrônico, autoritário, da ditadura militar.
Acho que os estudantes podem entrar em maiores detalhes.
O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Você é uma das expulsas?
A SRA. MAYARA MANTOVANI – Me chamo Mayara Mantovani, tenho 21
anos, e estaria no quinto ano de Ciências Sociais.
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O que aconteceu foi que, realmente, pegou a gente inesperadamente, porque 17
expulsões, acho que não é uma coisa de se levar numa boa, não é nada simples o que
está acontecendo.
Na real, não é um processo de hoje, é um processo bem marcante para a história
também da nossa unidade, porque desde 2007 houve uma reintegração de posse em
Araraquara e abalou muito a universidade, e desde então não havia movimento
estudantil dentro do campus, isso porque é uma universidade de humanas, uma
faculdade de humanas. Mas foi um grande choque para as pessoas, foi logo seguido de
instalação de câmeras para todos os lados.
Então, quando entrei, em 2011, aí a gente recebia a informação: Não participe de
movimento porque isso afeta você, a sua educação, seu ensino, sua graduação.
Porém, como a gente, desde o começo eu morava na moradia e ali dentro fui
percebendo que, na verdade, o que era atacado mesmo era a permanência dos pobres na
universidade, porque havia um grande déficit de bolsas, lembro meu primeiro ano,
quando me vi sem bolsa, e realmente não tinha o que fazer.
E a gente foi construindo, dentro da moradia, muitas manifestações sobre isso,
muitas ações, divulgação para dentro da faculdade. Até que em 2013 seis estudantes
foram expulsos da moradia, e nesse caso a gente vê uma grande criminalização dos
pobres dentro da universidade, porque a universidade aplica, por exemplo, sindicâncias
para relatos dentro da moradia estudantil, mas quando tem várias denúncias, por
exemplo, de repúblicas fazendo trote, o mesmo que a galera estava denunciando agora,
que tem muitas denúncias, nada é aplicado. Então, a gente vê mesmo a criminalização
da pobreza.
E nesse momento seis estudantes foram expulsos da moradia estudantil, e então
a gente decidiu começar as manifestações, se manifestar contra isso. Mas não foi um
movimento isolado, porque como o Felipe disse, vários outros campi estavam sentindo
essa mesma pressão da Universidade, da Unesp no caso, que era a precarização do
ensino, da estrutura física da universidade, e a falta de permanência estudantil.
Então, quando a gente se viu, a gente já estava em quase todos os campi, 13
campi estudantis em greve, começando por Ourinhos, que tirou greve por não ter
estrutura física de campus. E nosso maior debate era a questão da permanência
estudantil, como foi neste ano.
No ano de 2013 aconteceu que houve duas ocupações de Reitoria por conta de
pedir negociação, e a gente sempre também foi tratado com um argumento sempre
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burocrático para a gente, argumentos que, a partir de regimentos e estatutos, que em
momento nenhum levavam em consideração as questões que a gente estava levantando,
e que a gente pedia também a mudança desses estatutos, mas até então não ocorreu tudo
isso, essas mudanças de estatuto e, na verdade, o que aconteceu foi que piorou.
Na unidade da FCL, este ano eles usaram, para o processo seletivo de bolsas e
auxílios, que antes era um processo socioeconômico, eles acrescentaram ainda o
elemento meritocrático para o rendimento escolar.
O que aconteceu foi que, já desde então a gente já sabia de muitas
irregularidades dentro do processo seletivo para as bolsas de permanência estudantil, e
em 2014 a gente foi atacado muito mais fortemente, porque o que estava acontecendo
era que em 2013 a gente tinha alguns ganhos da greve de 2013, e chegou em 2014
acrescentaram outros elementos para o processo e expulsaram 38 pessoas da moradia.
Então, a gente começou a se mobilizar por conta também de já ter histórico de
polícia invadindo a moradia. Não é uma unidade muito suave, é bem repressiva mesmo.
Eles utilizam casos políticos, questões políticas como casos de polícia mesmo.
E nesse caso a gente estava até com medo, teve estudante que abandonou a
faculdade por não ter onde morar e ter medo de morar lá.
Então, a gente pegou, nos mobilizamos, protocolamos várias cartas. Até então eu
morava na moradia ainda, ajudei a galera protocolando cartas, fazia parte do Centro
Acadêmico, a gente também tentou contribuir com isso, puxando os outros centros
acadêmicos para apoiar.
O que aconteceu foi que o vice-diretor, que é o responsável pela permanência
estudantil na unidade, ele simplesmente respondia às nossas cartas dizendo que ele não
tinha tempo, simplesmente isso, que ele não tinha tempo para negociar as pautas de
permanência estudantil, que era de obrigação dele.
Então, a única, depois de um mês passando por esse sufoco e essa aflição de não
saber, não ter onde morar, de não saber o que ia acontecer, a única medida que a
moradia pensou, em assembleia de moradia, foi a ocupação da direção como forma de
pressão política mesmo. Nisso, houve a assembleia geral, que também foi favorável a
esse método para a gente continuar a luta. E houve a ocupação da direção no dia 30 de
maio.
Até então, esse foi o processo que passou, da ocupação. Ficamos 21 dias, na
verdade, e fomos reintegrados num momento bem, depois de um feriado, num momento
que não havia quase ninguém por conta de todos terem achado que não ia haver a
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reintegração, e foi depois do feriado de quinta-feira, então, era uma sexta, que as
pessoas realmente estavam exaustas e tinham, eu, por exemplo, tinha pensado em ir para
casa, num feriado prolongado.
E nesse momento houve a reintegração, só que, até como a gente viu o
depoimento dos seguranças, tudo, todo mundo sabia que por ali circulavam muitas
pessoas durante o dia, que circulavam, mesmo no período de férias, de greve, era cerca
de 50 pessoas, e mesmo assim, além daqueles 14, eles pegaram 15 mas um não era
estudante da nossa unidade, então além dos 14 estudantes que estavam ali no momento
da reintegração, eles pegaram mais três nomes, que no caso sempre foram nomes
vinculados desde a primeira mobilização, desde 2013, e que eles já conheciam bem, por
exemplo, que faziam parte do Centro Acadêmico, também, de Ciências Sociais.
E nesse caso fomos os 17 sindicados e como o Felipe disse, além de até na
justiça ter sido arquivado por falta de provas, de ações e tudo mais, a gente não
imaginava, realmente, que 17 estudantes iam ser expulsos por isso, por um método
histórico de luta, de movimento estudantil.
Não só o movimento estudantil, porque nesse ano as três estaduais estiveram em
greve, com os três setores, e houve ocupação até dos trabalhadores mesmo. Então, é um
método histórico de luta.
E o que a gente está vendo? A nossa unidade, no caso, ela trata as questões
políticas como questão policial, de forma, mesmo, autoritária. O que aconteceu foi que a
comissão sindicante, aquela comissão que os mesmos que estão denunciando são os
mesmos que escolhem a comissão, eles mesmos que julgam, eles mesmos que assinam
no final, essa mesma comissão tirou por expulsar os 17 estudantes.
O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Eu tinha o nome deles.
Vocês têm os nomes deles, para a gente ler todos.
A SRA. MAYARA MANTOVANI – Aqui no momento não tenho.
O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Dan, pede para me
mandar, que o Jorgeto. Ele mandou a relação de todos e queria ler, e o cara que assinou.
A SRA. MAYARA MANTOVANI – No caso, o Arnaldo Cortina, o atual
diretor da nossa unidade, ele assinou essa ação, até mesmo sem passar por congregação,
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e justamente saindo no último dia do período letivo, que foi na quinta-feira, e as pessoas
já estavam indo embora por conta de terminar o semestre mesmo. E foi assinado
também pela Marilza, a vice-reitora.
E o que a gente entende de todo esse processo é que este ano, contextualizando
desde 2013, que foi um processo de crescimento do movimento estudantil, de
efervescência com as pautas de reivindicações, o que a gente vê é que este ano a gente
sabe que está prometendo, por questão, é contexto geral, São Paulo está com tudo
fazendo parte. Hoje a gente estava no Fórum das Seis e a gente viu muito bem como
estão todas as situações, verbas, mais verbas das universidades sendo cortadas, e
provavelmente o que se ganhou do ano passado, da greve, eles não vão conseguir
cumprir por causa desse orçamento cortado, o que significa que trabalhadores, por
exemplo, professores, docentes, tudo mais, também estão numa condição de
precarização do trabalho, e um momento de realmente não ter mais contratações,
terceirização, muita terceirização dentro da universidade.
E no nosso caso, o que mais pega a gente é a falta de permanência estudantil,
que mesmo dentro da Unesp, que a gente conseguiu um movimento bem forte em 2013,
conseguimos implementar o projeto de cotas, agora com 25% de cotistas este ano, a
gente vê que a estrutura não aumentou, a estrutura para permanência estudantil em
momento nenhum foi pensada para aumentar isso para estar acompanhando os mais
pobres que entrarão também, mais pobres, negros, indígenas.
E, no caso, na nossa unidade ainda, tem a maior problemática, que é a do RU,
que no caso subsidiava grandes auxílios alimentícios como bolsa de auxílio, de
permanência estudantil. E neste ano, vai ficar um ano fechado para reforma, sem a
direção ter passado o projeto pela comunidade acadêmica e ainda sem apresentar uma
alternativa eficaz por conta da falta do bandejão, que vai ser este ano.
Então, não vejo simplesmente que é um caso isolado, 17 expulsões. É um
projeto político mesmo, porque a gente sabe que tem grande precarização dentro da
universidade, e como eles estavam falando aqui, a galera do trote da Unicamp, da
Medicina da Unicamp, como a condição está terrível e eles que enfrentam essas
condições eles que sofrem punições.
E é bem essa questão, a gente que estava ali criticando a estrutura, essa estrutura
de poder hierárquico dentro da universidade, que muitas vezes até as empresas mandam
mais do que a comunidade acadêmica, e eu acho que por isso que é um projeto político,
essa perseguição mesmo dentro da universidade, como fator histórico. Porque os que
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estão enfrentando as problemáticas, muitas vezes deixadas para depois, e criticando essa
universidade de caráter, que se transforma cada vez mais em ações de, é uma
universidade de humanas, no nosso caso, uma faculdade de humanas que não tem nada
de muito sensível ali dentro. Cada vez menos hoje, com a implantação de câmeras de
alta resolução, com áudio, em espaços justamente que a gente fazia assembleias.
Eu não acho que é por acaso, acho que ninguém deve pensar isso, está muito
óbvio, então é realmente um projeto, e a ideia, mesmo, de atingir a questão de controle e
medo para com a gente, e talvez nos calarmos, nos sentirmos afetados e para que os
outros sintam assim também e naturalizar essa condição que eles acham que está dada e
a gente está ali criticando a todo momento.
Então, penso que é mesmo um projeto.
O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Esse é o texto com todos
os nomes. Vamos ler isso. Isso é muito importante.
O SR. CAIO HENRIQUE DA SILVA CAMPANHA – Meu nome é Caio,
também do quinto ano da Sociais.
Despacho da Vice-Reitora, no exercício da Reitoria, de 27-1-2015. Interessado:
Faculdade de Ciências e Letras – Araraquara. Processo: 906/2014-FCL-Ar Vol. 2.
Assunto: Sindicância disciplinar destinada a apurar a conduta irregular de alunos da
FCL/Araraquara. Despacho: 06/2015 – Runesp. De acordo com os termos do Parecer nº
10/2015-AJ de fls. 360/365, cujo teor acolho por suas próprias razões. Assim, tendo em
vista o apurado pela comissão de sindicância administrativa instaurada por força da
Portaria nº 25 do Diretor da Faculdade de Ciências e Letras do campus de Araraquara,
de 20 de agosto de 2014, consubstanciado no relatório final de fls. 340/359, bem como
no referido despacho de fls. 358/359, da lavra do diretor da referida unidade
universitária, dos quais restam incontroverso que os discentes/sindicados, tendo
invadido a sala da diretoria e vice-diretora, sala das secretárias, sala de espera da
diretoria e vice-diretoria, sala de reunião que antecede a sala da comissão de ética e a
copa do prédio daquela unidade universitária, cometeram as infrações disciplinares
tipificadas nos incisos II, III, IV, VII, IX, X e XI do artigo 161 do Regimento Geral da
Universidade. Decido: aplique-se aos discentes/sindicados...
Não vou ler todos os nomes, porque não estão todos presentes. Eu gostaria de
respeitá-los.
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O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Tem algum problema
legal ler o nome? Nós estamos tentando fazer uma defesa em conjunto.
O SR. CAIO HENRIQUE DA SILVA CAMPANHA – Não sei se eles
ficariam à vontade.
Felipe Matos Johnson, Gabriel Tardoque Lima, Luiz Matias dos Santos Júnior,
Mayara Mantovani, Vynícius Alavarce Campos, Gustavo Carneiro, Adrianny Torre
Jorge, Caio Henrique da Silva Campanha, Marco Túlio de Matos Ribeiro, Rafael dos
Santos de Almeida Campos, Letícia Peixoto Rosado, Eliane de Carvalho Araújo, Caio
Azevedo Trindade, Andrey Henrique dos Santos, César Marques Gonçalves, Renata de
Borba Nobre Dalto e Bruna Allatere Dias, a penalidade disciplinar de desligamento, tal
qual como previsto no inciso IV do artigo 162 c/c o inciso III do artigo 163 do mesmo
Regimento Geral. Intime-se os discentes/sindicados por meio dos seus respectivos
patronos constituídos nos autos, Dr. Felipe Eduardo Narciso Vono – OAB e Ramon
Arnús Koelle.
O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Estão todos?
O SR. CAIO HENRIQUE DA SILVA CAMPANHA – Os nomes dos 17.
O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Vocês podiam explicar,
por exemplo, quem estava no último ano, estava para colar grau.
Seria legal humanizar esse relatório, dar a vida, mostrar que são seres humanos
que estão aí. Os caras fizeram uma atitude arbitrária, tresloucada.
Você podia ler um por um e falar que esse está em tal ano, faz tal curso, está
para colar grau, um era garçom. Humaniza este depoimento, por favor.
O SR. CAIO HENRIQUE DA SILVA CAMPANHA – Felipe Matos Johnson,
pré-formando. Gabriel Tardoque Lima, quinto ano. Luiz Matias dos Santos Júnior, préformando. Mayara Mantovani, quinto ano. Vynícius Alavarce Campos, quarto ano.
Gustavo Carneiro, é de Marília, fazia filosofia, ele pediu transferência para Araraquara,
não conseguiu, no ano de 2014 ele estava como intercambista, ele prestou vestibular
agora, para 2015, entrou em Ciências Sociais, entrou na quarta e foi expulso na quinta.
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Como ele mesmo disse para a gente, a estadia de um aluno da FCL nunca foi tão
pequena. Rafael dos Santos de Almeida Campos, pré-formando. Letícia Peixoto
Rosado, pré-formanda. Eliane de Carvalho Araújo, terceiro ano de Economia. Caio,
ingressante de Sociais. Andrey Henrique dos Santos, ingressante de Sociais. César
Marques Gonçalves, pré-formando. Renata de Borba Nobre Dalto, terceiro ou quarto
ano de Sociais. E a Bruna Allatere Dias, pré-formanda e recém-ingressa no mestrado
com bolsa.
O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – O que é pré-formando?
O SR. CAIO HENRIQUE DA SILVA CAMPANHA – Faltava pouquíssimas
matérias, uma ou duas matérias para a conclusão do curso, para conseguir o diploma.
O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Essa menina vai perder a
bolsa de mestrado?
O SR. CAIO HENRIQUE DA SILVA CAMPANHA – Sim, se a penalidade
continuar. Com o desligamento ela perde a graduação e perde o mestrado.
E como a Mayara já apontou na fala dela, eu me sinto muito contemplado pela
fala da camarada.
Eu só queria pontuar algumas coisas, também. Como a Mayara pontuou,
Araraquara é um campus extremamente repressor, autoritário, tecnicista, disciplinário e
burocrático, eu acho que nada menos do que cumprindo as demandas que a Reitoria
entrega e as funções delegadas ao Cortina e ao Cláudio Paiva.
Uma coisa que queria pontuar, o movimento...
O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – O Cláudio Paiva nós não
estamos chamando. Quem é?
O SR. CAIO HENRIQUE DA SILVA CAMPANHA – É o vice-diretor, o
responsável pela permanência estudantil. E o Arnaldo Cortina é o diretor.
O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – E a vice-reitora?
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O SR. CAIO HENRIQUE DA SILVA CAMPANHA – Marilza.
O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Eles três que assinaram a
expulsão de vocês?
O SR. CAIO HENRIQUE DA SILVA CAMPANHA – Foi o Arnaldo, e a
Marilza ratificou.
O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – E não tem esse terceiro?
O SR. CAIO HENRIQUE DA SILVA CAMPANHA – Pelo que a gente sabe,
na nota, não.
O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Da residência estudantil?
Só os dois?
O SR. CAIO HENRIQUE DA SILVA CAMPANHA – Eu só queria lembrar
que 2013, além de ter sido um movimento por causa de seis expulsos da moradia, a
gente entrou em contato direto com o programa do Pimesp.
O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Seis foram expulsos da
moradia ou da universidade como um todo?
O SR. CAIO HENRIQUE DA SILVA CAMPANHA – Da moradia, só da
moradia estudantil.
O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Vocês foram expulsos da
universidade?
O SR. CAIO HENRIQUE DA SILVA CAMPANHA – Isso. E nós entramos
em contato com o Projeto de Inclusão por Mérito do Estado de São Paulo, que era um
projeto que, segundo as determinações dele, era inclusivo para negros e indígenas,
aonde essa população teria de passar por um college de dois anos para depois ingressar
na faculdade. Mas já teria, por exemplo, um currículo técnico. No caso, já é muito
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visível que o ensino tecnicista já está dado, para que essa pessoa não ingresse no ensino
superior.
E não só nós, como também todos os campi estavam mobilizados, aderimos ao
Cotas Já, que era contra o Pimesp e a favor das cotas.
O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Cotas sociais?
O SR. CAIO HENRIQUE DA SILVA CAMPANHA – Isso, socioeconômicas
e cotas raciais.
E uma das nossas vitórias da greve de 2013 foi essa, a inclusão do projeto de
cotas. E este ano, 2015, nós temos um número de 25% de todas as vagas destinadas a
esses estudantes cotistas.
E como a gente vê desde 2013, aliás, desde sempre, movimentos históricos do
movimento estudantil são sempre por permanência estudantil, a gente percebe o quanto
essas demandas não são vistas nem ouvidas dentro da universidade pública, e como o
pobre, a comunidade Lgbtt, as mulheres, os negros, os indígenas, não temos voz aqui
dentro.
E com essa inclusão, desses 25%, o número de pobres, de negros, de mulheres,
indígenas, enfim, aumenta gradualmente até 2016 ou 2018, até 2017 para 50% de todas
as vagas, então a gente vê que é sim um processo de higienização dado pela Reitoria,
tanto que o próprio Cláudio Paiva, no domingo, eu estava prestando uma prova, o vicediretor, responsável ela demanda de permanência, domingo eu estava prestando uma
prova para ingressar num cursinho, após a notícia na sexta, e o vice-diretor me encontra
no campus e me diz: O que você está fazendo aqui? Por que você está aqui?
Aí me caiu a ficha mesmo.
O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Qual o nome dele?
O SR. CAIO HENRIQUE DA SILVA CAMPANHA – Cláudio Paiva. Aí me
caiu a ficha mesmo. Sim, nós somos perseguidos. Isso é dado.
E queria mais pontuar assim que é, sim, um projeto de exclusão. A gente
conseguiu com que essas pessoas tivessem acesso à universidade pública, essa foi a
grande vitória de 2013, porém, essas pessoas não têm mais como permanecer aqui
dentro.
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E uma coisa que a camarada pontuou em uma das nossas reuniões, e muito
sensível da sua parte, aliás, é que nós não fomos os primeiros e nem seremos os últimos,
porque toda essa população que eu acabo de citar, os negros, as mulheres, a comunidade
Lgbtt, enfim, os indígenas, eles são excluídos desses espaços todos os dias. Todos os
dias eles não têm voz, não temos voz, os pobres, os filhos da classe trabalhadora.
O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Como é o nome do reitor,
da reitora?
O SR. CAIO HENRIQUE DA SILVA CAMPANHA – É o Durigan, Julio
Cezar Durigan.

(Manifestação fora do microfone.)
O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Entendi. Quem está na
Reitoria é aquela senhora.
O SR. CAIO HENRIQUE DA SILVA CAMPANHA – A Marilza, pró-reitora.
O que acontece é que essas pessoas teriam, sim, agora, o seu momento de
alcançar esse sonho, e de se mobilizarem e de terem voz dentro desse espaço, que é
racista, machista, homofóbico.
E eles higienizam, como a Mayara mesmo pontuou a cultura do controle do
medo, com câmeras de alta resolução e áudio, como, por exemplo, arquivos de páginas
de rede sociais dentro da ocupação, vídeos de assembleias nossas com essas câmeras
gravando, uma política antidrogas, porque segundo o vice-diretor, ele sabe quem são os
traficantes, quem são os usuários, o que usam, onde usam, o que passam, o que vendem,
e que essas câmeras estão, sim, ali, ele disse isso em reunião com os centros
acadêmicos, representantes discentes de órgão colegiado, que essas câmeras estão, sim,
ali instaladas para punir essas pessoas, porque bandido é bandido, e bandido tem de ser
tratado com polícia.
Então, a gente percebe mesmo qual é a concepção que eles têm de nós, pobres,
filhos da classe trabalhadora, que somos bandidos e somos desligados.
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O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Você mora em
Araraquara?
O SR. CAIO HENRIQUE DA SILVA CAMPANHA – Sim, moro numa
moradia estudantil.
O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Você é originário de São
Paulo ou lá de Araraquara?
O SR. CAIO HENRIQUE DA SILVA CAMPANHA – Sou originário do
interior de São Paulo, de Itápolis.
O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Só falar uma coisa,
doutro, antes da última pessoa que se inscreveu para falar.
O que estava pensando? Aqui na bancada do PT eu fui designado para
acompanhar esse problema, e nós atualmente ainda somos 24 deputados, lógico que
estão chegando os novos que foram eleitos agora, tem uma senhora que é deputada lá de
Araraquara, mas tem o Edinho.
Então, o que queria propor? Que você colocasse, arrolasse umas testemunhas em
favor deles, e todos os 24 do PT, da bancada anterior, esses novos que entraram agora, o
Giannazi, do PSOL, e os dois do PCdoB, a Leci Brandão e a Sarah Munhoz, e aí eu me
encarregaria, de passo, o Danilo e eu te passamos os nomes da bancada atual, que
entraram agora, você faz um texto e a gente faz a coleta de assinaturas com o
testemunho a favor deles no processo. Estamos à disposição aqui.
O SR. FELIPE EDUARDO NARCISO VONO – A gente está aqui discutindo
as políticas de punições, e pela própria leitura do texto a gente consegue perceber a
arbitrariedade da questão, e a gente estava tratando aqui de uma questão histórica, da
forma como as universidades se constituíram, como os seus regimentos foram
construídos ao longo da ditadura.
E alguns dispositivos desse art. 161, que puniu os estudantes, eles são
assustadores ainda, e são indefensáveis.
O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Quais são os artigos?
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O SR. FELIPE EDUARDO NARCISO VONO – O art. 161 coloca, por
exemplo, constituem infrações disciplinares do corpo discente, ele é uma transcrição
literal do decreto de 1972 da USP, uma discrição literal, encravada no regimento de
1992, se não me engano.
Temos aqui, no Inciso I, todos eles foram arrolados, praticamente eles foram
acusados de quase todos, são dispositivos indefensáveis. Como você se defende, por
exemplo, do inciso VIII, que diz o seguinte, que constitui infração disciplinar promover
manifestações e propaganda de caráter político-partidário, racial ou religioso, bem como
incitar, promover ou apoiar a ausência coletiva dos trabalhos escolares a qualquer
pretexto.
Como se defende de questões como um outro inciso que eles foram impunidos,
praticar ato atentatório à integridade física e moral de pessoas ou aos bons costumes.
Existe uma impossibilidade técnica de fazer a defesa desses estudantes por conta
desse regimento, que os pune.
Se você olhar no regimento, não existe uma punição que veda a ocupação como
instrumento. Existe a proibição de praticar dano contra o patrimônio e tudo mais, coisas
que, como a sindicância deixou de comprovar contra os estudantes, não ficou provado
que estudante teria quebrado o quê. A acusação é pela ocupação e si.
Só que não existe um dispositivo que proíba a ocupação, que proíba a greve.
Esse regimento é um absurdo, ele tem de ser denunciado. Veementemente ele vem sido
aplicado de forma sistemática pela vice-reitora, sem autocrítica nenhuma. Se defende a
constitucionalidade desse regimento, e com ele muitos estudantes vêm sendo punidos, a
comunidade acadêmica vem sendo punida. É uma barbaridade.
Eu estive lá em Araraquara, conversei com esses estudantes. Você vê, a pauta
era por moradia estudantil, eles estão sendo expulsos e agora eles não tem sequer onde
morar, esses estudantes.
O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Teria como fazer uma
audiência aqui ou você acha que a gente tinha de tentar fazer uma audiência lá em
Araraquara? Desculpe perguntar no ar, mas você é da Unesp, professor da Unesp?
O SR. FELIPE EDUARDO NARCISO VONO – Eu acho que é o seguinte. A
vice-reitora assumiu para sim a responsabilidade desse procedimento. Existia a
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possibilidade até do diretor submeter a discussão à congregação e pelo menos no
coletivo discutir. Isso não acontecer, ele decidiu mandar direto para a vice-reitora, a
vice-reitora assumiu para si.
Existe, agora em outubro também houve uma punição dos estudantes que
ocuparam em 2013, e esses estudantes, 95 estudantes, você veja, não houve
individualização nenhuma de conduta, que absolutamente, como você pune 95
estudantes? Não houve nada de individualização de conduta, e 95 estudantes foram
punidos com uma suspensão de 60 dias, por ocuparem o prédio da Reitoria, com
gravações, gravações no processo da Polícia Militar atirando móveis para fora,
violações de mulheres sendo revistadas por policiais homens, sendo levadas para a
delegacia, sendo assediadas de todas as formas por policiais. E a Reitoria não tocou
nesse assunto.
Nós levamos a discussão para o Conselho Universitário, eu e o Ramon, que é o
outro advogado, a gente foi expulso do Conselho Universitário. A vice-reitora mandou a
gente sair. Nós ouvimos de conselheiros, no colegiado, que as regras daquele colegiado
são regras daquele colegiado, o que a Constituição fala, o que a lei fala pouco
importava. Ouvimos que aqui as regras são as nossas regras, um colegiado, um setor
extremamente, um setor encravado num conselho que deveria deliberar sobre as coisas
mais importantes da universidade se fecha, cria suas próprias normas, não deixou os
estudantes falarem na decisão, mesmo assim, deputado, mesmo assim 29 dos 65
conselheiros foram contrários à aplicação da punição. Isso não serviu de nada, nenhum
convencimento moral para a reitora aplicar essa punição.
Eu destaco, por exemplo, a gente fez o destaque, na defesa desses estudantes, 30
desses estudantes já foram reintegrados, a justiça já anulou 30 desses procedimentos, e
eu destaquei na defesa deles uma nota da congregação da Faculdade de Direito, dizendo
da aberração do procedimento que foi seguido, e do regimento, questionando a
constitucionalidade do regimento.
Então, existe, no interior da própria universidade, um grande questionamento
com relação à condição arbitrária que essa Reitoria, cristalizada na figura da vicereitora, hoje a professora Marilza, que tem sido tocada de forma extremamente
autoritária, quer dizer, a própria comunidade hoje tem questionado a legitimidade da
forma como a Reitoria tem atuado em relação às reivindicações internas.
Existe um grande questionamento, tanto é que muitos professores têm se
insurgido contra as punições. Os estudantes têm recebido muito apoio.
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Isso não tem servido para convencera reitora. Isso é assustador numa
universidade pública do tamanho da Unesp, da importância da Unesp, é assustador ver
quem está à frente dessa instituição, o que hoje representa essa Reitoria para o tamanho
da Unesp, a importância que ela tem na educação pública no Estado de São Paulo.
Então, eu acho que a forma como vem sido aplicado, sistematicamente, contra os
estudantes, acho que a Reitoria deve responder de alguma forma esse procedimento.
É claro que o diretor tem a sua importância. Esse diretor, inclusive, foi um dos
diretores que havia, nessa reunião do Conselho Universitário que havia punido os 95,
defendido aquela sindicância à época, a sindicância anterior. Já havia defendido todo o
procedimento. Ele foi um dos poucos que levantou a voz para concordar com a Reitoria
naquele Conselho Universitário de forma expressa. É um diretor completamente
alinhado.
Mas, a gente sabe que a Reitoria está assumindo expressamente essa tarefa de
punir os estudantes. Não faz a mínima autocrítica. Os estudantes acabaram de conseguir
cinco liminares na justiça e a Reitoria está se recusando a acatar as liminares. Os
estudantes não estão podendo se inscrever nas matérias, mesmo a justiça tendo
determinado que a Reitoria acatasse a decisão judicial.
A gente está chegando num ponto que está sendo obrigado a abrir um inquérito
policial porque descumprir uma decisão judicial é crime, desobediência, a gente está
chegando ao ponto de abrir inquérito policial contra a atual gestão da Reitoria. Está uma
situação, realmente, insustentável.
E nós acreditamos que só os meios jurídicos, infelizmente, eles são importantes,
mas tem de ter a mobilização, a gente tem de fazer essa denúncia aqui, o papel do
parlamento é esse.
O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Obrigado, doutor.
O SR. CAIO AZEVEDO TRINDADE – Como já foi falado muito, vou falar
um pouco da trajetória, até a universidade, que foi bem curta.
Eu vim de escola pública, fiquei três anos fazendo cursinho para poder prestar
vestibular, até que consegui passar no vestibular.
O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Você é de Araraquara?
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O SR. CAIO AZEVEDO TRINDADE – Não, eu sou de São Paulo, morava em
São Paulo.
Consegui passar no vestibular depois de três anos.
O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Entrou em que curso?
O SR. CAIO AZEVEDO TRINDADE – Sociais. E aí eu não tinha lugar onde
ficar, e meu único refúgio foi a moradia. Eu prestei tudo lá, nos processos seletivos e
tal, e não consegui passar, não sei por que, já que a minha renda não ultrapassava o
limite. Mas, de alguma forma, não consegui ser aprovado, mas como eu não tinha para
onde ir, minha única maneira de ficar na universidade era ficando na moradia, e aí eu
permaneci.
Depois de um tempo eu tive essa carta de expulsão, dos 38 expulsos, e aí a gente
não tinha mais o que fazer, nenhuma forma era aceita, e a gente decidiu por ocupar. Aí a
gente foi reintegrado, e é isso, durou um ano, fiquei na universidade um ano. Demorei
três anos para poder entrar e fiquei um ano lá, por não ter onde morar, porque se não
fosse pela moradia, nem lá eu poderia ficar, não poderia ficar nem um dia, como ficou o
outro companheiro.
O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – O que quero falar é o
seguinte.
Se vocês quiserem conseguir trazer, dos 17, os 15 restantes, para fazer uma
audiência aqui, nós faremos. Precisa tirar esse documento para puxar o maior número d
assinaturas de deputados, e nós estamos dispostos a encaminhar.
O Pádua Fernandes é nosso pesquisador da Comissão da Verdade, é um
tremendo companheiro, advogado, um cara ultracompanheiro, pesquisador, escreve bem
pra caramba, e tem contato com várias Unesps, principalmente Franca e tal, eu também
tenho um bom contado lá em Rio Preto com a Unesp, então, se vocês quiserem fazer
uma audiência pública aqui, se tiver condição de fazer uma lá em Araraquara, nós
vamos lá para Araraquara fazer uma audiência, tentar criar uma base favorável.
Então, vocês vão nos orientando. Acho que do institucional, o mais factível que
a gente podia era tirar um apoio do maior número de deputados. Se a gente conseguir, a
Perugini foi para a Câmara Federal, mas acho que dá para tirar apoio dos 24 atuais, mais
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uns quatro ou cinco da nova, tirar uns 30, aí pega Giannazi, PCdoB, 32 assinaturas,
assim a gente pode conseguir.
Se quiser fazer uma audiência aqui, e se vocês acharem interessante a gente
convidar a vice-reitora, ou convocar, porque nós já aprovamos o requerimento de
convocação, para o Cortina e para a vice-reitora, e nós só vamos chamá-los no dia que
vocês acharem que as condições estão dadas.
O recurso é até sexta-feira.
O SR. CAIO AZEVEDO TRINDADE – Até segunda-feira.
O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Então, já te adianto, o
Rillo, que é o líder da bancada, eu e o Giannazi, já assinamos já. Hoje é quinta, amanhã
é sexta, amanhã deve ter alguém por aqui e dá para colher algumas assinaturas.
Então, não tenho mais, e se vocês forem vendo outras coisas, que a gente puder
contribuir.
Então, para amanhã, o Rillo já está indo embora para Rio Preto hoje, Giannazi
está aqui, e a gente tem um jeito de colher algumas assinaturas. Até segunda, o que você
precisar, se você precisar da relação dos deputados, o Danilo te manda, o Pádua mesmo,
o Danilo está muito sobrecarregado, a gente manda a relação dos deputados passíveis de
assinar.
Querem falar mais alguma coisa?
O SR. CAIO AZEVEDO TRINDADE – Queria falar só uma coisa, como o
Caio disse, que ele após ser expulso ele comparecem ao campus e o vice-diretor
perguntou o que ele estava fazendo no campus, que aí ele respondeu que era um espaço
público, porque, lógico, ele não tem de dar satisfação porque ele está ali, é um espaço
que é dele também.
E uma outra coisa que aconteceu também, isso foi em 2013, foi um evento
cultural que fizeram no campus e esse evento cultural, as pessoas que chamaram esse
evento cultural sofreram sindicância e aí, nessa sindicância, o argumento era porque
tinha pessoas estranhas no campus, ou seja, as pessoas que bancam a universidade, que
mantém a universidade pública não podem nem entrar no campus. Tipo, é uma
anomalia total.

1259
DIVISÃO DE TAQUIGRAFIA
O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Deixa eu convidar, para
quem estiver em São Paulo amanhã, vocês quatro que estão à Mesa e as duas meninas,
amanhã vai ter aqui, à tarde, das duas às cinco horas, a apresentação do relatório sobre a
tortura no Estado de São Paulo, e é um coletivo de advogados, de militantes dos direitos
humanos, gente que atua nos presídios, enfim, Defensoria Pública, vem gente do estado
todo.
Se vocês quiserem vir amanhã, para ler uma nota, aprovar uma moção, amanhã
às duas horas da tarde, só gente do ramo. Todos jovens advogados, militantes, ativistas,
por aí afora.
Então, o André Caramante, onze e meia vem um pessoal de Brasília, vai juntar
um monte de gente aí, aí não é plenária, é uma reunião de trabalho, de vários grupos de
direitos humanos que analisa os crimes da democracia, as graves violações de direitos.
Também pode vir alguém trazer, a gente põe na pauta da reunião. Vai ter um bom
jornalista, um companheiro bom, que a gente pode sugerir para ele escrever um texto.
Às onze horas, se vocês puderem, sei que você tem de fazer seu recurso, não dá
para ficar fazendo relações públicas, mas se vocês ficarem em São Paulo, podem vir,
vocês também, as meninas também. Às onze horas é uma reunião de trabalho, é
pequena, mas tem gente boa, do ramo. E a das duas é mais plenária, também dá para
falar, colocar. E eu vou coordenar essas duas reuniões.
E o que precisar mandar para eles, a relação dos atuais deputados do PT, dos
novos deputados do PT que entraram agora, dos dois do PCdoB, a Leci e a Sarah, e o
Giannazi, e tentar coletar mais alguma assinatura eventual que a gente puder caçar por
aí.
O SR. – Amanhã vai haver essa reunião dos juristas e eles vão ver se participam.
Amanhã, se puder mencionar a questão deste caso, e eventualmente a gente manda para
a sua assessoria, e a assessoria depois encaminha, e se os advogados puderem assinar, a
gente compartilha. O recurso administrativo pode ser assinado.
O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Pode mandar um e-mail
para mim ou para o Danilo, adianodiogopt@yahoo.com.br, com cópia para
adrianodiogo13. O e-mail do Pádua é paduafermandes@gmail.com.
Manda um texto, aprovo uma moção e coleto assinaturas.
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O SR. CAIO HENRIQUE DA SILVA CAMPANHA – Só queria pontuar uma
coisa. É que é tão visível que a gestão atual de Araraquara, Arnaldo Cortina e Cláudio
Paiva, é tão intransigente, autoritária e que impõe essa cultura do controle do medo, que
a nossa reintegração de posse foi no da 20 de junho, foi a data da reintegração de posse
de 2007 também em Araraquara, que foi a primeira entrada da Polícia Militar em um
campus após a ditadura. Então, eu acho que não é acaso, tem muita coisa por trás. Era
só isso.
O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Eu tenho uma lembrança
aqui, doutor. Tem uma senhora que mora aqui em São Paulo, que é araraquarense, é
uma freira católica, chama Judith Lupo, ela é filha de um prefeito famoso de
Araraquara, Aldo Lupo, eles são o pessoal das Meias Lupo, mas ela é uma tremenda
combatente de direitos humanos, ela está bem velhinha, e eu me proponho a ligar para
ela para a gente tirar um texto para a irmã Judith assinar. Tem peso.
Então, a sessão está encerrada com essa última apresentação desse gravíssimo
caso, sem precedentes na história, nem no período da ditadura ninguém foi expulso, as
pessoas tiveram até direito de defesa, o que não foi o que aconteceu.
Não havendo mais nada a tratar, a sessão está encerrada. Muito obrigado.

*

*

*
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CPI DAS VIOLAÇÕES DOS DIREITOS HUMANOS NAS FACULDADES
PAULISTAS
BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA.
10/02/2015
O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – CPI das Violações dos
direitos humanos nas Faculdades Paulistas. Convoco, nos termos regimentais, as
senhoras deputadas e os senhores deputados abaixo relacionados. Dilador Borges, Sarah
Munhoz, José Bittencourt, Marco Aurélio de Souza, Adriano Diogo, na presidência.
Comissão Parlamentar de Inquérito constituída pelo Ato nº 56 com a finalidade,
mediante requerimento 2423/2014, com a finalidade de investigar as violações de
direitos humanos e demais ilegalidades ocorridas no âmbito das Universidades do
Estado de São Paulo, nos chamados trotes, festas e no seu cotidiano acadêmico.
Havendo número regimental, declaro aberta a 20ª reunião da Comissão Parlamentar de
Inquérito constituída pelo Ato nº 56/2014 com a finalidade de investigar as violações de
direitos humanos e demais ilegalidades ocorridas no âmbito das Universidades do
Estado de São Paulo, ocorridas nos trotes, festas e no seu cotidiano acadêmico.
Registro, com muito prazer, a presença da deputada Sarah Munhoz, do deputado José
Bittencourt, deputado Dilador Borges e deputado Marco Aurélio de Souza. Eu posso ao
senhor secretário que faça a leitura da ata da reunião anterior. Com a palavra, o
deputado Bittencourt.
O SR. JOSÉ BITTENCOURT – PSD – Pela ordem, presidente, só para
dispensar a leitura da ata da reunião anterior, com a aquiescência dos demais pares aqui
presentes.
O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – É regimental o pedido de
Vossa Excelência, acatada a dispensa da leitura da ata anterior. Requerimentos. Eu
passo a presidência da Comissão à vice-presidente deputada Sarah Munhoz porque farei
dos requerimentos, o primeiro de inclusão na pauta dos requerimentos e depois no
mérito. Primeira solicitação de inclusão na pauta, solicito, através de requerimento oral
ou verbal, a convocação da diretoria da Federação das Atléticas de Medicina do Estado
de São Paulo. Segundo, solicito, da Federação das Atléticas de Medicina do Estado de
São Paulo, a prestação de contas dos últimos cinco anos, contendo balancete assinado
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por contador e toda documentação contábil de movimentação financeira da Federação
das Atléticas de Medicina do Estado de São Paulo. Terceiro, convocação do diretor da
Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto, escola pública de São José do Rio
Preto, do sistema estadual de ensino universitário, o diretor da Faculdade de Medicina
de São José do Rio Preto. Ainda incluo e reitero um quarto requerimento, o presidente
do Centro Acadêmico da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto e o presidente da
Atlética de Ribeirão Preto. O presidente do Centro Acadêmico da atual diretoria e da
anterior, e o presidente da Atlética da atual diretoria e da anterior.
Então, eu solicito aos deputados que façam a admissibilidade da inclusão na
pauta, nesta terça-feira, onde temos o quórum para a aprovação de requerimentos, da
inclusão desses requerimentos. Voltando a recapitular. Existe no Estado de São Paulo
uma Liga das Atléticas que promovem os jogos.
O SR. – A Liga é essa federação.
O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – É essa federação.
O SR. – Ela tem personalidade jurídica?
O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Tem CNPJ, tem tudo.
O SR. – Ok, ok.
O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Tem escritório. Essa Liga
promove as Calomed, que são as Olimpíadas dos Calouros, as Intermed, e outras
atividades entre faculdades e universidades, ela é um pool, ela é um pool permanente.
As Atléticas são transitórias, mas essa Liga, que coordena todas as atividades esportivas
do Estado de São Paulo, tem uma personalidade jurídica. Ora ela se chama Liga, ora ela
se chama Federação das Atléticas. Então, existe uma Liga das Atléticas das Faculdades
de Medicina do Estado de São Paulo, esse é o primeiro requerimento.
O outro é a convocação do diretor da Faculdade de Medicina de São José do Rio
Preto, onde reiteradamente tem ocorrido... Eu queria avisar os deputados, fazer um
convite, uma convocação aos deputados, principalmente os deputados da área do
Direito, da área acadêmica, mas a todos os depoimentos desta Casa, amanhã deputado
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Bittencourt, deputado Dilador, deputado Marco Aurélio e deputada Sarah, amanhã
haverá uma sessão especial nesta CPI, em conjunto com a OAB São Paulo, onde a OAB
São Paulo, na presença do seu presidente e do coordenador do Grupo de Trabalho sobre
os trotes, fará uma sessão especial sobre o levantamento que a OAB fez sobre os trotes
no Estado de São Paulo. E, na presença do sei presidente, a OAB trará o apoio a esta
CPI. Está convidado também para essa sessão o delegado geral de polícia, Dr. Youssef.
Então, amanhã a CPI fará uma sessão especial com a OAB.
O SR. – Qual o horário, presidente?
O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Às 14 horas.
O SR. – Aqui neste mesmo plenário?
O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Não, acredito que vai ser
no Paulo Kobayashi.
O SR. – Ok.
O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Então, uma sessão
especial da OAB, com a presença do delegado geral. Na quinta-feira, o procurador-geral
de Justiça estará na Casa às 13h30. Ele nos receberá para tratar desse assunto às 13h15,
ele vem gravar um programa e ele marcou uma audiência conosco para tratar dos
assuntos da CPI. Ele nos receberá na quinta entre 13h15 e 13h30, por 15 minutos, numa
reunião fechada para tratarmos desses assuntos, e depois ele vai nos receber no
gabinete, numa agenda previamente preparada que eu vou divulgar, ta bom? Mas, então,
amanhã é uma data muito especial porque a OAB São Paulo, na figura do seu
presidente, virá a esta CPI trazer todo o levantamento da OAB São Paulo. Com a
palavra, o deputado Marco Aurélio.
O SR. MARCO AURÉLIO – PT – Senhor presidente, eu lembro que antes da
CPI, nós tivemos em algumas audiências públicas a presença da promotora. E eu queria
sugerir a Vossa Excelência que ela fosse convidada para amanhã.
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O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Toda a relação com a
promotoria agora vai ser feita através do procurador geral, essa é a orientação. Eu vou
convidá-la, mas quinta-feira, inclusive, vai vir Ribeirão Preto, e nós vamos pedir
autorização para o procurador geral de Justiça que o promotor de Ribeirão Preto, que
está acompanhando a Medicina em Ribeirão Preto, possa acompanhar a audiência. Mas,
a orientação que nós recebemos no gabinete é que toda a vinda de procuradores,
promotores, tem que ser acompanhada do procurador geral, ele vai fazer a designação.
Bom, então vamos voltar aos requerimentos. Deputada Sarah Munhoz, são
requerimentos verbais, que eu reitero para a senhora para poder aprovar.
O SR. JOSÉ BITTENCOUT – Pela ordem, presidente.
O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Pela ordem, deputado
Bittencourt.
O SR. JOSÉ BITTENCOUT – Eu gostaria, só para contribuir com o
encaminhamento de Vossa Excelência, que esses requerimentos, evidentemente postos
agora verbalmente, sejam formalizados, mesmo que após a nossa deliberação, sejam
formalizados para que sejam encartados aos autos como um procedimento, no meu
entender, mais firme, que sejam formalizados esses requerimentos, a primeira
observação. A segunda, presidente e demais colegas, a convocação da diretoria da
associação, da Liga, eu não sei, Vossa Excelência, qual é a estratégia. Uma diretoria tem
sete membros, tem nove membros, tem 11 membros. Se Vossa Excelência quer ouvir
esses membros, o que de fato, juridicamente, representa a Liga, judicial e extrajudicialmente.
O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – O presidente e o
tesoureiro.
O SR. JOSÉ BITTENCOUT – É, então seria não a diretoria completa, mas só
o presidente e o tesoureiro, né? Ok. Seria essa observação inicial, presidente.
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O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – É totalmente cabível e
pertinente. Evidente que como o quórum para a aprovação de requerimentos ocorre às
terças-feiras e havia uma necessidade de aprovar, eu estou fazendo a sugestão oral que
tudo será documentado e aí os gabinetes vão...
O SR. JOSÉ BITTENCOUT – E publicado, né?
O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – E publicado. Não haverá
valor, eu até me comprometo com o senhor da seguinte forma, não haverá valor essa
aprovação se não for publicado no Diário Oficial com a anuência de todos os deputados
aqui presentes.
O SR. JOSÉ BITTENCOUT – E a designação dos nomes, né? O registro dos
nomes que Vossa Excelência faz menção aqui. Por exemplo, a gente delibera sobre a
convocação da diretoria da Liga, presidente e tesoureiro. Quando da publicação desse
requerimento consignará, então, o nome dessas duas pessoas. Daí para frente também. A
questão que Vossa Excelência faz do requerimento da prestação de contas dos últimos
cinco anos com os detalhes necessários. Vossa Excelência fez alusão ao balanço, essas
coisas que são de praxe no mundo contábil.
A convocação do diretor da Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto,
que também esse requerimento sendo publicado consigne-se o nome desse diretor para
estar aqui presente.
O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – O diretor já foi convidado
uma dezena de vezes, então agora nós temos que transformar o convite em convocação,
esse é o motivo.
O SR. JOSÉ BITTENCOUT – Ah, ta. Então, é uma convocação que Vossa
Excelência está...
O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Uma convocação.
O SR. JOSÉ BITTENCOUT – Ok.
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O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Porque os casos não
param de se suceder. Porque o vestibular de Rio Preto era unificado com a Unicamp.
O SR. JOSÉ BITTENCOUT – Deputado, Adriano, desculpe estar insistindo, é
só para contribuir com o procedimento e, evidentemente, a grande preocupação neste
processo investigatório é não fazer nada fora do devido processo legal e do contraditório
ou um outro comando legal, para não abrir brecha para eventual nulificação e arguição
de nulidade posteriormente. Se esse diretor já foi convidado formalmente para estar
presente, eu expediria um ato coercitivo, uma convocação já com deliberação coercitiva
para ele comparecer a este colegiado.
O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Vamos fazer a gradação,
vamos fazer a gradação. Vamos lá, vamos fazer gradativamente. Deputada.
A SRA. SARAH MUNHOZ – PCdoB – Boa tarde a todos os deputados
presentes. Está sobre a mesa a solicitação verbal do deputado Adriano Diogo para que
seja expedida e aprovada uma solicitação de inclusão dentro da pauta os seguintes
assuntos: a solicitação verbal da diretoria da Famesp, assim como prestação de contas.
Em discussão. Não havendo oradores inscritos, aprovado.
Convocação do diretor da Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto para
prestar depoimento, considerando que o mesmo não atendeu às solicitações
anteriormente feitas. Em discussão, aprovado.
Solicitação da presença do presidente dos Centros Acadêmicos e vice da
Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto. Em discussão, aprovado.
E a presença do presidente e vice-presidente da Atlética da mesma universidade
para prestação de esclarecimentos. Em discussão, aprovado.
Fica aqui ressaltada a necessidade da transformação das petições em
documentação concreta e que a validade das proposituras aqui apresentadas e aprovadas
somente ocorrerão após publicação no Diário Oficial, mediante o detalhamento das
pessoas, dos serviços e dos documentos solicitados. Em discussão, aprovado.
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O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Eu queria reiterar à
secretaria da Comissão que quinta-feira vai haver uma sessão específica sobre a
Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto. Então, é necessário dar mais celeridade a
essas convocações da representação discente para ver se o depoimento do presidente do
Centro Acadêmico e da Atlética de Ribeirão Preto ocorra simultaneamente com a
presença do diretor da faculdade. Então, esse é um pedido que eu faço para nós
tentarmos fazer a simultaneidade dos depoimentos dos alunos da Faculdade de
Medicina de Ribeirão Preto, viu, João? Porque esses meninos já haviam sido
convocados, só não tinha sido aprazado para ele vir. Agora, eles têm que vir e, se
possível, virão com a direção da faculdade. Bom, podemos dar início ao nosso... Fala,
João.

(Fala inaudível)
O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Vamos começar, então?
O SR. JOSÉ BITTENCOURT – PSD – Pela ordem, presidente.
O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Pela ordem, deputado
Bittencourt.
O SR. JOSÉ BITTENCOURT – PSD – Nós fomos instados, pelo menos eu e o
deputado Marco Aurélio com o petitório aqui, assinado pelo Dr. João Daniel Rassi e
Heitor Vitor Mendonça Sica fazendo algumas ponderações que eu acho de bom alvitre
nós discutirmos esse requerimento e, evidentemente, no prazo cabível ouvir da
procuradoria designada pela Casa para dar suporte, aos procuradores designados pela
Casa para dar suporte técnico e jurídico a esta CPI, estabelecermos um prazo para
depois, então, ouvir da procuradoria uma resposta jurídica, técnica a esta petição
firmada por esses advogados, que, evidentemente, faz gestão a esta CPI em nome da
Associação Cultural Show Medicina e Associação Atlética Acadêmica Oswaldo Cruz.
Então, é em nome da entidade que eles se manifestam aqui, não tem nome de pessoas e,
para isso, submeto à apreciação de Vossa Excelência.
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O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Eu sugiro, antes de passar
a palavra para a representação do escritório de advogado, a suspensão dos trabalhos para
que nós possamos ouvir a procuradoria da Casa e, em seguida, daremos continuidade à
sessão. A sessão está suspensa por cinco minutos.

(Sessão é suspensa)
O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Reaberta a sessão. Com a
palavra, o deputado José Bittencourt.
O SR. JOSÉ BITTENCOURT – PSD – Senhor presidente, aguardo o comando
de Vossa Excelência quanto a esse requerimento.
O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – São dois requerimentos
protocolados pela defesa, um relativo ao depoimento do Rodrigo Bolini, que era
convidado para depor, que eu faço um outro requerimento que aprovemos a convocação
de Rodrigo Bolini para vir depor. E outro são as respostas necessárias, que a
procuradoria da casa vai expedir por escrito aos senhores advogados e aos depoentes
aqui convidados. Com a palavra, o deputado José Bittencourt.
O SR. JOSÉ BITTENCOURT – PSD – O senhor Rodrigo Bolini está
presente? Só para checar. Não está presente?

(Fala inaudível)
O SR. JOSÉ BITTENCOURT – PSD – Pedindo despensa?

(Fala inaudível)
O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Esclarecendo, deputado
Bittencourt. Eles compareceram, a sessão foi muita longa, aí eles pediram para se retirar
e pediram nova data. Nós concedemos a nova data, aí ele não compareceu na nova data,
que é hoje.
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O SR. JOSÉ BITTENCOURT – PSD – Fica para a próxima sessão.
O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Fica para a próxima
sessão.
O SR. JOSÉ BITTENCOURT – PSD – Sem prejuízo, Vossa Excelência, de
estabelecer e votarmos aqui a convocação. Vossa Excelência está correto.
O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Então fica aprazado para
vir depor quinta-feira.
O SR. JOSÉ BITTENCOURT – PSD – E como convocação.
O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Como convocação, vamos
transformar o convite em convocação, vamos aprovar. Então, passo a palavra à
deputada Sarah Munhoz para transformarmos o convite... Já é convocação? Ok. Não há
necessidade, é automático.
O SR. JOSÉ BITTENCOURT – PSD – E quanto á procuradoria, Excelência, o
prazo que Vossa Excelência...
O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Quarenta e oito horas.
O SR. JOSÉ BITTENCOURT – PSD – Para a resposta desses requerimentos.
O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Exatamente.
O SR. JOSÉ BITTENCOURT – PSD – Uma coisa que deve ser esclarecida
aqui, deputado Adriano Diogo, ilustres advogados e procuradores presentes, é que nós
estamos em fase não de oitiva de indiciados, não há essa formalização aqui. Nós
estamos como que ouvindo por declaração, se é que podemos utilizar essa expressão do
Código do Processo Penal. Nós estamos ouvindo por declaração as pessoas. Não há aqui
uma presunção de culpa se estabelecendo, não existe isso. Nós estamos, portanto,
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presidente e demais colegas, na fase ouvir as pessoas que esta CPI, que tem poder
judicante, e quem julgar interessante ouvi-las, nós ouviremos por declaração. O
processo é uma segunda fase. E aí segue o curso da chamada persecução criminal,
investigativa, melhor dizendo. Então, essa é a linha e não há por parte deste colegiado
aqui buscar culpados e estar no caminho da caça às bruxas.
Evidentemente que quem deslizou em relação ao comando legal tem que
responder pelos seus atos até os limites estabelecidos pela própria norma legal. Era essa
observação, presidente, e vamos avante.
O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Antes de iniciar, eu queria
dizer que eu recebi esse texto do senhor Rodrigo Bolini há alguns dias. Um texto que eu
vou ler só na presença dele, um texto de oito páginas do senhor Rodrigo Bolini. Nesse
texto ele sugeria que houvesse uma audiência privada, que ele fosse recebido numa
audiência privada. Evidente que eu não vou ler esse texto agora, mas eu quero dizer
para o senhor Rodrigo Bolini que ele não está sendo acusado de nada e que esses
movimentos protelatórios para comparecer só contam contra a situação. E nós vamos
responder esse documento linha por linha, não temos problema nenhum.
Eu só não vou fazer a leitura desse extenso documento em respeito aos alunos,
aos estudantes que aqui compareceram, já compareceram outro dia de forma respeitosa,
estão aqui de novo para prestar depoimentos. Então, senhor Rodrigo Bolini, quinta-feira
o senhor está convocado para vir depor. Tudo bem?
O SR. JOSÉ BITTENCOURT – PSD – Presidente, só para concluir, e eu
prometo que paro a minha fala.
O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Por favor, porque é o
seguinte. Queria pedir uma coisa para todos os deputados. Como hoje nós temos
número legal e há vários depoimentos importantes, nós queremos fazê-los na forma de
juramento.
O SR. JOSÉ BITTENCOURT – PSD – Sem dúvida. Só dizer aos ilustres
advogados interessados que estão aqui presentes que têm toda a liberdade de ter acesso
aos autos. É só procurar o presidente, que encaminha para a secretaria da Comissão, os
autos estão aqui, inclusive, estou vendo, e com exceção da coleta de depoimentos com
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base no sigilo, evidentemente, as demais páginas e pautas, inclusive, a taquigrafia. Eu
queria até pedir a Vossa Excelência que a taquigrafia tenha um pouco mais de...
O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Celeridade.
O SR. JOSÉ BITTENCOURT – PSD – Celeridade. Para juntar aos autos os
depoimentos já colhidos, com exceção dos reservados. E os ilustres advogados poderão
ter acesso a esses depoimentos e às folhas.
O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Primeiro depoente,
Leonardo Turra. Leonardo, você é de Bauru?
O SR. LEONARDO TURRA – Eu sou.
O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Leonardo, o senhor foi
convocado a comparecer nesta Comissão Parlamentar de Inquérito constituída pelo Ato
nº 56/2014 com a finalidade de investigar as violações de direitos humanos e demais
ilegalidades ocorridas no âmbito das Universidades do Estado de São Paulo, nos
chamados trotes e no seu cotidiano acadêmico. E, como testemunha, com fundamento
no art. 213 e 218, ambos do Código de Processo Penal, combinado com o § 2º, do art.
13, da Constituição do Estado, e art. 3º, da Lei Estadual n. 11.124, de 10 de abril de
2002, bem como demais normas constitucionais e infraconstitucionais aplicáveis à
espécie, cumpre-nos adverti-lo que deve dizer a verdade, não podendo fazer afirmação
falsa, calar ou negar a verdade a respeito dos fatos de seu conhecimento por incorrer no
crime previsto no art. 4º, II, da Lei Federal n. 1.579, de 18 de março de 1952.
Responda: nome completo.
O SR. LEONARDO TURRA – Leonardo Bicarato Turra.
O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Idade.
O SR. LEONARDO TURRA – 21 anos.
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O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Estado civil.
O SR. LEONARDO TURRA – Solteiro.
O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Residência.
O SR. LEONARDO TURRA – Rua Arruda Alvim, 297.
O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Profissão.
O SR. LEONARDO TURRA – Estudante.
O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Local de trabalho,
empresa, órgão público ou local de estudo.
O SR. LEONARDO TURRA – Faculdade de Medicina da USP.
O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Endereço do trabalho ou
do local de estudo.
O SR. LEONARDO TURRA – Acho que é Avenida Doutor Arnaldo, 455.
O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Tem grau de parentesco
com alguma das partes, algum deputado, alguma vítima?
O SR. LEONARDO TURRA – Não.
O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Quais são as suas relações
com qualquer das partes? Não há necessidade. Peço a Vossa Senhoria a gentileza de
relatar o que souber, explicando sempre as razões de ciência ou as circunstâncias pelas
quais possa avaliar-se de sua credibilidade. Leia esse textinho, por favor.
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O SR. LEONARDO TURRA – Sob minha palavra de honra, prometo dizer a
verdade do que souber e me for perguntado relacionado com a investigação a cargo
desta Comissão Parlamentar de Inquérito.
O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – O senhor está em que ano
da faculdade, senhor Leonardo?
O SR. LEONARDO TURRA – Eu estou no quarto ano.
O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Senhor Leonardo, o
senhor participou da pichação do túnel, por ocasião do Show Medicina?
O SR. LEONARDO TURRA – Não. O ato de pintar o túnel, que aconteceu o
ano passado, foi depois de eu ter saído do Show. Eu não levei o Show ano passado
inteiro por motivos pessoais.
O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Ta. Então, ou o senhor
não entendeu a pergunta ou o senhor teve dificuldade de respondê-la. Vamos abrir a
página do seu Facebook, por favor. Vamos pôr a página do Facebook do depoente. O
senhor reconhece as fotos contidas nesta página?
O SR. LEONARDO TURRA – Sim.
O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – São do seu Facebook?
O SR. LEONARDO TURRA – Sim.
O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Então, vamos lá, desde o
início, mostrando todas as fotos, o grupo, vamos lá. Você pode descrever, depois que a
gente mostrar todas as fotos, do que se trata?
O SR. LEONARDO TURRA – Isso foi em 2012 e faz parte da divulgação do
Show Medicina, é um ato que ocorria há uns 20, 30 anos, pelo que eu sei, e é o que eu
sei. Eu fui junto com todo mundo e a gente fez a divulgação.
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O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – O senhor participou dessa
pintura, dessas assinaturas no asfalto, tudo isso?
O SR. LEONARDO TURRA – Eu não me lembro exatamente o que eu fiz da
pintura, qual foi a minha participação nela, eu estava junto no dia.
O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Quem são essas pessoas
que estão com o senhor nessa foto?
O SR. LEONARDO TURRA – São integrantes do Show Medicina.
O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Essa pichação é
autorizada? Essas são as assinaturas, né? Os senhores assinam. Esse é você cobrindo o
grafite lá?
O SR. LEONARDO TURRA – Pichações que tinha antes, o grafite oficial que
teve foi em 2014.
O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Ah, antigamente era
pichação, agora é grafite, entendi. Deputada, a senhora quer perguntar? Fique à vontade.
A SRA. SARAH MUNHOZ – PCdoB – A pergunta foi se o senhor tinha
participado da pichação do túnel. Aí, o senhor disse o seguinte: não, quando começou a
pintura do túnel eu já tinha ido embora. E essa foto é quando e como? Desculpa, só para
eu me localizar.
O SR. LEONARDO TURRA – Desculpa, quando você fez a pergunta
inicialmente, o deputado, eu achei que estava se referindo ao ano passado, que tinha um
grafite autorizado pela prefeitura e teve uma pequena confusão com isso. Essas fotos
são de 2012.
A SRA. SARAH MUNHOZ – PCdoB – E nessas o senhor participou.
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O SR. LEONARDO TURRA – Nessas eu estava presente.
A SRA. SARAH MUNHOZ – PCdoB – Perfeito, obrigada.
O SR. JOSÉ BITTENCOURT – PSD – Pela ordem, presidente.
O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Pela ordem, deputado
Bittencourt.
O SR. JOSÉ BITTENCOURT – PSD – É importante a gente ponderar que
Vossa Senhoria está sob compromisso e não pode mentir. Bem colocadas as
ponderações da deputada Sarah. Eu só gostaria de saber o significado daquela caveira.
Se isso é publicidade, como você diz, para o Show, que publicidade é essa? O que
significa essa publicidade com essa caveira, que diabo é isso, meu filho?
O SR. LEONARDO TURRA – O símbolo da Faculdade de Medicina em várias
faculdades é uma caveira. Esse símbolo é o símbolo do Show Medicina, eu não sei
quando ele surgiu, mas eu digo seguramente que faz muito, muito tempo, mais de 40, 50
anos. Então, eu não sei o que significa a cartola, o cigarro, a gravata, mas é o símbolo
do Show Medicina.
A SRA. SARAH MUNHOZ – PCdoB – Eu achava que era um tuberculoso
morto por ter fumado. Só uma perguntinha. Em 2014 o senhor disse que não participou.
Por favor, eu gostaria de ver a foto onde aparece a propaganda do 70º encontro do Show
Medicina. Quando ocorreu esse Show?
O SR. LEONARDO TURRA – Em 2012.
A SRA. SARAH MUNHOZ – PCdoB – Em 2012. Então, o senhor participou
dessa pichação, certo?
O SR. LEONARDO TURRA – Eu estava presente nesse dia em 2012.
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A SRA. SARAH MUNHOZ – PCdoB – Perfeito. Agora eu gostaria de
entender se eu me equivoquei. O senhor disse que tinha uma autorização da prefeitura, é
nessa?
O SR. LEONARDO TURRA – Eu não disse que tinha uma autorização da
prefeitura, eu disse que antes do mural pintado, havia grafites não autorizados pela
prefeitura, até onde eu sei.
A SRA. SARAH MUNHOZ – PCdoB – Eu não entendi isso, eu gostaria de
rever essa frase. Porque, na minha cabeça, eu estou muito tranquila, eu estou te ouvindo
com tranquilidade, e a impressão que me deu é que, não sei se nessa, por isso que foi
feita a pergunta numa próxima, havia autorização da prefeitura para que essa situação
ocorresse.
O SR. LEONARDO TURRA – Desculpa, eu não sei, eu não sou responsável
pela divulgação. Esse é um ato que vão vários membros do Show Medicina, não é
organizado por todos os membros, mas...
A SRA. SARAH MUNHOZ – PCdoB – Você estava a título de convidado?
O SR. LEONARDO TURRA – É, convidado.
O SR. JOSÉ BITTENCOURT – PSD – Leonardo, essa propaganda que você
fala, essa publicidade desse Show traz em si, ela tem natureza de incitar a violência.
Porque o foco desta CPI é justamente esse, de buscarmos a questão da violação de
direitos humanos. Você, no seu entendimento, esse tipo de publicidade, que você diz
que é publicidade, carrega em si algum tipo de incitação à violência, para ser praticada a
violência do Show que seria posteriormente realizado?
O SR. LEONARDO TURRA – De forma alguma, isso é uma divulgação. O
Show Medicina é uma apresentação cultural, realizada pelos estudantes de medicina da
USP e ela é aberta a todos que quiserem assistir. Ela visa fazer críticas em um tom
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jocoso do meio universitário. E é uma confraternização num ambiente totalmente
amigável e nisso a gente está convidando pessoas de fora para poder assistir.
O SR. JOSÉ BITTENCOURT – PSD – Você entende que esse tipo de
pichação é ilícito?
O SR. LEONARDO TURRA – Que eu saiba, não.
O SR. JOSÉ BITTENCOURT – PSD – Pichar monumentos públicos, vias
públicas, você acha que é ilícito isso?
O SR. LEONARDO TURRA – Eu não sei.
O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Você está vendo os
grafites que vocês cobriram?
O SR. LEONARDO TURRA – Desculpa, não estou vendo onde.
O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Põe a foto dele mesmo
cobrindo o grafite, vamos ver se ele recorda. Essa daí, está vendo aí que você está
pintando de preto, em cima de uma obra de arte que você está sobrepondo, ou não? Pelo
menos, responda isso.
O SR. LEONARDO TURRA – Eu não lembro o que era artes, se era um
grafite artístico, se era uma pichação feita sem autorização nenhuma, o que era antes eu
não sei.
O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Isso aí que você está
cobrindo, está vendo?
O SR. LEONARDO TURRA – Estou vendo alguns desenhos, não sei o que é.
O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Você sabe qual é a pior
coisa de um depoimento? A pior coisa de um depoimento é a pessoa...
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(Inaudível)
O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Vou conceder a palavra, o
senhor não vai interromper a minha fala, eu vou terminar a minha fala. Eu vou lhe
conceder. Eu vou me dirigir ao depoente e vou lhe dar a palavra a hora que for
necessário, assim que eu terminar, o senhor não vai me interromper. A sessão está
suspensa.
O SR. JOSÉ BITTENCOURT – PSD – Deputado Adriano, me deixa fazer
uma colocação.
O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – A sessão está reaberta.
O SR. JOSÉ BITTENCOURT – PSD – Eu acho importante, num caso desse,
doutor, se quiser ficar ao lado do seu... Eu presidi quatro CPIs aqui nesta Casa, e se o
advogado, no caso de depoimento, quiser ficar ao lado do seu cliente tem todo o direito
de ficar ao lado do seu cliente, mas não interferir, evidentemente, em fala do presidente.
É claro que pode, eventualmente, fazer algum tipo de orientação ao seu cliente. Como
disse, nós não estamos na fase de investigação.

(Inaudível)
O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Eu não lhe concedi a
palavra ainda, por favor.

(Inaudível)
A SRA. SARAH MUNHOZ – PCdoB – Eu gostaria de saber o que o senhor
considerou ato de abuso.
O SR. – (Fora do microfone)... Como aconteceu nas sessões anteriores em que
depoentes foram chamados de mentirosos, assassinos profissionais ou que vieram para
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ironizar a CPI. De forma alguma, todos estão numa situação para colaborar com a CPI
com o máximo respeito, com a máxima consideração.
O SR. JOSÉ BITTENCOURT – PSD – Deputado Adriano Diogo, Vossa
Excelência preside os trabalhos, eu sugiro que se o ilustre advogado quiser ficar ao lado
do seu cliente poderá, mas não interferir no comando de Vossa Excelência. Se Vossa
Excelência julgar que está havendo... Se Vossa Excelência fizer alguma consideração a
respeito do depoimento, não vejo nenhum tipo de dificuldade. Vossa Excelência está
presidindo os trabalhos.
O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – De forma respeitosa, de
forma respeitosa.
O SR. JOSÉ BITTENCOURT – PSD – O advogado pode, ao lado do cliente,
dar alguma orientação, até dizer para o cliente: não responda essa, responda aquela. Dar
uma orientação necessária. Desculpa, presidente, eu vou ao Colégio de Líderes.
O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Turra, os seus pais são
médicos?
O SR. – Não ficou claro se eu sento ao lado dele.
O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – O senhor pode sentar. Os
seus pais são médicos?
O SR. LEONARDO TURRA – Eles são.
O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Os dois?
O SR. LEONARDO TURRA – Os dois.
O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Como é o nome do teu
pai?
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O SR. LEONARDO TURRA – Claudir.
O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Fala o nome completo.
O SR. LEONARDO TURRA – Claudir Turra Junior.
O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – São médicos em Bauru?
O SR. LEONARDO TURRA – São médicos em Bauru.
O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Como é o nome de sua
mãe?
O SR. LEONARDO TURRA – Lucineri Maria Bicarato Turra.
O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – São médicos em Bauru?
O SR. LEONARDO TURRA – São médicos em Bauru.
O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Muito bem, vamos voltar
a imagem. Eu vou te fazer uma consideração. Esses grafites são obras de arte. Esses
moços, para pintar os seus grafites pedem autorização. Grafiteiro que não pede
autorização prévia corre risco de vida, eles correm graves riscos. Então, eles são artistas.
Ocorreu para vocês, em algum momento, solicitar autorização da subprefeitura, da
prefeitura, para cobrir o trabalho artístico que eles haviam feito? Vocês entraram em
contato com esses grafiteiros pedindo autorização?
O SR. LEONARDO TURRA – Eu não sei. Como eu disse anteriormente, eu
não sou diretor, coordenador ou membro responsável por cuidar da parte da divulgação.
Eu, como todos os outros membros, fui convidado a ir nesse dia ajudar. Eu não sei de
autorizações, eu não sei da parte burocrática, desculpa.
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O SR. MARCO AURÉLIO – PT – Presidente, me permite?
O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Lógico, com a palavra.
O SR. MARCO AURÉLIO – PT – Você falou que essa pichação feita é para
efeito de uma divulgação do Show Medicina e o objetivo é para que todos que quiserem
assistir possam assistir. Para eu entender, a partir do momento que é feito num espaço
público, esse todos... O Show Medicina é aberto irrestritamente para qualquer pessoa
que queira assistir?
O SR. LEONARDO TURRA – Pelo que eu saiba, é aberto sim?
O SR. MARCO AURÉLIO – PT – Independente de ser estudantes, negro,
branco.
O SR. LEONARDO TURRA – Independente de qualquer coisa.
O SR. MARCO AURÉLIO – PT – Não há cerceamento de ninguém para
entrar para assistir o Show Medicina.
O SR. LEONARDO TURRA – Pelo que eu saiba, não.
O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Só do sexo masculino ou
as meninas podem assistir?
O SR. LEONARDO TURRA – Meninas, meninos, qualquer pessoa.
A SRA. SARAH MUNHOZ – PCdoB – Um questionamento, por favor. Como
você define o Show Medicina?
O SR. LEONARDO TURRA – O Show Medicina é uma peça teatral
organizada por alunos de medicina. Portanto, não é um teatro profissional. Ela tem um
tom jocoso, de fazer comédia, para criticar atitudes que a gente vê dentro da faculdade.
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A SRA. SARAH MUNHOZ – PCdoB – Em média, quantos mil participantes
vão nesse Show Medicina?
O SR. LEONARDO TURRA – Eu acho que não chega a milhares. Acho que,
contando as mulheres e os homens, chegam a 100 participantes por ano.
A SRA. SARAH MUNHOZ – PCdoB – Para assistir?
O SR. LEONARDO TURRA – Para assistir, eu não sei exatamente a
capacidade total do teatro, mas acho que beira a praticamente o dobro dela, pois muitas
pessoas ficam em pé de tanto que enche o teatro.
A SRA. SARAH MUNHOZ – PCdoB – Então, o senhor concorda que vocês
abrem, sob tom jocoso, situações internas da universidade em que vocês deveriam
resolver internamente para a toda a comunidade, é isso?
O SR. LEONARDO TURRA – Não só da faculdade. A gente critica todas as
coisas que a gente vê ao longo do ano, que a gente acha que não estão corretas.
A SRA. SARAH MUNHOZ – PCdoB – Mas então você concorda que algumas
pessoas, em específico... Se forem situações gerais, eu entendi, porque isso aí faz parte
até do humor negro da mídia. Agora, existem pessoas, pelos depoimentos que nós já
ouvimos aqui, que são levadas em consideração e acabam expostas por vocês,
concorda?
O SR. LEONARDO TURRA – Eu não concordo. O Show sempre tenta fazer
tudo de forma genérica porque a nossa ideia não é criticar uma pessoa individual, mas
sim atitudes.
A SRA. SARAH MUNHOZ – PCdoB – Atitudes de pessoas que estão muito
bem caracterizadas, segundo consta.
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O SR. LEONARDO TURRA – Não, geralmente a gente não pega
características individuais, pessoas individuais, pois não teria graça. As outras pessoas
que estão assistindo não saberiam do que a gente está falando, então a gente pega
atitudes que acontecem com frequência dentro da faculdade, que são mais conhecidas.
A SRA. SARAH MUNHOZ – PCdoB – Sim, mas a plateia em geral ri de coisa
que ela não conhece?
O SR. LEONARDO TURRA – Como a maior parte da plateia são alunos da
faculdade, eles conhecem bastante as nossas piadas. Tem até um dia que é aberto para
os pais. São dois dias de apresentação, um dia a gente convida os pais e nesse dia várias
piadas que na apresentação para a faculdade são tidas como muito engraçadas não
fazem o menor sentido para eles, pois eles não convivem no mesmo ambiente.
A SRA. SARAH MUNHOZ – PCdoB – Porque eles têm vergonha de ter um
filho num ambiente daquele, é isso?
O SR. LEONARDO TURRA – Não, não sei. Meus pais têm muito orgulho de
eu estudar na Faculdade de Medicina da USP.
A SRA. SARAH MUNHOZ – PCdoB – Não, não, não. Não estou falando da
Faculdade de Medicina da USP. Não vamos colocar a instituição no meio. Nós estamos
falando do Show Medicina.
O SR. LEONARDO TURRA – Não, meus pais têm orgulho de eu fazer parte
do Show Medicina, eles gostam bastante da peça.
A SRA. SARAH MUNHOZ – PCdoB – Não necessariamente todos, concorda?
O SR. LEONARDO TURRA – Não, não posso generalizar.
O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Turra, você pôs todas
essas fotos na página do seu Facebook. Você tem orgulho, então, de ter feito essa
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pichação. Você era calouro, era do primeiro ano quando você fez essa convocação do
Show ou você já estava no segundo ano?
O SR. LEONARDO TURRA – Eu era calouro.
A SRA. SARAH MUNHOZ – PCdoB – Só uma pergunta, deputado, por favor.
Essa roupa que vocês estão usando. Tem, olha, uma pessoa bem na frente, uma no meio
e uma no fundo, em branco, uma cor clara, seja lá qual for. Da onde vem essa roupa?
O SR. LEONARDO TURRA – Eu não sei, a minha era uma roupa velha que
eu tinha.
A SRA. SARAH MUNHOZ – PCdoB – Dá para voltar à imagem dele, por
favor? A sua roupa é velha, deixa eu ver as demais. Olha, essa roupa, por exemplo, te o
carimbo do FMUSP ali na perna direita, de quem está lá. É roupa cirúrgica isso.
O SR. LEONARDO TURRA – Eu não sei dizer se é roupa cirúrgica.
A SRA. SARAH MUNHOZ – PCdoB – Como sempre, usando material
público, que é de importância para o paciente, em situações desprezíveis. Era só isso
que eu queria registrar.
O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Turra, como é que seus
pais reagiram quando deu aquele problemão no SVO?
O SR. LEONARDO TURRA – Eles ficaram sabendo e perguntaram para mim
o que aconteceu, eu expliquei, eles acreditaram em mim.
O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Bom, explica para nós
porque lá na sindicância você não conseguiu explicar, nem naquele vídeo que a
segurança da USP mandou, como é que você, filho de um casal de médicos, numa
noite... Como é que foi? Você saiu lá do prédio da faculdade, veio até a porta do SVO?
Conta para nós o que aconteceu.
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O SR. LEONARDO TURRA – Tem uma porta no primeiro andar da faculdade
que a liga ao SVO.
O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – E aí?
O SR. LEONARDO TURRA – Eu estava lá, num momento desequilibrei e
nisso eu esbarrei na porta e ela foi aberta.
O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Você se desequilibrou?
Como é que é? Repete direitinho.
O SR. LEONARDO TURRA – É uma escada e no final dessa escada tem a
porta, não existe um hall antes. Eu estava na escada, próximo à porta...
O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Mas, você vinha vindo da
onde? Que condição... Como é que você (barulho com a boca: “pá”) põe o pé na porta
do SVO e tenta arrombar a porta do SVO?
O SR. LEONARDO TURRA – Eu não tentei arrombar a porta do SVO. Foi um
acidente, eu me desequilibrei.
O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Conta como é que foi.
Você estava em condições normais, aí você escorregou e foi com o solado dentro da
porta do necrotério da sua faculdade, explica para nós, por favor.
O SR. LEONARDO TURRA – Eu estava...
O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Explica como é que você
escorregou e bateu na porta do Serviço de Verificação de Óbito.
O SR. LEONARDO TURRA – Eu estava num degrau da escada e não sei por
que eu perdi o equilíbrio em algum momento, eu estava andando, só conversando no
telefone e nisso eu desequilibrei. Daí, eu vi que ia cair da escada e para eu não cair
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tentei me apoiar em tudo que tinha próximo, nisso eu coloquei o pé para baixo, não
levantei o pé alto nem nada. Coloquei o pé para baixo e o que tinha para eu apoiar o pé,
para eu não cair para a frente, escada abaixo, era a porta. Só que, como era uma trava
magnética parece, que é só lá em cima, não tem que mexer em fechadura nem nada, era
bem frágil, daí só de eu apoiar o pé ela já abriu.
O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Que horas ocorreu?
O SR. LEONARDO TURRA – Foi à noite, eu não sei a hora exata.
O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Fala a hora por favor.
Que horas ocorreu?
O SR. LEONARDO TURRA – Eu não sei a hora exata, foi depois das 20h.
O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Você entrou na sala
depois?
O SR. LEONARDO TURRA – Não, eu voltei um tempo depois.
O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Quantos cadáveres havia
na sala?
O SR. LEONARDO TURRA – Não sei, eu não entrei lá dentro. A hora que a
porta abriu eu saí e voltei depois para procurar o responsável do SVO para explicar o
que tinha acontecido e me propor a reparar os danos que eu tinha feito.
O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Foi de madrugada?
O SR. LEONARDO TURRA – Não.
O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Que horas foi, por favor?
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O SR. LEONARDO TURRA – Foi depois das 20h, é tudo o que eu posso
dizer, eu não sei a hora exata.
O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Mas, você não sabe por
quê? Você estava com algum problema de consciência, de saber a hora que aconteceu?
O que você fez? Tomou alguma providência, chamou a direção da escola?
O SR. LEONARDO TURRA – De forma alguma, eu não estava com nenhuma
alteração de consciência.
O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Chamou a segurança da
faculdade?
O SR. LEONARDO TURRA – Eu procurei depois um responsável da SVO
para falar o que tinha acontecido e me propor a reparar os danos, seja pagando o
conserto da porta, ou seja, eu mesmo procurando alguém para consertar a porta. No dia
seguinte, foi procurada a direção do SVO para explicar o que aconteceu e novamente se
propor a reparar os danos.
O SR. MARCO AURÉLIO – PT – Mas, você estava indo para onde quando
estava nessa escada?
O SR. LEONARDO TURRA – Eu não estava indo para nenhum lugar, eu
estava parado num dos corredores onde tem a sala da costura, onde ficam as meninas.
Se eu não me engano, eu fui atender o celular e me afastei porque elas ficam
conversando, é muito barulho, e é o corredor que fica na frente da sala delas. Eu fui para
lá e fiquei falando no telefone. Aí nisso acho que eu me desequilibrei distraído com a
conversa, foi um acidente.
O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Eu vou te ajudar, espera
aí. Vamos pôr o documento do SVO na tela.
“São Paulo, 19 de setembro de 2013. Excelentíssimo senhor professor Dr.
Giovanni Guido Cerri, Diretor da Faculdade de Medicina da Universidade de São
Paulo. Conforme relato, em anexo, feito pelo funcionário Edson Alves Moreira, chefe
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de uma das equipes técnicas de autópsia do período noturno do Serviço de Verificação
de Óbito da Capital, da Universidade de São Paulo, um elemento estranho a esse
serviço, identificado como sendo aluno da graduação da Faculdade de Medicina,
arrombou a porta que comunica as dependências da Faculdade de Medicina com o SVO,
inclusive quebrando o controle do sistema de acesso, no dia 16 de setembro de 2013, às
22h.
Devido à gravidade do ocorrido e como a suspensão recai sobre um integrante
do corpo discente da Faculdade de Medicina, solicitamos as devidas providências no
sentido que seja constituída uma comissão de sindicância para apurar a responsabilidade
sobre o fato descrito acima. Aproveitar a oportunidade para externar meus sentimentos
de estima e consideração. Assinado professor Dr. Carlos Augusto Pasqualucci, diretor
do SVO.”
Esse é outro documento relativo ao assunto? É do mesmo caso. Vamos lá.
“Comunicado do senhor Aderval. No dia 16, às 22h, um jovem branco, de
bermuda vermelha, estudante da Faculdade de Medicina da USP, estourou a porta de
acesso da Faculdade para o SVO com um chute. Quando ele me viu, saiu correndo as
escadas. Passando mais ou menos 10 minutos, um outro jovem desceu com uma lata de
cerveja na mão querendo saber o que tinha acontecido. Alguns minutos depois, voltou
com mais três jovens pedindo desculpas pelo amigo, que estava transtornado, o que era
para nós acertarmos por aqui mesmo este incidente. Por volta de 23h, veio o
responsável pela festa, Erikson Hoff, se desculpando e querendo saber do ocorrido.
Relatei o fato e orientei a procurar o administrador, senhor Aderval ou Pasqualucci. A
porta ficou aberta, pois não dá para fechar com a chave”. Assinatura: Edson Alves
Moreira, chefe de equipe.
Pois não, com a palavra, senhor Turra. Agora, lembrei os fatos.
O SR. LEONARDO TURRA – Desculpa, qual é a pergunta?
O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – A pergunta é sobre esses
dois textos. O que o senhor tem a comentar?
O SR. LEONARDO TURRA – Eu não estava...
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O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Completamente diferente
do que o senhor relatou.

O SR. LEONARDO TURRA – Eu não estava transtornado, eu não sei qual é a
origem desse termo no documento e de onde a pessoa que escreveu comentou isso
porque ele nem sequer me viu, segundo o que está escrito aí.

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Qual a motivação de dar
um chute na porta do SVO?

O SR. LEONARDO TURRA – Nenhuma, foi um acidente.

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Um acidente. Meu Deus.
Deputada.

A SRA. SARAH MUNHOZ – PCdoB – E como o senhor refuta a associação
desses fatos ao seu nome? Como o senhor acha que houve essa ligação desses fatos ao
seu nome em específico?

O SR. LEONARDO TURRA – É porque em nenhum momento eu escondi que
fui eu quem estava envolvido nesse acidente. Tanto que fui procurado, eu mesmo fui
procurar o responsável para explicar o que aconteceu, ele explicou que tinha que abrir
uma sindicância, porque é o regulamento, e essa sindicância está em curso, até onde eu
saiba, na faculdade para averiguar.

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Quem presidiu essa
sindicância?
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O SR. LEONARDO TURRA – Eu acho que o sobrenome dele era Gallo, eu
não conheço.

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Um professor?

O SR. LEONARDO TURRA – Um professor.

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – De sobrenome Gabo?

O SR. LEONARDO TURRA – Gallo, se eu não me engano.

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Ela está em curso, até
onde eu saiba.
O SR. MARCO AURÉLIO – PT – Esse incidente ocorreu durante o Show
Medicina? Estava acontecendo o Show Medicina, é isso?

O SR. LEONARDO TURRA – Estava acontecendo o ensaio.

O SR. MARCO AURÉLIO – PT – Ah, o ensaio.

O SR. LEONARDO TURRA – É.
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O SR. MARCO AURÉLIO – PT – Dia 16 de setembro. O Show Medicina...
Você está no quarto ano, né?

O SR. LEONARDO TURRA – É.

O SR. MARCO AURÉLIO – PT – Pegando aqui os anos anteriores. Como é
que é a sua participação? Você entrou como calouro, depois você faz parte do grupo,
participou no palco? Como é que é o histórico do Show Medicina e a sua participação
nesses quatro anos?

O SR. LEONARDO TURRA – Desde que eu entrei no Show Medicina eu me
apresentei no palco. A partir do 2º ano eu entrei para o balé, que é a parte da
apresentação que eu faço parte, e eu fui diretor da sonoplastia. Eu ajudei a organizar a
parte de sons que tinha nas apresentações.

O SR. MARCO AURÉLIO – PT – Nós estamos em 2015. Em 2014, você
participou também, então.

O SR. LEONARDO TURRA – Em 2014 eu não participei. Eu comecei a ir aos
ensaios, daí surgiu outros compromissos, eu estava pensando em fazer intercâmbio,
estava vendo outras coisas, eu não quis participar aquele ano.

O SR. MARCO AURÉLIO – PT – E os ensaios acontecem que horas?

O SR. LEONARDO TURRA – Começam às 20h.
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O SR. MARCO AURÉLIO – PT – E vão até que horas?

O SR. LEONARDO TURRA – Até a gente ter ensaiado bastante, não tem um
horário fixo para acabar. Tem dias que a gente está empolgado, está próximo da
apresentação, que a gente ensaia madrugada adentro e tem dias que a gente acaba bem
cedo. Não existe um horário definido.

O SR. MARCO AURÉLIO – PT – E para participar do Show Medicina tem
discriminação de gênero, masculino e feminino?

O SR. LEONARDO TURRA – De forma alguma, homens e mulheres fazem
parte do Show Medicina.

O SR. MARCO AURÉLIO – PT – Mas mulheres participam no palco?

O SR. LEONARDO TURRA – As mulheres, historicamente, fazem parte da
costura. Porque quando surgiu o Show Medicina há 73 anos, se não me engano,
existiam muito poucas mulheres nas faculdades de medicina. Então, começou como um
espetáculo de homens, era até parte da graça do espetáculo, do tom jocoso, os homens
vestidos de mulheres, interpretando mulher, que é sempre um papel bem disputado. E as
mulheres atualmente têm sido repensadas, discutido internamente, eu não tenho
participado tanto que eu não estava ano passado, mas parece que tem sido discutido as
mulheres começarem a participar mais e mais do palco.
Já tem casos, tipo, o sexto ano sempre grava um vídeo de homenagem à turma,
onde eles fazem alguma história, alguma apresentação, e as mulheres participam desse
vídeo, tem alguns quadros onde elas aparecem, mas, pelo que eu saiba, ainda está sendo
discutido aumentar a participação das mulheres nas apresentações.
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O SR. MARCO AURÉLIO – PT – A leitura que eu faço do seu depoimento é
que você está muito tranquilo de que “eu entrei, eu quis participar do Show, participei, o
ano passado não pude, não participei, me parece que você está indo nessa linha”. Agora,
todas as pessoas que estão participando do Show Medicina, que participam no palco,
elas participam de maneira também como você está descrevendo, de maneira livre,
participa porque quer ou existe algum tipo de coercitividade para participar?

O SR. LEONARDO TURRA – De forma alguma existe coercitividade. É
totalmente livre, participa quem quer. Inclusive, tem gente que quer papéis maiores e
disputa, tipo, quem faz melhor, ganha o papel. E tem gente que não quer tanto
participar, tem vergonha de palco e faz papéis mínimos ou às vezes nem quer
apresentar, totalmente livre.

O SR. MARCO AURÉLIO – PT – E pode sair a hora que quiser?

O SR. LEONARDO TURRA – Pode, assim como eu saí ano passado. Até onde
eu sei, eu posso voltar essa ano, se eu quiser.

O SR. MARCO AURÉLIO – PT – Agora, no Show Medicina vocês fazem os
ensaios, a apresentação é única? É uma apresentação só?

O SR. LEONARDO TURRA – São duas.

O SR. MARCO AURÉLIO – PT – Vocês ensaiam, tudo, para duas
apresentações. Pelo que eu entendi, quem se apresenta no palco são pessoas que se
colocaram à disposição livremente para participar. E quem é o público são os
estudantes?
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O SR. LEONARDO TURRA – A maior parte são estudantes, mas tem bastante
professores também, tem gente que vem de fora assistir, vários médicos já formados na
faculdade.

O SR. MARCO AURÉLIO – PT – O Show, em si, que horário que acontece?

O SR. LEONARDO TURRA – A apresentação começa às 20h e demora em
torno de quatro, cinco horas a apresentação inteira. É porque como a gente não é
profissional, a gente tem muita dificuldade às vezes na troca de quadros. Mudar o
cenário, essas coisas, a gente se perde na logística e acaba demorando mais.

O SR. MARCO AURÉLIO – PT – Agora, o Show Medicina se resume, nessa
descrição que você deu, de que os alunos fazem os seus ensaios e apresentam as peças,
me parece que de artes cênicas, um espetáculo artístico, ou tem outras coisas que
acontecem no Show Medicina fora isso?

O SR. LEONARDO TURRA – O Show Medicina, teoricamente, é uma
apresentação teatral, mas como qualquer outro tipo de esporte, tipo de grupo que reúne
pessoas, é uma confraternização porque todo mundo lá é muito amigo. A gente passa o
tempo do ensaio muito junto, então é um espaço que a gente tem para conversar, para
desestressar da faculdade, que é bem cansativa.

O SR. MARCO AURÉLIO – PT – Mas tem bebida alcoólica?

O SR. LEONARDO TURRA – Nas confraternizações tem bebidas alcoólicas e
em alguns ensaios, não posso dizer que são todos, fica disponível um balde com
algumas bebidas para quem quiser pegar.
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O SR. MARCO AURÉLIO – PT – E a origem dessas bebidas é de vocês
mesmos? Como é que é a origem dessa bebida?

O SR. LEONARDO TURRA – O Show Medicina dá subsídio, ajuda com
comida, bebidas não alcoólicas, bebidas alcoólicas algumas vezes. Tem vezes que a
gente paga nós mesmos a nossas bebidas. Tem até um bar no Centro Acadêmica da
Faculdade, eu mesmo costumava comprar cerveja uma vez ou outra antes de começar o
ensaio lá.

O SR. MARCO AURÉLIO – PT – No bar vende a cerveja lá.

O SR. LEONARDO TURRA – Vende.

O SR. MARCO AURÉLIO – PT – Essas despesas do Show Medicina são
custeadas por qual fonte?

O SR. LEONARDO TURRA – Eu não sou tesoureiro do Show, eu não sei
exatamente de onde vem a verba, mas eu sei que é tudo de doações privadas.

O SR. MARCO AURÉLIO – PT – Privadas. Dinheiro da própria faculdade
você desconhece.

O SR. LEONARDO TURRA – Que eu saiba, não tem nenhum.
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O SR. MARCO AURÉLIO – PT – E quando fala de doações privadas você
lembra de alguma empresa que é uma assídua colaboradora.

O SR. LEONARDO TURRA – Eu não sei quem colabora, não sou responsável
por isso, não sei, desculpa.

O SR. MARCO AURÉLIO – PT – Os alunos quando se apresentam no Show
Medicina alguns passam por algum tipo de constrangimento, de nudez, alguma coisa
nesse sentido, ou não?

O SR. LEONARDO TURRA – Constrangimento, de forma alguma. Como eu
disse, são todos amigos, então não rola constrangimento, não rola nenhum tipo de
agressividade, é um clima de confraternização mesmo.

O SR. MARCO AURÉLIO – PT – Mas chega a ter alguma cena de nudez,
alguma coisa nesse sentido?

O SR. LEONARDO TURRA – A gente ensaia com fantasias e no teatro não
tem banheiro ou vestiário próprio. O banheiro que tem, no dia da apresentação, por
exemplo, fica atrás da plateia. Não tem como a gente chegar sem passar na plateia,
então, a gente se troca lá no fundo, mas normal, como qualquer grupo teatral faz
também.

O SR. MARCO AURÉLIO – PT – Não há constrangimento aí?

O SR. LEONARDO TURRA – Não, de forma alguma.
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O SR. MARCO AURÉLIO – PT – E as apresentações teatrais, você falou no
começo que, normalmente, vocês verificam algo que querem fazer uma crítica da
faculdade, internamente, alguma situação social. Você participou de três Show
Medicina, né? Em algum Show você percebeu que na crítica que é feita no palco houve
alguma crítica preconceituosa, discriminatória ou vexatória, de tal forma que discrimine
algum grupo? Ou todas as críticas não passaram por esse viés? Pelo que você viu...
Fique muito tranquilo para responder porque nós estamos aqui nesta CPI para verificar
exatamente possíveis abusos no sentido de que uma nova história seja escrita. Porque eu
acho espetacular a pessoa formar em medicina na USP.
Agora, a partir do momento que chega para nós coisas que ultrapassam os
limites humanos, de convivência, de preservação dos direitos humanos, evidentemente
que a gente quer pôr o foco aí, no sentido de que se isso acontece que, doravante, não
mais aconteça. Porque você vai ser médico, se Deus quiser, e a população tem uma
relação de confiança com os médicos muito grande, sobretudo a mais pobre. Às vezes o
médico que está na frente do pobre é um deus até porque o que ele fala acaba valendo.
Então, seria interessante que as nossas instituições públicas, na verdade todas, mas
vamos falar das públicas das quais a gente tem, teoricamente, o controle sobre elas.
Essas entidades públicas deveriam formar os melhores profissionais não só do ponto de
vista da competência médica, que eu tenho certeza que é formado, mas também do
ponto de vista da humanidade, do trato, da relação com as pessoas, do respeito,
sobretudo com o mais pobre, com o que mais precisa.
Afinal de contas, todos os formados lá são pagos pela população. Então, por isso
que a gente vai nessa direção nas perguntas. Se nesses shows que você participou, que
você viu, seja no palco, seja como expectador, se você percebeu críticas que
ultrapassavam os limites de uma simples crítica e entraram no campo de preconceito,
discriminação, nesse sentido.

O SR. LEONARDO TURRA – Claro. Eu nunca presenciei que possa ser
considerado como abuso ou discriminação, mesmo em tom jocoso. Uma característica
do Show é que ele é bem eclético. As instituições da faculdade tendem a ter um perfil
mais... Os atletiqueiros são as pessoas mais esportivas, o Centro Acadêmico acaba tendo
pessoas que gostam mais de política, e o Show agrega todas essas pessoas. Tem gente
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da Atlética, tem gente do Centro Acadêmico, tem gente que não faz parte de nenhuma
outra instituição que nem eu, tem tudo. Então, acaba não tendo nenhuma crítica a um
grupo, um preconceito contra um grupo porque todos os grupos fazem parte do Show.
Então, eu não me lembro de nenhuma piada.

O SR. MARCO AURÉLIO – PT – Quando você fala que todos os grupos
fazem parte do Show, aí são todos, todos mesmo? Grupos de homossexuais, todos, sem
nenhuma discriminação?

O SR. LEONARDO TURRA – Nenhuma discriminação.

O SR. MARCO AURÉLIO – PT – Eles participam sem nenhum
constrangimento?

O SR. LEONARDO TURRA – Nenhum constrangimento.

O SR. MARCO AURÉLIO – PT – Senhor presidente, queria devolver a
palavra a Vossa Excelência.

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Eu passo a palavra à
deputada Sarah Munhoz.

A SRA. SARAH MUNHOZ – PCdoB – Embora você tenha colocado que não
sabe o final da sindicância, tem aqui o relatório final. Eu gostaria de ler para ver se,
talvez, traga mais algum fato relevante para que você possa esclarecer.
“A Comissão Sindicante, relativa ao processo USP 2013.1.2209.5.0, apuração
responsabilidade de arrombamento de porta, constituída pelos servidores designados

1299
DIVISÃO DE TAQUIGRAFIA
pela portaria interna 2145 e 2154, do professor Dr. Giovanni Guido Cerri, Diretor da
Faculdade de Medicina da USP, as folhas 12 e 23, respectivamente, reuniu no período
de maio a julho de 2014. Foram entrevistados alunos, funcionários e docentes da
Faculdade de Medicina da USP envolvidos no acontecido.
O professor Dr. Carlos Augusto Pasqualucci, diretor do Serviço de Verificação
de Óbitos da Capital, forneceu um vídeo interno onde o arrombamento foi visto pelos
membros. Frente ao relato pelos envolvidos que pode ser lido nos depoimentos
anexados a este processo, esta Comissão de Sindicância conclui que no dia 16 de
setembro de 2013, o aluno Leonardo Turra arrombou a porta que dá acesso interno pela
Faculdade de Medicina ao Serviço de Verificação de Óbitos da Capital. O motivo não é
totalmente claro. Os alunos ouvidos, diretores do Show Medicina, acreditam que o
aluno estava procurando o suposto túnel do SVOC.
O aluno Leonardo Turra informa que foi sem querer, que escorregou durante
brincadeira de luta. Todos os depoimentos, no entanto, não confirmaram esta versão,
tampouco o vídeo do acontecido. Os diretores do Show Medicina tentaram pedir ao
funcionário do SVO, senhor Edson Alves Moreira, para consertar a porta e dar o
assunto por encerrado ali mesmo. O funcionário, senhor Edson Alves Moreira
(ininteligível) foi correto em dizer que teria que comunicar aos seus responsáveis o
ocorrido. Depois disso, não há tentativas do próprio aluno de tentar se desculpar pelo
ocorrido no SVOC. Os diretores do Show Medicina tendem a assumir a
responsabilidade, procurando mais algumas vezes o professor do departamento de
Patologia, o assunto se encerra.
O próprio SVOC assume os custos de reparo da porta. Cabe frisar que o próprio
aluno, Leonardo Turra, disse que havia bebido duas cervejas naquela noite dentro da
FMUSP. O diretor do Show Medicina, senhor Rodrigo de Oliveira Lima, foi visto com
uma lata de cerveja na noite do acontecido. Todos os depoentes afirmam que pode haver
consumo de álcool durante os ensaios do Show Medicina, muitas vezes fornecido pelo
próprio Show através de doação de ex-participantes.
Nos parece claro que o ato do aluno pode ter sido influenciado pelo uso de
álcool. Sabemos que a portaria PCO-9, de 25/11/05, da USP, anexada aos autos, proíbe
o uso e venda de bebida alcoólica dentro dos edifícios administrados pelo Estado de São
Paulo e estabelecimentos de ensino.
Considerando os fatos apurados nesta sindicância, depois de ouvidos todos os
envolvidos, esta comissão conclui que o aluno Leonardo Turra cometeu um ato
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deliberado de dano ao patrimônio público, sendo descartada a hipótese de acidente.
Sugere-se medida disciplinar de suspensão do senhor Leonardo Turra por um mês das
atividades letivas.
Como medida preventiva, que seja proibido o consumo de quaisquer bebidas
alcoólicas dentro dos espaços da Faculdade de Medicina da USP, incluindo-se as
dependências do Centro Acadêmico Oswaldo Cruz, cumprindo-se assim a legislação em
vigor de que trata deste assunto. Nada mais havendo a tratar, damos por encerrada a
reunião, e eu, José Roberto Gallo, secretariei”... Ele assina, secretariou e digitou.
“Assinam como testemunhas da veracidade a presidente professora Dra. Thais Mauadi,
professor Dr. Raymundo Soares de Neto e Marisa Luppi”.
Quais são os dados que são incorretos desse relato de final de sindicância, dessa
conclusão?

O SR. LEONARDO TURRA – O incorreto é que foi um ato de arrombamento
voluntário, foi um acidente.

A SRA. SARAH MUNHOZ – PCdoB – O senhor disse que estava totalmente
lúcido e eles dizem que o senhor estava alcoolizado.

O SR. LEONARDO TURRA – Eu posso ter tomado duas latas de cerveja, mas
isso não significa que eu estava embriagado. Eu tenho plena certeza que eu não estava.

A SRA. SARAH MUNHOZ – PCdoB – E o fato de ter sido caracterizado
arrombamento por conta de um vídeo. O senhor descaracteriza baseado em qual
condição?

O SR. LEONARDO TURRA – Eu nunca tinha lido esse relatório final e agora
que eu estou sabendo eu vou entrar com um recurso para provar que foi um acidente.
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A SRA. SARAH MUNHOZ – PCdoB – O senhor sabe que tem um vídeo? Eu
estou dizendo para o senhor o que está escrito aqui.

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – A pergunta é: você
conhece o vídeo?

O SR. LEONARDO TURRA – Eu não conheço o vídeo.

A SRA. SARAH MUNHOZ – PCdoB – O senhor ficou suspenso durante um
mês?

O SR. LEONARDO TURRA – Eu não fiquei suspenso.

A SRA. SARAH MUNHOZ – PCdoB – Então essa sindicância não foi efetiva?

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Vê qual é a data da
conclusão?

A SRA. SARAH MUNHOZ – PCdoB – Sobe. Não tem data. Na abertura do
documento. Só fala que é um relatório de maio a julho de 2014. Não, aí é a instauração
da sindicância. Desce mais uma folha para ver se talvez tem alguma data, por favor. No
penúltimo parágrafo, por favor. O que está escrito aqui, Leonardo, é o seguinte: “Esta
comissão conclui que o aluno Leonardo Turra cometeu um ato deliberado de dano ao
patrimônio público, sendo descartada a hipótese de acidente. Sugere-se medida
disciplinar de suspensão do senhor Leonardo Turra por um mês das atividades letivas”.
O senhor foi suspenso?
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O SR. LEONARDO TURRA – Não, eu não recebi esse relatório.

A SRA. SARAH MUNHOZ – PCdoB – Não, o senhor sofreu essa punição?

O SR. LEONARDO TURRA – Não, eu não sofri a punição e não fiquei
sabendo do relatório final.

A SRA. SARAH MUNHOZ – PCdoB – Então, no seu depoimento o senhor
informa que mesmo tendo esse relato o senhor não sofreu as consequências do sugerido
por esta sindicância?

O SR. LEONARDO TURRA – Não, eu até acreditava até agora, você mostrar
o relatório, que a sindicância ainda estava aberta

A SRA. SARAH MUNHOZ – PCdoB – Foi o que o senhor falou. O senhor não
conhecia o relatório final?

O SR. LEONARDO TURRA – Não conhecia o relatório final.

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Senhor Turra, quando
ocorreu o fato? Que dia foi, lembra? O ano.

O SR. LEONARDO TURRA – Foi em 2013.
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A SRA. SARAH MUNHOZ – PCdoB – 16 de setembro de 2013.

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – 2013, durante o Show
Medicina?

O SR. LEONARDO TURRA – Isso.

A SRA. SARAH MUNHOZ – PCdoB – Durante o Show ou durante o ensaio?
Porque o senhor já falou afirmou...

O SR. LEONARDO TURRA – Não, durante o ensaio. É que a gente costuma
falar Show...

A SRA. SARAH MUNHOZ – PCdoB – Ah, sim, mas para nós é diferente.

O SR. LEONARDO TURRA – Durante o ensaio.

A SRA. SARAH MUNHOZ – PCdoB – Vamos só esclarecer. Para nós o
ensaio é uma coisa e o Show é outra.

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Que foram os seus
amigos do Show que foram tentar fazer a mediação para haver um apaziguamento dos
fatos?
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O SR. LEONARDO TURRA – Quando aconteceu o acidente, eu comuniquei...

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Acidente não, incidente,
segundo o senhor.

O SR. LEONARDO TURRA – Foi um acidente o que aconteceu e eu
comuniquei o Erikson, que é um amigo meu, e ele foi procurar o responsável.

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – O Erik era o coordenador
do Show naquela ocasião?

O SR. LEONARDO TURRA – Não, não. É que o Erik é um amigo meu.

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Da sua turma.

O SR. MARCO AURÉLIO – PT – Leonardo, me tira uma dúvida. Como esse
fato aconteceu em 16 de setembro de 2013 e foi aberta sindicância, o senhor foi ouvido
então pela sindicância.

O SR. LEONARDO TURRA – Eu fui ouvido.

O SR. MARCO AURÉLIO – PT – O que o senhor relatou aqui, o senhor
relatou na sindicância, é isso?

O SR. LEONARDO TURRA – Isso.
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O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – O vídeo não vai chegar a
tempo, né, Danilo? Continua, deputado.

O SR. MARCO AURÉLIO – PT – Senhor presidente, veja, existe o relato do
estudante Leonardo que ele faz aqui, mas já fez também lá na sindicância. E a
sindicância tem uma conclusão. Agora, entre a conclusão e a ação da faculdade em cima
da conclusão me parece que isso não aconteceu. Tanto que você acreditava que a
sindicância estava até aberta.

O SR. LEONARDO TURRA – Eu não sei quando foi dado esse relatório, não
fui avisado por nada da faculdade.

O SR. MARCO AURÉLIO – PT – Senhor presidente, eu queria requerer a
Vossa Excelência que a gente oficiasse a faculdade requerendo uma informação que,
mediante à conclusão desta sindicância... Porque a sindicância acontece, entrega o
relatório à direção da escola, que pode fazer alguma coisa ou não. Quais foram as
providências que foram tomadas, tendo em vista o relatório conclusivo da sindicância
interna?

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – É regimental o pedido.
Nós preparamos esta audiência e pedimos o vídeo. Eu já vi esse vídeo, pena que eu não
tenho o vídeo para expor para que todo mundo tenha ciência desse vídeo. Esse vídeo
existe, ele foi feito à época pela segurança e é um vídeo muito esclarecedor.

O SR. MARCO AURÉLIO – PT – Mas o vídeo está na sindicância, né?
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O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Está nos autos, está nos
autos.
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O SR. MARCO AURÉLIO – PT – Ou seja, eu acredito que a gente aqui,
enquanto parlamentar, teria que questionar a direção da faculdade que fez corretamente
em abrir a sindicância, ótimo. A sindicância, tendo feito uma conclusão...

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Mas, tem o recurso. Sabe
o que eu percebi pelas datas, deputado? Que essa resolução, como as datas não estão
muito claras para a gente, com esse ritmo rápido de interrogatório, pode ser que a
conclusão tenha sido, por exemplo, em dezembro de 2014 para aplicar agora no
exercício de 2015. E, como o depoente falou, ele vai tentar um novo recurso.

O SR. MARCO AURÉLIO – PT – Que ele tem que tomar conhecimento,
inclusive.

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – É, nem foi cientificado.

O SR. MARCO AURÉLIO – PT – Ele tem o direito de receber uma cópia do
relatório final.

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Isso, mas a universidade
se cobriu legalmente. Para todos os efeitos, ela tem uma cobertura legal. Ela fez a
sindicância, concluiu, julgou...

A SRA. SARAH MUNHOZ – PCdoB – E não executou.

O SR. MARCO AURÉLIO – PT – Mas não estaria prevaricando na hora que
não toma atitude?
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O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Aí é outro departamento,
né? Não é com o jovem aqui. É outro enredo.

A SRA. SARAH MUNHOZ – PCdoB – Pela ordem, senhor presidente.
Aproveitando que o enredo torna-se segundo, é possível solicitar à USP o que deflagrou
esse documento, a data, porque está muito ruim um documento sem data, e quais foram
as atividades, as atitudes que foram tomadas. Inclusive, para que nós saibamos se
realmente existiu ou não, se é para esse ano ou não, como essa situação se colocou.
Acho que seria importante pedir esclarecimentos.

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Excelente. Bom, de todos
os requerimentos do deputado Marco Aurélio, só falta, eu vou te dispensar, Turra,
porque tem outros companheiros para serem ouvidos, outros colegas, e só queria ver se
a gente, até o fim dessa sessão, pelo menos consegue o vídeo porque o diretor do SVO
da época não está lá. Ele está fazendo um pós doc em Harvard. Está o vice, que está
atendendo todos os nossos pedidos. Então, eu queria pedir para a secretaria da
Comissão, para a nossa assessoria, antes de terminar a reunião passar o vídeo, para a
gente concluir com o vídeo. O vídeo está à disposição, eles não estão obstaculizando.
Turra, suas considerações finais.

O SR. LEONARDO TURRA – Eu queria agradecer por terem me chamado
aqui, eu acho muito legal o que a CPI está fazendo e é só isso.

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Muito obrigado.

O SR. LEONARDO TURRA – Muito obrigado.
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A SRA. SARAH MUNHOZ – PCdoB – Eu gostaria de cumprimentá-lo pela
sua delicadeza, gentileza e tranquilidade nas respostas.

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Vamos seguir? Michel
Oliveira Souza. Michel, você é aluno do quinto ano da Faculdade de Medicina, não é?

O SR. MICHEL OLIVEIRA SOUZA – Isso, aluno do quinto ano.

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Foi membro quatro anos
do Show?

O SR. MICHEL OLIVEIRA SOUZA – Isso, quatro anos, desde 2011.

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Qual foi o papel que te
deu mais projeção, mais fama, porque você é um bom ator. Qual é o papel que você
mais se orgulha de ter desempenhado?

O SR. MICHEL OLIVEIRA SOUZA – Não vejo nenhum especificamente.

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Não tem nenhum que
você ficou famoso, que extrapolou os muros da faculdade?

O SR. MICHEL OLIVEIRA SOUZA – Famoso não.

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Que teve repercussão?
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O SR. MICHEL OLIVEIRA SOUZA – Não.

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Leia por favor.

A SRA. SARAH MUNHOZ – PCdoB – Por gentileza. Texto para ser lido pelo
presidente, como embasamento legal. Senhor Michel Oliveira Souza, convocado a
comparecer a esta Comissão Parlamentar de Inquérito constituída pelo Ato nº 56 de
2014 com a finalidade de investigar as violações de direitos humanos e demais
ilegalidades ocorridas no âmbito das Universidades do Estado de São Paulo, nos
chamados trotes, festas e no seu cotidiano acadêmico. E, como testemunha, com
fundamento no art. 213 e 218, ambos do Código de Processo Penal, combinado com o §
2º, do art. 13, da Constituição do Estado, e art. 3º, da Lei Estadual n. 11.124, de 10 de
abril de 2002, bem como demais normas constitucionais e infraconstitucionais
aplicáveis à espécie, cumpre-nos adverti-lo que deve dizer a verdade, não podendo fazer
afirmação falsa, calar ou negar a verdade a respeito dos fatos de seu conhecimento por
incorrer no crime previsto no art. 4º, II, da Lei Federal n. 1.579, de 18 de março de
1952.
Por gentileza, queira responder: seu nome completo com tranquilidade, por
favor.

O SR. MICHEL OLIVEIRA SOUZA – Michel Oliveira Souza.

A SRA. SARAH MUNHOZ – PCdoB – Idade.

O SR. MICHEL OLIVEIRA SOUZA – 28 anos.

1311
DIVISÃO DE TAQUIGRAFIA
A SRA. SARAH MUNHOZ – PCdoB – Estado civil.

O SR. MICHEL OLIVEIRA SOUZA – Solteiro.

A SRA. SARAH MUNHOZ – PCdoB – Endereço de residência.

O SR. MICHEL OLIVEIRA SOUZA – Rua Silvio Sacramento, 91, Pinheiros.

A SRA. SARAH MUNHOZ – PCdoB – Profissão.

O SR. MICHEL OLIVEIRA SOUZA – Estudante.

A SRA. SARAH MUNHOZ – PCdoB – De que curso?

O SR. MICHEL OLIVEIRA SOUZA – Medicina.

A SRA. SARAH MUNHOZ – PCdoB – Em que universidade?

O SR. MICHEL OLIVEIRA SOUZA – Faculdade de Medicina da
Universidade de São Paulo.

A SRA. SARAH MUNHOZ – PCdoB – Local da faculdade.
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O SR. MICHEL OLIVEIRA SOUZA – Avenida Doutor Arnaldo, 455.

A SRA. SARAH MUNHOZ – PCdoB – O cargo que o senhor exerce lá.

O SR. MICHEL OLIVEIRA SOUZA – Estudante.

A SRA. SARAH MUNHOZ – PCdoB – De que ano?

O SR. MICHEL OLIVEIRA SOUZA – Quinto ano.

A SRA. SARAH MUNHOZ – PCdoB – O senhor tem grau de parentesco com
alguma das partes que aqui estão apresentadas?

O SR. MICHEL OLIVEIRA SOUZA – Não.

A SRA. SARAH MUNHOZ – PCdoB – Não existe nenhuma relação? O
senhor reafirma que não existe nenhuma relação com qualquer das partes aqui
presentes?

O SR. MICHEL OLIVEIRA SOUZA – Sim.

A SRA. SARAH MUNHOZ – PCdoB – Peço a Vossa Senhoria a gentileza de
relatar o que souber, explicando sempre as razões de sua ciência ou as circunstâncias
pelas quais possa avaliar-se a sua credibilidade. Por gentileza, eu gostaria que o senhor
lesse o termo de compromisso do depoente.
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O SR. MICHEL OLIVEIRA SOUZA – Sob minha palavra de honra, prometo
dizer a verdade do que souber e me for perguntado relacionado com a investigação a
cargo desta Comissão Parlamentar de Inquérito.

A SRA. SARAH MUNHOZ – PCdoB – Obrigada. Com a palavra, senhor
presidente.

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Me fala uma coisa,
Michel, você é de São Paulo?

O SR. MICHEL OLIVEIRA SOUZA – Não, eu sou de Jacareí.

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Embora vocês não
tenham trazido ainda na forma do CD de uma edição master do último Show, todos os
Shows anteriores que nós solicitamos já vieram numa forma editada, final. O último
Show vocês não mandaram. Mas eu tenho algumas imagens do Show que nós vamos
passar, onde você foi ator. Você lembra que papel você fez no último Show?

O SR. MICHEL OLIVEIRA SOUZA – Lembro.

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Qual?

O SR. MICHEL OLIVEIRA SOUZA – Foi o papel de um personagem
alegórico.
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O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Como era o nome do
personagem?

O SR. MICHEL OLIVEIRA SOUZA – O personagem não tinha nome.

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Mas ele representava
quem?

O SR. MICHEL OLIVEIRA SOUZA – Ele representava ideias que acontecem
na faculdade sem ser um aluno especificamente. Ele era um personagem alegórico, era
uma interpretação de um gênero teatral, em tom jocoso, que representava alguém que
falava de forma erudita e que achava que as suas verdades tinham que ser as verdades
de todos.

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – E você demoliu essa
versão?

O SR. MICHEL OLIVEIRA SOUZA – Não, apenas representei um papel.

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – É uma alegoria?

O SR. MICHEL OLIVEIRA SOUZA – Uma alegoria.

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Uma alegoria totalmente
fictícia?
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O SR. MICHEL OLIVEIRA SOUZA – Totalmente fictícia?

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Sem base nenhuma na
realidade.

O SR. MICHEL OLIVEIRA SOUZA – Com base nas coisas que estavam
acontecendo na faculdade.

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Não representava nenhum
aluno da faculdade?

O SR. MICHEL OLIVEIRA SOUZA – Nenhum aluno especificamente.

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Nenhum colega seu.

O SR. MICHEL OLIVEIRA SOUZA – Nenhum colega meu.

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Nenhuma pessoa que
você jamais tivesse visto.

O SR. MICHEL OLIVEIRA SOUZA – Não.
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O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – (microfone falha) Por que
da condição dessa pessoa? Você fez cursinho Poliedro ou não?

O SR. MICHEL OLIVEIRA SOUZA – Fiz Poliedro.

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Você assistiu aquela aula
sobre eugenia que tem no Poliedro?

O SR. MICHEL OLIVEIRA SOUZA – Eu fiz Poliedro a última vez em 2009.

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Tinha, essa aula é antiga
do Poliedro.

O SR. MICHEL OLIVEIRA SOUZA – Não lembro.

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Sobre como entrou o
movimento eugênico na Faculdade de Medicina da USP?

O SR. MICHEL OLIVEIRA SOUZA – Não.

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Você sabe o que é
eugenia?

O SR. MICHEL OLIVEIRA SOUZA – Nunca procurei o significado dessa
palavra, mas eu sei no contexto.
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O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Então, me explica, o que
é eugenia.

O SR. MICHEL OLIVEIRA SOUZA – É uma seleção de tipos que você quer
que exista.

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – A partir de Mendel ou a
partir de Lamarck.

O SR. MICHEL OLIVEIRA SOUZA – Não sei.

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Não é uma teoria
lamarquista? Da seleção da natureza da espécie humana?

O SR. MICHEL OLIVEIRA SOUZA – Não conheço.

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Você não sabe nada dessa
questão da evolução da teoria, da fundação da faculdade, do neo-eugenismo? Você não
sabe nada, nunca leu?

O SR. MICHEL OLIVEIRA SOUZA – Não, nunca li sobre isso.

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Pena que eu não tenho
tempo aqui para discorrer sobre isso. O eugenismo dizia o seguinte, que as pessoas que
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são deficientes... Não, eu não vou fazer pergunta nenhuma. O senhor me permita, o
senhor não vai me interromper mais, por favor. Não tem condição, pessoal. Ele
interrompe a minha fala. Ele tenta cortar a minha emoção, cortar a minha fala, não tem
condição desse jeito. Ele toda vez interfere na minha fala, ele tenta interromper a minha
fala, isso não é o exercício da democracia. É só provocação, só provocação.
(ininteligível). O senhor não me respeita, não fala a palavra respeito.
Vou lhe explicar. No começo do século 20, o mundo se tornou o mundo
biológico. Então, haviam duas teorias, Mendel e Lamarck. Mendel fazia aquele negócio
das ervilhas, dos recessivos, dominantes, e o Lamarck dizia o seguinte: é o meio
ambiente que seleciona as espécies. Então, foi fundada na Suécia uma academia de
Ciências que depois foi para a Alemanha, até para a União Soviética, para os Estados
Unidos, e qual era a teoria? Não podem nascer crianças deficientes e o mundo tem que
fazer uma seleção natural, e só devem sobreviver aqueles quem tem condições. Evidente
que os homossexuais, os negros, não deveriam nem se reproduzir, eram esterilizados.
Essa teoria foi muito forte aqui no Brasil. Ela teve Renato Kehl, professor
Arnaldo, Monteiro Lobato, vários intelectuais brasileiros aderiram à eugenia. O que eu
quero perguntar para você... Você, então, não tem conhecimento da teoria do
eugenismo, nada?

O SR. MICHEL OLIVEIRA SOUZA – Nunca procurei estudar sobre isso.

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Então ta bom. Então,
vamos pôr um vídeo na tela para ver se você se reconhece e você reconhece algumas
dessas características, por favor.

(Vídeo é exibido)

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – O senhor é esse de blusa
vermelha?
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O SR. MICHEL OLIVEIRA SOUZA – Sim.

(Vídeo é exibido)

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – E aí, o que o senhor acha
disso? O senhor era o ator principal, né, representando o Felipe Scalisa?

O SR. MICHEL OLIVEIRA SOUZA – Não representei ninguém em
específico, senhor deputado.

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Você representava o que?
Os homossexuais em geral, não só o Felipe?

O SR. MICHEL OLIVEIRA SOUZA – O que eu representei foi um
personagem alegórico que era uma representação teatral.

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Quem construiu esse
texto?

O SR. MICHEL OLIVEIRA SOUZA – Ele foi construído por vários alunos
do quarto ano.

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Quem dirigiu o Show?

1320
DIVISÃO DE TAQUIGRAFIA
O SR. MICHEL OLIVEIRA SOUZA – Quem dirigiu o Show no ano passado
foi o Silvio Tacla Barbosa.

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Por que vocês não
entregam a edição final do Show que vocês estão obstruindo?

O SR. MICHEL OLIVEIRA SOUZA – Eu não tenho essa informação.

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Eu sei que vocês não
fizeram centenas de cópias, mas vocês têm a master, por que vocês não entregam?

O SR. MICHEL OLIVEIRA SOUZA – Eu não tenho essa informação.

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Mas você trabalhou
quatro anos no Show. Você que escolheu o papel de fazer o Felipe Scalisa ou foi
aleatório?

O SR. MICHEL OLIVEIRA SOUZA – Os papéis no Show Medicina não é a
gente que escolhe. A gente tem todo mundo que participa do quadro, por exemplo, que
foi esse aí, que era o quadro do quarto ano, e todo mundo tenta fazer um papel, e quem
consegue interpretar aquele papel da melhor forma é o escolhido para...

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Quem puxou o coro
“mentiroso, mentiroso”? Quem puxou esse coro lá? Não sabe?

O SR. MICHEL OLIVEIRA SOUZA – Não sei.
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O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Por que tem tanto ódio
aos homossexuais, hein?

O SR. MICHEL OLIVEIRA SOUZA – Nós não temos ódio aos
homossexuais.

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – E por que o Show
apregoa isso nesse último?

O SR. MICHEL OLIVEIRA SOUZA – Esse quadro do quarto ano foi criado
por vários alunos do quarto ano, terceiro e segundo ano, e várias dessas pessoas são
homossexuais. Então, esse papel eu acredito que não seja nada homofóbico.

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – O fato de serem
homossexuais pode levar a uma peça contra os homossexuais e o fato de serem
homossexuais não quer dizer nada, porque ninguém pede atestado se o cara é
homossexual ou não, o que vale é o texto. Quem é o responsável pelo texto? Como é
que o senhor encena um texto que o senhor não concorda?

O SR. MICHEL OLIVEIRA SOUZA – Não, mas eu acredito que esse papel
não foi homofóbico.

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – O senhor pode me trazer
o texto?
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O SR. MICHEL OLIVEIRA SOUZA – Posso.

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – O senhor se compromete
a me trazer o texto?

O SR. MICHEL OLIVEIRA SOUZA – A gente traz para você.

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Tem o texto?

O SR. MICHEL OLIVEIRA SOUZA – Tem.

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Tem o texto geral do
Show?

O SR. MICHEL OLIVEIRA SOUZA – O texto geral do Show eu já não sei.

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – O senhor me traz a cópia
integral do Show.

O SR. MICHEL OLIVEIRA SOUZA – Isso eu também não posso te afirmar.

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Por quê?
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O SR. MICHEL OLIVEIRA SOUZA – Porque eu não sou responsável por
essa cópia.

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Nem se comprometer. O
senhor só se compromete com o texto?

O SR. MICHEL OLIVEIRA SOUZA – Eu me comprometo com o texto desse
meu personagem.

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Não, do texto em geral.

O SR. MICHEL OLIVEIRA SOUZA – Do Show em geral eu não...

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Não, desse Show último
que eu estou me referindo.

O SR. MICHEL OLIVEIRA SOUZA – Eu também não posso.

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – O senhor só tinha o seu
papel? O senhor me traz o seu papel?

O SR. MICHEL OLIVEIRA SOUZA – Trago. Posso te mandar por escrito.

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Por favor, com a palavra,
só fala o seu nome.
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O SR. PAULO IOTTI – Muito obrigado, eu sou o Paulo Iotti, advogado do
Felipe Scalisa e do Grupo de Advogados pela Diversidade Sexual também. Eu só queria
que você esclarecesse o seguinte. Na faculdade, esse papel que você estava
interpretando, você falou que não era ninguém em particular, tudo bem, mas a plateia
claramente aplaudiu imediatamente, a plateia até gritou um nome em seguida, mas,
assim, não tinha ninguém na faculdade, que você saiba, que ajudou a organizar uma
nota de repúdio, que denunciou falácias. Isso, em sua opinião, não era compreensível,
para quem estava na plateia, como uma pessoa em particular?

O SR. MICHEL OLIVEIRA SOUZA – Não sei te dizer isso. Sei que a gente
não se baseou em ninguém para fazer esse personagem.

A SRA. SARAH MUNHOZ – PCdoB – Só uma questão. Você diz o seguinte:
eu conheço poucas pessoas que interpretam bem Mariah Carey, foi o que você falou.
Nesse ano, em específico, ou nos anos anteriores teve algum aluno que fez interpretação
desse tipo?

O SR. MICHEL OLIVEIRA SOUZA – Eu não sei.

A SRA. SARAH MUNHOZ – PCdoB – E como você usou essa frase?

O SR. MICHEL OLIVEIRA SOUZA – Essa frase não fui eu que falei.

A SRA. SARAH MUNHOZ – PCdoB – Foi o texto que ouvi.
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O SR. MICHEL OLIVEIRA SOUZA – Está, está no texto.

O SR. PAULO IOTTI – Só finalizado, perdão. O seu jeito de falar, você
claramente está insinuando um estereótipo sexual, pelo menos é a minha opinião, a
minha interpretação, você pode discordar. Mas, você continua negando que você estava
interpretando alguém ou um personagem homossexual, um personagem estereotipado.

O SR. MICHEL OLIVEIRA SOUZA – Então, o que eu interpretei foi um
personagem alegórico, era uma interpretação de gênero teatral, sem ser ninguém
específico.

O SR. MARCO AURÉLIO – PT – Não tem nenhuma relação com nenhuma
pessoa da faculdade, do grupo ou estudante? Não há uma relação com nenhuma pessoa?

O SR. MICHEL OLIVEIRA SOUZA – Na hora de a gente fazer o
personagem a gente não se baseou em ninguém específico.

O SR. PAULO IOTTI – Agradeço a palavra ao presidente e só para esclarecer
que tem diversas testemunhas que atestam que estava claramente identificado no dia.

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – O senhor pode pedir para
alguém mandar por e-mail o texto já, por favor?

O SR. MICHEL OLIVEIRA SOUZA – Agora?

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Agora.
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O SR. MICHEL OLIVEIRA SOUZA – Eu tenho que escrever, deputado.

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – O Tacla não pode
providenciar?

O SR. MICHEL OLIVEIRA SOUZA – Não sei se ele tem.

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Ele tem o texto na
íntegra.

O SR. MICHEL OLIVEIRA SOUZA – Não sei.

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Com a palavra, o
advogado.

O SR. JOÃO DANIEL RASSI – Obrigado, senhor presidente, boa tarde. O
senhor pode esclarecer melhor se o Show Medicina integra também homossexuais?

O SR. MICHEL OLIVEIRA SOUZA – Sim, dentro do Show Medicina fazem
parte homens, mulheres, homossexuais, negros, judeus, tem pessoas de todas as partes.

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Quem é o Silvio Tacla,
hein? Vem para a mesa, por favor. Para de ficar rindo da minha cara.
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O SR. MARCO AURÉLIO – PT – Esta sessão é... Aqui não fala o número,
mas nós já tivemos diversas outras sessões de CPI e antes mesmo da CPI ser constituída
nós tivemos três audiências públicas aqui sempre tratando desde assunto. Minha
pergunta é o seguinte: os relatos feitos em audiências públicas ou sessões de CPI
anteriores à de hoje o senhor chegou a assistir alguma delas pelo vídeo, pela internet ou
ficou sabendo do conteúdo do que foi expresso aqui?

O SR. MICHEL OLIVEIRA SOUZA – Eu não assisti.

O SR. MARCO AURÉLIO – PT – Nenhuma? Nem pela internet?

O SR. MICHEL OLIVEIRA SOUZA – Nem pela internet.

O SR. MARCO AURÉLIO – PT – Nunca assistiu?

O SR. MICHEL OLIVEIRA SOUZA – Não.

O SR. MARCO AURÉLIO – PT – Então, os relatos que contradizem a versão
que está sendo colocada aqui o senhor desconhece?

O SR. MICHEL OLIVEIRA SOUZA – Desconheço.

A SRA. SARAH MUNHOZ – PCdoB – Posso pedir um aparte, deputado? Tem
uma frase que foi explicitada ali e eu espero ter anotado com clareza. “A sua liberdade
termina quando começa o meu interesse”. O que o senhor quis dizer com isso?
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O SR. MICHEL OLIVEIRA SOUZA – Com esse papel, a gente quis criticar
algumas pessoas que tenham pensamento e esse pensamento ele acredita que tem que
ser o de todas as outras pessoas, que a sua verdade tem que ser a verdade de todas as
pessoas. Isso que a gente quis criticar com esse personagem.

A SRA. SARAH MUNHOZ – PCdoB – E dentro desse... Porque é assim, no
relato anterior do Leonardo, ele coloca o seguinte, que muitos dos papéis são... É um
teatro que tem uma caracterização jocosa e que pode ser fatos gerais ou pessoas da
própria comunidade. E aí vocês colocam assim “a sua liberdade termina quando começa
o meu interesse”. Então, vocês estavam fazendo críticas a uma pessoa em específico?

O SR. MICHEL OLIVEIRA SOUZA – Como eu disse, ele era um
personagem alegórico, ele criticava uma ideia, não uma pessoa em específico.

A SRA. SARAH MUNHOZ – PCdoB – E você não vê nenhuma repressão em
“a sua liberdade termina quando começa o meu interesse”?

O SR. MICHEL OLIVEIRA SOUZA – Era isso que a gente queria fazer,
criticar essa retirada da liberdade de expressão.

A SRA. SARAH MUNHOZ – PCdoB – De quem?

O SR. MICHEL OLIVEIRA SOUZA – De pessoas inespecíficas, de um
personagem alegórico.
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O SR. JOÃO DANIEL RASSI – Deixa eu só terminar, Excelência.

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – O senhor primeiro fale o
seu nome.

O SR. JOÃO DANIEL RASSI – Boa tarde, meu nome é João Daniel Rassi, eu
sou advogado do Show Medicina. Obrigado pela palavra, senhor presidente. O senhor
estava dizendo, ficou claro que o Show Medicina abrange todos os grupos dos coletivos,
os homossexuais, judeus, já houve um depoimento de um judeu aqui também. Como é
conhecido o Show Medicina dentro da faculdade? Há alguma crítica em relação a vocês,
por parte da Atlética?

O SR. MICHEL OLIVEIRA SOUZA – Não, muitas pessoas da Atlética fazem
parte do Show Medicina, inclusive eu treino na Atlética, faço parte do Show Medicina.
O teatro sempre fica cheio porque as pessoas gostam de assistir o Show. Não sei dizer
sobre críticas.

O SR. JOÃO DANIEL RASSI – Bom, esses homossexuais que fazem parte do
Show Medicina são homossexuais assumidos? Eles dizem que são homossexuais?

O SR. MICHEL OLIVEIRA SOUZA – Sim.

O SR. JOÃO DANIEL RASSI – E como é essa convivência?

O SR. MICHEL OLIVEIRA SOUZA – É muito tranquila. O Show Medicina é
um clima de amizade, o que a gente mais preconiza lá é um clima de amizade entre as
pessoas.
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O SR. JOÃO DANIEL RASSI – Obrigado, Excelência.

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Sr. depoente, Sr. Michel,
me fala uma coisa, qual era o papel do guarda nessa peça?

O SR. MICHEL OLIVEIRA SOUZA – Ele era como se fosse um censurador,
porque a gente queria criticar esse clima de censura de proibir as pessoas de fazerem
piadas, essas coisas.

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Explica melhor, não
entendi. Faz sujeito, predicado e complemento, por favor. Qual era o papel do guarda
que aparece repetidamente? Ele era um coringa, na linguagem teatral, era um coringa.

O SR. MICHEL OLIVEIRA SOUZA – Ele era um censurador.

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Um censor? Ele
censurava?

O SR. MICHEL OLIVEIRA SOUZA – Ele censurava as piadas, isso.

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Censurava o que?

O SR. MICHEL OLIVEIRA SOUZA – Censurava as piadas que as outras
pessoas faziam. Ele era alguém politicamente correto.
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O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Sei, o que quer dizer isso,
não entendi.

O SR. MICHEL OLIVEIRA SOUZA – Ele censurava as piadas que as
pessoas faziam, ele não deixava as pessoas fazerem piadas.

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Tacla, você pode pedir
para alguém mandar por e-mail o texto da peça, já que você não entrega o CD, por
favor?

O SR. SILVIO TACLA BARBOSA – Então, a gente não tem um texto exato, a
gente tem o vídeo, que a gente grava tudo, só que esse vídeo está em edição.

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Cadê ele?

O SR. SILVIO TACLA BARBOSA – Sinceramente, a gente estava sem
dinheiro para pagar o vídeo, aí a gente conseguiu dinheiro emprestado, pagou, e o cara
que produziu o vídeo está terminando de fazer. Ele prometeu para mim para ontem, ele
não conseguiu, aí hoje de manhã eu liguei pra ele de novo e nos próximos dias eu
espero que...

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Não dá para mandar, eu
quero ver hoje.

O SR. SILVIO TACLA BARBOSA – Eu posso ligar aqui.
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O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – E o texto? Liga para ele,
por favor. E o texto, você vai mandar?

O SR. SILVIO TACLA BARBOSA – A gente não tem texto, a gente decora as
falas sem texto.

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Tacla, você foi diretor
quantos anos do Show?

O SR. SILVIO TACLA BARBOSA – Diretor geral, um ano.

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Um ano, diretor-geral. O
que você tem contra o professor Milton?

O SR. SILVIO TACLA BARBOSA – Contra o professor Milton,
especificamente, eu não tenho nada.

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Por que vocês expuseram
o professor num Show?

O SR. SILVIO TACLA BARBOSA – Vários professores são representados no
Show desde o começo.
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O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Então, vamos lá. Então,
você não... Espera um pouquinho, calma. Tacla, você não tem como me mandar um email do texto, dessa parte do Scalisa, você não tem como mandar já para a gente fazer...

O SR. SILVIO TACLA BARBOSA – Eu não tenho de cabeça o texto.

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Não, eu quero impresso,
por escrito. E não tem que mandar o CD vir aqui?

O SR. SILVIO TACLA BARBOSA – Eu precisaria do CD para transcrever o
texto.

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Alguém quer perguntar
mais alguma coisa?

A SRA. SARAH MUNHOZ – PCdoB – Pela ordem, senhor presidente.

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Com a palavra, a
deputada Sarah Munhoz.

A SRA. SARAH MUNHOZ – PCdoB – O senhor Silvio Tacla já está na
qualidade de depoente ou ainda não?

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Não, ele não está como
depoente ainda, ele não fez o juramento.
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A SRA. SARAH MUNHOZ – PCdoB – Obrigada.

O SR. PAULO IOTTI – Muito obrigado, presidente. Pela fala do depoente,
posterior à minha pergunta, eu fiquei, sinceramente, com uma dúvida. Você fala que
vocês não representam ninguém em particular, vocês representam eventos da faculdade,
estou parafraseando. Mas, você acabou de falar, você critica com esse personagem,
possivelmente com o censor também, pessoas da faculdade que acham que o “seu
direito termina quando começa o meu interesse”. Me parece contraditório. Ou vocês
representam alguém ou um grupo de pessoas ou vocês não representam ninguém. Eu
queria que você esclarecesse.
E, presidente, só me permita, por favor, uma consideração à pergunta do nobre
colega se tem homossexuais, negros, judeus, isso é irrelevante. Eu posso ter amigos
judeus, colegas homossexuais na peça e peça é um estereótipo estigmatizante de
homossexuais. Então, eu só queria consignar, porque é padrão em defesa dizer “tenho
parentes e amigos negros”, isso é irrelevante, só me permita esse comentário.

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Michel, me diga uma
coisa, o que você tem a falar para concluir o seu relatório? Porque vocês não trouxeram
o CD. O Flávio Miorin, por exemplo, nem justificou a ausência hoje.

(Inaudível)

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – E por que ele não veio
depor? Hoje só veio justificativa do rapaz que fica mandando e-mail.

(Inaudível)
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O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Mas aí a gente fica
fazendo papel de bobo aqui. Nós temos que votar força coercitiva para essas pessoas
que estão se negando a vir. Vamos continuar. O Flávio Miorin é formado, ele nem aluno
é. Eu não sei nem se o senhor está podendo falar. Tantas pessoas o senhor se arvora em
defender, o Flávio Miorin é médico, formado. Não sei nem se o senhor é constituído.

(Inaudível)

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Michel, então, o seguinte.
Eu não tenho o texto, vocês não entregaram, deviam ter entregado para hoje. Não tinha
cabimento fazer audiência do Show Medicina sem o texto e sem o vídeo. Vocês já
fizeram as mais variadas interpretações com as quais nós não concordamos, de escárnio.
Essa última, no meu entender, vocês extrapolaram todos os limites da convivência
humana.
Quanto mais, aí vou fazer uma consideração pessoal sem pergunta. Quanto mais
nós formos indispostos em relação a esse tema e à sociedade, mais ativamente nós
vamos trabalhar para comprovar a nossa tese, mais ativamente nós vamos trabalhar. A
nossa tese é que esse último Show foi homofóbico, foi para destruir uma pessoa,
destruir uma carreira, destruir uma vida e destruir a possibilidade de ter outras formas
da pessoa expressar a sua natureza, a sua sexualidade, o seu amor à vida. Essa é a tese
que eu susto. Eu acho que vocês estão muito mal orientados, de uma forma tão
defensiva. Vocês são meninos tão bem preparados, tão estudiosos, vocês estão de uma
forma tão defensiva, se fechando numa concha, que vocês não conseguem falar na
defesa de vocês mesmos, na defesa da teses. Está ruim, está ruim. Essa relação, que
vocês têm que se fechar, fechar, não falar nada, fica uma coisa completamente
desproporcional ao nível de cultura e inteligência de vocês. Entendeu o que eu estou
tentando dizer?
Então, fica uma coisa coercitiva. O Flávio Miorin, o Flávio não, esse rapaz que
não veio hoje, ele escreve no texto que eu incorporei o papel do torturador. Ele põe uma
frase do (ininteligível), que eu de tanto fazer interrogatório da Comissão da Verdade, eu
incorporei o papel do torturador. Escreveu isso, ele me mandou por e-mail. Então, o que
acontece? Ou vocês assumem, porque nós vamos discutir essa tese, mesmo com
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advogado aqui dizendo que vai anular a sessão, que nós não podemos fazer pergunta,
que isso, aquilo, nós vamos continuar na nossa tese. O mínimo que eu acho que vocês
podiam fazer é tirar uma nota do Show Medicina repudiando o que pode ter ocorrido de
errado e qualquer coisa em relação à homofobia.
Você vê, nós interrogamos o menino aqui, perguntamos: você participou do
arrombamento da porta do SVO? Não, não, não. Aí, põe o processo, não fala nada, não
falou nada, fica ruim isso. Vocês estão sob juramento, estão numa CPI. O que foi feito
com Felipe Scalisa é um pedido de linchamento, de linchamento de um ser humano, de
uma personalidade, de um colega de faculdade de vocês que entrou em primeiro lugar
na escola. Por que persegui-lo dessa forma? Por quê? E ainda ficam rindo da cara da
gente, aquele de óculos escuro. Eles não param de rir, de rir, de rir, de desconsiderar,
eles acham que nós estamos fazendo papel de bobos aqui, de bobos, entendeu? É ruim
isso, vocês são muito jovens, muito jovens, entendeu? Então, faça as suas considerações
finais.

A SRA. SARAH MUNHOZ – PCdoB – Pela ordem, senhor presidente. Eu
gostaria somente de fazer três perguntas para você, por favor. Primeiro, você conhece o
Felipe Scalisa?

O SR. MICHEL OLIVEIRA SOUZA – Conheço da faculdade.

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Fica lá fora para não rir
na cara da gente, fica lá fora. Respeita a gente, nós estamos trabalhando, respeita a
gente. Fique lá fora, o senhor não vai mais rir na cara da gente. A hora que o senhor
falar o senhor vai ser chamado aqui. Tira o óculos escuro.

A SRA. SARAH MUNHOZ – PCdoB – Pela ordem, senhor presidente. Por
gentileza, o senhor conhece o Felipe Scalisa?
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O SR. MICHEL OLIVEIRA SOUZA – Conheço de vista na faculdade.

A SRA. SARAH MUNHOZ – PCdoB – Ele está presente aqui?

O SR. MICHEL OLIVEIRA SOUZA – Está.

A SRA. SARAH MUNHOZ – PCdoB – Onde ele está, por favor?

O SR. MICHEL OLIVEIRA SOUZA – Ali.

A SRA. SARAH MUNHOZ – PCdoB – Ali. Olhando para ele... Então, o
senhor o conhece de vista?

O SR. MICHEL OLIVEIRA SOUZA – Sim.

A SRA. SARAH MUNHOZ – PCdoB – Olhando para ele e sabendo quem é
ele, o papel que o senhor retratou traz alguma coisa que no dia-a-dia dele, no bojo da
carreira que ele criou na universidade, foi colocado e exposto na peça?

O SR. MICHEL OLIVEIRA SOUZA – Então, deputada o que eu fiz foi atuar
como um personagem alegórico e era uma interpretação de um gênero teatral, sem ser
ninguém especificamente.
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A SRA. SARAH MUNHOZ – PCdoB – E você, como uma pessoa inteligente,
esclarecida, numa teve medo de que você estava usando, fazendo o papel onde você
poderia ser interpretado claramente como homofóbico?

O SR. MICHEL OLIVEIRA SOUZA – Não, porque na minha consciência eu
não estava interpretando ninguém, era um personagem inespecífico.

A SRA. SARAH MUNHOZ – PCdoB – Então, mas a sua consciência também
disse que a liberdade do outro termina não quando a sua começa, mas quando o seu
interesse começa.

O SR. MICHEL OLIVEIRA SOUZA – É porque a intenção era criticar esse
personagem censurador.

A SRA. SARAH MUNHOZ – PCdoB – Então, olha só, olhando da questão, do
ponto de vista antropológico, de todos os depoentes que aqui estiveram, o senhor é a
pessoa mais antagônica entre os seus preceitos, a sua prática e o seu discurso, obrigado.

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Não respondeu nenhuma.

O SR. MICHEL OLIVEIRA SOUZA – Eu não entendi sua pergunta, por isso
eu não respondi.

O SR. PAULO IOTTI – Bem rápido, é que você falou que esse personagem era
para criticar pessoas da faculdade que tinha essa ideologia “o seu direito termina quando
começa o meu interesse”. Depois da minha pergunta, a um dos deputados você
respondeu “a gente está criticando pessoas”. Me pareceu contraditório porque você
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falou primeiro “não, é um personagem alegórico, não é ninguém”, “são pessoas”, então,
teve algum evento na faculdade que aconteceu isso, foi criticado. Porque são duas ideias
contrárias, essa era a minha pergunta para você esclarecer. E até adianto, presidente,
depois que o próximo depoente for falar, repito essas mesmas perguntas, mas se não era
possível identificar aquele personagem com uma pessoa concreta da faculdade, porque,
enfim.

O SR. MICHEL OLIVEIRA SOUZA – Não sei se eu vou responder sua
pergunta, mas o que eu fiz foi uma interpretação de um personagem alegórico, sem
ninguém especificamente.

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – A palavra alegoria para
você quer dizer alguma coisa que é um ficcional que não tem nada a ver com a
realidade?

O SR. MICHEL OLIVEIRA SOUZA – Isso.

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Você assistiu o filme do
Chaplin “O Grande Ditador”?

O SR. MICHEL OLIVEIRA SOUZA – Não.

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – É uma alegoria. Não
assistiu esse filme?

O SR. MICHEL OLIVEIRA SOUZA – Não assisti.
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O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Você nunca assistiu
nenhum filme do Charles Chaplin?

O SR. MICHEL OLIVEIRA SOUZA – Não.

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Entendi. Sabe quem é
Charles Chaplin?

O SR. MICHEL OLIVEIRA SOUZA – Sei.

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Você é um ator, né? Pelo
menos na sua forma lúdica você se dedica à interpretação de papéis, né?

O SR. MICHEL OLIVEIRA SOUZA – Deputado, a minha profissão, eu serei
um médico, o meu papel principal é (ininteligível) medicina.

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Sem problema, você pode
ser até um doutor da alegria, nada contra, pelo contrário, é uma coisa maravilhosa. Você
pretende ser um doutor da alegria?

O SR. MICHEL OLIVEIRA SOUZA – Não. Eu nunca estudei teatro, nada
disso.

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Você participou como
ator tantos anos e nunca estudou Mayakovsky, Brecht?
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O SR. MICHEL OLIVEIRA SOUZA – Não.

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Nunca?

O SR. MICHEL OLIVEIRA SOUZA – Não.

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Nenhuma técnica teatral?

O SR. MICHEL OLIVEIRA SOUZA – Não.

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – E seus princípios
filosóficos em relação à religiosidade ou credos. Por que esse espetáculo persecutório,
por que participar de uma coisa tão agressiva, o senhor que é uma pessoa tão calma, tão
tranquila, por que fazer uma coisa tão agressiva, tão destrutiva?

O SR. MICHEL OLIVEIRA SOUZA – Então, deputado, o que eu fiz foi a
interpretação de um gênero teatral, não vi agressividade.

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Entendi. O senhor já viu o
filme do Glauber Rocha?

O SR. MICHEL OLIVEIRA SOUZA – Qual o nome?
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O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – “Deus e o Diabo na Terra
do Sol”, “Terra em Transe”?

O SR. MICHEL OLIVEIRA SOUZA – Não.

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Viu Rogério Sganzerla,
alguma coisa? Sabe quem foi Rogério Sganzerla?

O SR. MICHEL OLIVEIRA SOUZA – Não.

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Que fez “Bandido da Luz
Vermelha”, nunca viu? “Pagano Sobrinho”.

O SR. MICHEL OLIVEIRA SOUZA – Não também.

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Nada. Qual o tipo de
coisa que o senhor se baseou na construção do seu personagem, quem foi a
subjetividade que o senhor construiu no seu personagem?

O SR. MICHEL OLIVEIRA SOUZA – Deputado, como eu disse, não fui em
que criei o personagem, foi um coletivo de pessoas que faziam parte do quadro.

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Não, as pessoas criaram o
texto, mas o senhor desenvolveu uma dramaturgia, um gesto, uma interpretação, uma
impostação de voz, uma métrica muito semelhante a um colega seu. Isso aí foi tudo
alegórico?
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O SR. MICHEL OLIVEIRA SOUZA – Foi tudo sem criar ninguém, sem
imitar ninguém.

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Carros alegóricos,
ficcionais. Os ficcionais não têm nada a ver com a realidade? Não se baseiam na
realidade?

O SR. MICHEL OLIVEIRA SOUZA – O papel que eu fiz não.

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Qual é a diferença entre o
documental e o ficcional?

O SR. MICHEL OLIVEIRA SOUZA – Não sei.

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Você não sabe a diferença
entre uma coisa documental e uma ficcional? Não sabe? Você sabe que com o ficcional
você pode ser muito mais agressivo que com o documental, né? Você assistiu o filme
“Cabaret”?

O SR. MICHEL OLIVEIRA SOUZA – Não.

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – E “Mephisto”?

O SR. MICHEL OLIVEIRA SOUZA – Não também.
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O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Você assistiu o filme da
“A Família Bélier”? Filme francês fantástico.

O SR. MICHEL OLIVEIRA SOUZA – Não também.

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Entendi. Tá bom, uma
pena. Os Simpsons, você assiste?

O SR. MICHEL OLIVEIRA SOUZA – Já assisti.

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Qual o personagem que
você mais admira na família Simpsons?

O SR. MICHEL OLIVEIRA SOUZA – Não tenho nenhum específico.

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – O próprio Simpson, ou
não?

O SR. MICHEL OLIVEIRA SOUZA – Não tenho nenhum específico.

O SR. MARCO AURÉLIO – PT – Senhor presidente, essa Show Medicina foi
realizado quando?
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O SR. MICHEL OLIVEIRA SOUZA – Esse último foi em outubro, não sei a
data certa.

O SR. MARCO AURÉLIO – PT – É outubro de 2014?

O SR. MICHEL OLIVEIRA SOUZA – Outubro de 2014.

O SR. MARCO AURÉLIO – PT – Uma pergunta, acabado o Show Medicina
vocês perceberam algum descontentamento de algum grupo da faculdade que se sentiu
agredido ou que se sentiu ofendido pelo que foi apresentado?

O SR. MICHEL OLIVEIRA SOUZA – Nunca percebi nada.

O SR. MARCO AURÉLIO – PT – Não houve nenhuma manifestação na
faculdade de grupo, ninguém se sentiu chateado, ofendido?

O SR. MICHEL OLIVEIRA SOUZA – Eu não presenciei.

O SR. MARCO AURÉLIO – PT – Mas não chegou para você nenhum
descontentamento?

O SR. MICHEL OLIVEIRA SOUZA – Não.

O SR. MARCO AURÉLIO – PT – Acabado o Show, mesmo que a sua
interpretação não tenha intencionalmente relação com ninguém, acabado o Show, não
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houve alusão á ninguém? Deixa eu falar bem claro o que eu estou perguntando. Porque
você está colocando que a sua interpretação não tem alusão a nenhuma pessoa
específica na faculdade, a sua interpretação. Acabado o Show, a interpretação que as
pessoas fizeram daquilo que foi apresentado não foi aludida a nenhuma pessoa da
faculdade?

O SR. MICHEL OLIVEIRA SOUZA – Isso eu não sei te dizer, deputado.

O SR. MARCO AURÉLIO – PT – Não chegou nada para você?

O SR. MICHEL OLIVEIRA SOUZA – Não.

O SR. MARCO AURÉLIO – PT – Nenhum comentário?

O SR. MICHEL OLIVEIRA SOUZA – Não que eu saiba.

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Vamos fazer o seguinte,
os advogados agora só se dirigem aos clientes, vamos estabelecer uma norma única, os
dois advogados.

A SRA. SARAH MUNHOZ – PCdoB – Só entendemos que para equalizar é
mais interessante que os advogados fiquem com os seus clientes, assim como foi dada a
liberdade ao senhor e ao senhor também, mas doravante, nós entendemos até para que
haja certa celeridade nos nossos trabalhos, a palavra dos advogados fique realmente na
defesa dos seus clientes e nos interesses dos seus clientes, obrigada.
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O SR. MICHEL OLIVEIRA SOUZA – Então, deputado, eu gostaria de
agradecer por estar aqui para ajudar a esclarecer tudo isso que está acontecendo e dizer
que eu, como membro do Show Medicina, digo que o Show Medicina é totalmente a
favor da liberdade de expressão e estamos aí para ajudar no que for preciso.

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Muito obrigado. Tacla,
por favor. Eu queria, antes do Tacla, desculpa, pela nossa cronologia, o Flávio Miorin
não veio, é isso? Flávio Augusto Miorin não veio e justificou, é isso? Quando vai vir o
Flávio agora? Senão não vem depois não remarca? Bom, depois a gente vê. Então,
vamos ao Tacla.

A SRA. SARAH MUNHOZ – PCdoB – Senhor Silvio Tacla Alves Barbosa,
correto? O senhor foi convocado a comparecer a esta Comissão Parlamentar de
Inquérito constituída pelo Ato nº 56 de 2014 com a finalidade de investigar as violações
de direitos humanos e demais ilegalidades ocorridas no âmbito das Universidades do
Estado de São Paulo, nos chamados trotes, festas e no seu cotidiano acadêmico. E,
como testemunha, com fundamento no art. 213 e 218, ambos do Código de Processo
Penal, combinado com o § 2º, do art. 13, da Constituição do Estado, e art. 3º, da Lei
Estadual n. 11.124, de 10 de abril de 2002, bem como demais normas constitucionais e
infraconstitucionais aplicáveis à espécie, cumpre-nos adverti-lo que deve dizer a
verdade, não podendo fazer afirmação falsa, calar ou negar a verdade a respeito dos
fatos de seu conhecimento por incorrer no crime previsto no art. 4º, II, da Lei Federal n.
1.579, de 18 de março de 1952.
Por gentileza, queira responder às seguintes perguntas. O seu nome completo de
forma clara e pausada.

O SR. SILVIO TACLA BARBOSA – Silvio Tacla Alves Barbosa.

A SRA. SARAH MUNHOZ – PCdoB – Sua idade.
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O SR. MICHEL OLIVEIRA SOUZA – 22.

A SRA. SARAH MUNHOZ – PCdoB – Estado civil.

O SR. MICHEL OLIVEIRA SOUZA – Solteiro.

A SRA. SARAH MUNHOZ – PCdoB – Endereço de residência e bairro.

O SR. MICHEL OLIVEIRA SOUZA – Rua Bennet, 749, Pinheiros.

A SRA. SARAH MUNHOZ – PCdoB – Profissão.

O SR. MICHEL OLIVEIRA SOUZA – Estudante.

A SRA. SARAH MUNHOZ – PCdoB – Local onde estuda.

O SR. MICHEL OLIVEIRA SOUZA – Faculdade de Medicina da USP.

A SRA. SARAH MUNHOZ – PCdoB – Em que campi?

O SR. MICHEL OLIVEIRA SOUZA – São Paulo.
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A SRA. SARAH MUNHOZ – PCdoB – Endereço.

O SR. MICHEL OLIVEIRA SOUZA – Avenida Doutor Arnaldo, 455.

A SRA. SARAH MUNHOZ – PCdoB – O ano que o senhor está?

O SR. MICHEL OLIVEIRA SOUZA – Quinto ano.

A SRA. SARAH MUNHOZ – PCdoB – Tem grau de parentesco com alguma
das partes que aqui estão apresentadas?

O SR. MICHEL OLIVEIRA SOUZA – Não.

A SRA. SARAH MUNHOZ – PCdoB – O senhor reafirma que não existe
nenhuma relação com qualquer dessas partes?

O SR. MICHEL OLIVEIRA SOUZA – Reafirmo.

A SRA. SARAH MUNHOZ – PCdoB – Peço a Vossa Senhoria a gentileza de
relatar o que souber, explicando sempre as razões de sua ciência ou as circunstâncias
pelas quais possa avaliar-se a sua credibilidade. Contudo, solicito a Vossa Senhoria a
gentileza de ler o termo ao qual apresento neste momento.
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O SR. SILVIO TACLA BARBOSA – Sob minha palavra de honra, prometo
dizer a verdade do que souber e me for perguntado relacionado com a investigação a
cargo desta Comissão Parlamentar de Inquérito.

A SRA. SARAH MUNHOZ – PCdoB – Obrigada. Senhor presidente.

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Tacla, me fale uma coisa,
você é um cara estudioso, né? Você foi tesoureiro do Show em 2012, secretário em
2013, diretor-geral em 2014, foi vice-presidente do CAOC em 2013. Você é uma pessoa
com uma carreira em ascensão. Me diga uma coisa, vocês vão enviar as contas do Show
Medicina, os livros contábeis, os livros de ouro, as contribuições em dinheiro, a
manifestação financeira ou você vai querer que a gente faça por força coercitiva?

O SR. SILVIO TACLA BARBOSA – Então, os livros de ouro, que eu saiba já
foram entregues ao Ministério Público, porque ele também foi solicitado anteriormente
por essa Comissão Parlamentar de Inquérito e eles estão em posse do Ministério
Público.

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Os senhores vão entregar
os originais, não tiraram cópia?

O SR. SILVIO TACLA BARBOSA – Sim, os originais.

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Nós queremos uma cópia.
Pelo menos dos últimos cinco anos. O senhor não conseguiu o texto do Show Medicina?
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O SR. SILVIO TACLA BARBOSA – Nós não temos um texto roteirizado,
exatamente. Os ensaios são feitos, as pessoas vão decorando ao longo dos ensaios e o
que existe é só uma gravação final no dia.

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Do dia, e não tem os
textos que os alunos atores ensaiam.

O SR. SILVIO TACLA BARBOSA – Não existem textos.

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – É tudo improviso na
hora?

O SR. SILVIO TACLA BARBOSA – Não necessariamente improviso...

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Bom, o que o senhor se
compromete em entregar? Só o vídeo, o texto não tem?

O SR. SILVIO TACLA BARBOSA – Eu posso transcrever.

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – O senhor não tem texto
dos alunos? Agora, é entregue um texto antes?

O SR. SILVIO TACLA BARBOSA – Não.

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Cada um faz o seu?
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O SR. SILVIO TACLA BARBOSA – Não. É assim, são vários quadros que
saem no Show, cada quadro ensaia separadamente, em horários separados, em locais
separados, e aí ao longo do tempo dos ensaios, as pessoas vão decorando as próprias
falas.

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Então, vamos fazer o
seguinte, como a linguagem de vocês é toda de vídeo, vamos passar os vídeos. Me fala
uma coisa, você viu a matéria da Malu Delgado na revista Piauí sobre o Show
Medicina?

O SR. SILVIO TACLA BARBOSA – Não cheguei a ver.

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Você viu o que o Dráuzio
falou de vocês ou não?

O SR. SILVIO TACLA BARBOSA – Não cheguei a ver.

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Tem aí isso ou não? Ou
trás a revista para ele ler inteirinha. Vamos ver o que o Dráuzio Varella falou de vocês.
Vê se tem uma revista lá em cima para ver o que o Drauzio falou de vocês. O Dráuzio
falando, abre aspas: “Mas continuei assinando o Livro de Ouro do Show, porque fazia
parte da tradição. A última vez foi no ano passado.” O médico afirmou que do seu bolso
“nunca mais” sairá um tostão. O tesoureiro do show passa todo ano lá do mês de agosto
por consultórios de conceituados doutores para recolher doações. Geralmente os
médicos dão 500 a mil reais. Quantos médicos? “Nossa, são muitos.” A reação mais
indignada de Drauzio Varella surgiu quando lhe perguntei sobre o Black-Tie. “E isso, o
que é?” Ao saber da participação de prostitutas no evento, não se conteve: “São um
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bando de boçais. E o dinheiro vem de idiotas como eu.” Você não tinha lido a
declaração do Dráuzio?

O SR. SILVIO TACLA BARBOSA – Não, ainda não tinha visto, só haviam
comentado comigo algumas coisas específicas. Bom, acredito que muitas informações
erradas foram veiculadas em relação ao Show nos últimos tempos e ele, obviamente,
essas informações foram relatadas a ele, ele deve ter ficado indignado, algo do tipo, mas
isso não corresponde de maneira nenhuma ao que existe no Show Medicina atualmente.

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Entendi. Atualmente,
você quer dizer 2015, né?

O SR. SILVIO TACLA BARBOSA – Não, do que eu conheço do Show
Medicina.

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Tem alguma revista Piauí
para eu mostrar na íntegra? Não tem uma única? Ta bom, vamos passar os vídeos então
dos Shows anteriores. Vamos passar aquele vídeo com letra que se refere de forma
pejorativa aos nordestinos por ingressarem na residência do HC e ao professor Milton
Arruda, está aqui o nosso professor Milton. Vamos passar os vídeos porque aqui mesmo
passando vídeos, mostrando textos... Eu queria ver se dava para conseguir uma revista
Piauí. Me dá uma Piauí, por favor. Mas, vamos passar os vídeos.

(Vídeo é exibido)

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Você assistiu aquele filme
(ininteligível)?
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O SR. SILVIO TACLA BARBOSA – Não, não assisti.

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Quando invadem o
manicômio, não? Vamos ler a letra da música. Baseada na grande obra dos Beatles, que
vocês sempre profanam uma grande obra, isso que me impressiona, a pretensão: “Lucy
in the Sky”. “O Dr. Arnaldo há quase 100 anos uma grande ideia aqui concebeu”, além
da eugenia, é claro. “Mas, com toda essa equipe, com toda essa sujeira parece que o seu
ideal perdeu”, você vê que quando quer a gente tem texto. “E, como sempre cantamos
para denunciar, pã, pã, pã. Mas não é o coral que repete, mudanças sempre alguém
promete, nosso Show apenas reflete, hahaha”. Vou fazer com sonoplastia, com som,
com todo o clima para você lembrar a época, além dessa imagem linda que tem aqui. “O
que todo ano parece não mudar, com nossos recursos só vão faturar, scalabrini ganha
cheque, aluga o que é nosso para Jundiaí e a nossa graduação um tal de Milton
abandonou. Sou cobrado a ter moral, mas isso ele não demonstrou”, o professor Milton,
aquele lá que vocês humilharam. “Abriu vaga no HC, mas esse ano não dá para entrar,
vinte por cento eu não vou ter se a minha cabeça eu não achatar”. Repetindo, lembra
quando abriram as vagas para o Pará, para os outros estados do norte e do nordeste?
Vocês descreveram “vinte por cento eu não vou ter se a minha cabeça eu não achatar.
Vai vir gente do Acre e do Pará. Poucos vão estudar, vaga vão ganhar, Milton acha que
ele manda aqui. Não se importe, ninguém consentir. Para piorar, panpararan, e acordar
de vez, panpararan, devemos nos revoltar, chamamos vocês”.
Esse lixo vocês escreveram, esse livro racista, homofóbico, esse lixo. O senhor
quer comentar?

O SR. SILVIO TACLA BARBOSA – Acho que essa música, se eu não me
engano, é de 2011, o ano que eu estava ingressando na faculdade, eu não participava de
nada do Show ainda, então não tenho condição de dizer para vocês como é que foi a
elaboração dela, que contexto e, de maneira nenhuma, participei da elaboração dessa
música. E o que eu posso comentar é que várias músicas do Show têm conotações de
críticas, de humor, e se os senhores quiserem apresentar, inclusive, outras músicas vão
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ver que não é tônica do Show de maneira nenhuma a discriminação, uma ofensa pessoal
a nenhum indivíduo.
Realmente, existem críticas a condições, a professores, à graduação, à reitoria, à
universidade, isso existe, em todos os anos isso sempre existiu. À diretoria da faculdade,
mas sempre com a perspectiva dos estudantes. Agora, de maneira nenhuma a conotação
do Show é essa, de...

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Espera um pouquinho, só
deixa eu completar e já te passo a palavra. Você viu o que o Élio Gaspari escreveu na
Folha de São Paulo e no Globo de domingo, na coluna dele?

O SR. SILVIO TACLA BARBOSA – Não.

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Uma pena, vocês são tão
cultos. Mas, vamos lá. Élio Gaspari, edição nacional, foi pesado o que ele escreveu. Só
deixa eu achar aqui na revista Piauí matéria da Malu Delgado... Não, passo para a Sarah
Munhoz, depois eu volto, com a palavra, a deputada.

A SRA. SARAH MUNHOZ – PCdoB – Todas as pessoas que aqui depuseram
disseram, inclusive... O Leonardo e o Michel colocaram que realmente era assim, às
vezes um escárnio, uma brincadeira, um adereço, uma palavra que foi usada muito, uma
alegoria em tom jocoso. E agora colocar o nome de um professor da universidade
abertamente, colocando questões muito naturais e muito diretas, que ele fez isso, fez
aquilo, fez aquilo outro. Não está expondo um indivíduo a toda uma população que está
assistindo o Show?

O SR. SILVIO TACLA BARBOSA – Em relação à representação de
professores isso sempre aconteceu desde... Eu converso com pessoas que participavam
do Show desde a década de 1950 que eu conheço, o mais velho acho que é da década de

1356
DIVISÃO DE TAQUIGRAFIA
1950, representação de professores, críticas a professores, a diretoria da faculdade, à
reitoria, isso sempre aconteceu. A estudantes eu nunca vi.

A SRA. SARAH MUNHOZ – PCdoB – Então, todos os Shows são uma
apologia à descredibilidade dos professores que estão na universidade dando para vocês
conhecimento, é isso?

O SR. SILVIO TACLA BARBOSA – Não, de maneira alguma. Muitos
professores são, inclusive, homenageados no Show. Agora, quando existem situações na
faculdade em que ocorrem embates, alguns professores, alguns professores se colocam
numa posição política oposta à dos estudantes, às vezes a diretoria da faculdade se
coloca numa posição que os alunos costumam criticar, existe alguma crítica estudantil, é
comum o Show levantar a voz e criticar a postura, seja professor, seja algum dirigente,
isso ocorre.

A SRA. SARAH MUNHOZ – PCdoB – A frase: “e a nossa graduação, um tal
de Milton abandonou. Sou cobrado a ter moral, mas isso ele não demonstrou”.

O SR. SILVIO TACLA BARBOSA – Especificamente em relação a essa frase,
em 2011 eu não estava inserido no contexto da faculdade, eu não sei qual foi a crítica ao
professor Milton, não sei qual foi exatamente o motivo que possa ter gerado isso, não
sei da onde surgiu essa crítica. Eu sei só em termos genéricos o que ocorre. Esse ano,
por exemplo, 2014, que eu posso dizer porque eu fui o diretor do Show a reitoria da
USP, o professor Marco Antônio Zago propôs a desvinculação do Hospital
Universitário da Universidade de São Paulo e isso gerou uma revolta muito grande dos
estudantes, principalmente os da área da saúde como medicina, enfermagem, nutrição,
diversas áreas da saúde. Houve uma mobilização muito grande e teve um quadro do
Show em que isso foi representado. E, sim, houve a demonstração do reitor na peça,
individual, isso ocorreu, porque houve uma crítica à postura que ele tomou de
desvinculação do Hospital Universitário e, de fato, isso aconteceu.
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Em 2011, especificamente, sinceramente eu era calouro, eu não me recordo do
que estava acontecendo na graduação da faculdade, não sei.

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Você era calouro, mas
você era estudante de medicina.

O SR. SILVIO TACLA BARBOSA – Sim.

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Você participou do Show,
você não era um menino de cinco anos do pré, primário. Você era um estudante de
medicina da USP, você participou desse espetáculo, você é o diretor do Show, é um dos
caras mais importantes da hierarquia do Show.

O SR. SILVIO TACLA BARBOSA – Em 2014 sim, eu fui o diretor. Em 2011,
especificamente o coral, que é o que foi apresentado, eu nunca participei.

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Por que você não pede
desculpas ao professor Milton desse vexame? Seria muito mais humano e muito mais
direto, do que essa vergonha de você ficar aqui. Fala para ele “oh, professor, estou
profundamente envergonhado desse negócio que aconteceu em 2011”.

O SR. SILVIO TACLA BARBOSA – Se houvesse alguma situação que eu
tivesse feito parte e que eu me considerasse arrependido, eu certamente pediria
desculpas. O que eu posso fazer é entrar em contato com quem participou da elaboração
dessa peça, o diretor da época e verificar se ele está disposto a isso. Eu,
especificamente, não me sinto à vontade de responder por uma coisa que eu não
participei.
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O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Tem mais vídeos aí dos
outros Shows? Deputada, com a palavra.

A SRA. SARAH MUNHOZ – PCdoB – Professor Milton, por favor. Em nome
da sociedade, em nome de toda a ciência que a gente sabe que o senhor faz e transmite,
nós, aqui desta mesa, enquanto deputado, estamos constrangidos com essa situação e
pedimos desculpa por expô-los desta forma.

(Palmas.)

A SRA. SARAH MUNHOZ – PCdoB – Aceite aqui as nossas considerações.
O senhor é uma pessoa ilibada, de grande respeito, notório reconhecimento social e
moral e nós aqui pedimos para o senhor que entenda a nossa situação. Nós precisamos
do senhor aqui porque pessoas corajosas como o senhor existem muito poucas.
Professor, muito obrigada, deus o abençoe por estar aqui e perdoa essa situação.
Obrigada.

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Professor Milton, com a
palavra. Senta conosco aqui, professor.

O SR. MILTON ARRUDA – Boa tarde a todos, é uma enorme satisfação estar
aqui presente. Eu vou me apresentar primeiro. Eu sou Milton de Arruda Martins,
professor titular de Clínica Médica da Faculdade de Medicina da USP. Na verdade, por
incrível que pareça, eu sou professor titular há 20 anos, tenho 60 anos.

A SRA. SARAH MUNHOZ – PCdoB – Professor titular há 20 anos.
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O SR. MILTON ARRUDA – Sim. Sou titular desde que eu tinha 40 anos,
agora eu tenho 60.

A SRA. SARAH MUNHOZ – PCdoB – Professor, então eu acho que eu já
descobri porque perseguem o senhor. É alguém que quer que o senhor morra para
ocupar a sua vaga.

O SR. MILTON ARRUDA – Provavelmente. Mas, eu fui coordenador do
curso de Medicina durante dez anos, agora eu não sou mais, eu deixei no final de 2010.
E eu imagino que essa apresentação do Show é de 2011. Eu não sabia que eu estava
sendo chamado aqui para conversar sobre o Show. Mas, eu vou fazer algumas
considerações. Primeiro, eu vou... Quando o deputado Adriano Diogo, e eu o saúdo e
agradeço o convite, leu o texto, aí eu entendi exatamente qual era o contexto e é
importante eu explicar para os senhores deputados e para quem não está habituado ao
contexto da Faculdade de Medicina o contexto dessa apresentação, dessa música.
Eu reconheço que essa música tem um viés de discriminação contra nordestinos,
então não é uma música neutra com certeza. Agora, em relação a mim, eu não me senti
humilhado por essa música e eu vou explicar por quê. Eu me senti duplamente elogiado,
apesar de que o Show Medicina, como eu sou uma pessoa muito presente no dia-a-dia
da Faculdade de Medicina, eu sou um professor em tempo integral, dedicação exclusiva,
e eu defendo os meus pontos de vista... Na verdade, eu sou uma pessoa que, eu não
tenho consultório particular e eu decidi, desde que eu me formei, decidi me dedicar ao
ensino público e assistência à saúde pública de qualidade. Então, eu sou um membro do
partido do Sistema Único de Saúde e da educação pública de qualidade para a
sociedade, esse é o meu jeito de encarar a vida e o meu dia-a-dia é esse.
Agora, como eu sou muito presente na faculdade, eu era o coordenador da
graduação e estou muito presente no ensino, eu sempre fui personagem no Show, eu
sempre fui retratado no Show. Até havia um aluno, que hoje é médico anestesista, que
como é parecido comigo todo ano fazia papel de Milton Arruda. Então, haviam vários
quadros em que ora eu era elogiado, ora eu era criticado. Mas, nesse, especificamente,
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eu vi dois elogios, primeiro “sou cobrado a ter moral”. Então, os estudantes
reconheceram que eu sou uma pessoa na faculdade que exige que os alunos tenham
valores. E segundo “a graduação ele abandonou”. Eu fui presidente da Comissão de
Ensino até 2010, em 2011 eu tinha saído. Então, talvez, eles estivessem reclamando que
eu não estivesse mais na graduação.
Agora, a crítica que eles fizeram a mim foi em relação à minha posição política,
porque durante o ano de 2011 eu pedi licença da Faculdade de Medicina e eu aceitei o
convite para ser secretário de Gestão do Trabalho e d Educação na Saúde do Ministério
da Educação. No primeiro ano do governo Dilma, eu era secretário no ministro
Alexandre Padilha. E o ministro Alexandre Padilha, naquele ano, junto com o ministro
Fernando Haddad fizeram uma portaria instituindo o Provab, Programa de Valorização
da Atenção Básica, que é um programa, até hoje, extremamente polêmico, e na verdade
é um programa em que o médico recém-formado aceita trabalhar numa área de
vulnerabilidade em troca de um salário, e se ele trabalhar um ano ele tem um bônus de
10% no exame de residência e é isso que estava sendo criticado.
Eu como secretário da Educação e do Trabalho na época defendia as posições do
ministro, claro. Apesar de que hoje eu digo que havia um pequeno detalhe naquele
programa, que eu fui voto vencido, que eu achava que a adesão das instituições devia
ser voluntária e não compulsória. E os alunos estavam se sentindo excluídos.
Agora, de uma forma geral, eu queria falar algumas coisas sobre o Show
Medicina, então, já que eu... Eu nunca me senti humilhado pelo Show por eu ser um
professor adulto, e eu acho que na minha posição... Agora, eu sempre achei que o Show
era um humor de um certo viés conservador. E eu sei que esse ano o aluno Felipe
Scalisa, que aqui está presente, se sentiu profundamente humilhado pelo Show e ele me
procurou e contou isso e mostrou o filme, e eu vi o filme e eu percebi que se eu pudesse
dar um conselho para o Show... Na verdade, eu já dei um conselho para o Show na
congregação, e eu dou outro conselho para o Show aqui de público. O conselho que eu
dei na congregação, e eu falei de público, isso está registrado, é que o grande problema
do Show são os seus ensaios fechados em que, em alguns anos, isso deu margem a que
violências entre colegas ocorressem. E isso é público e notório, tanto que isso foi
relatado na audiência pública que o deputado Adriano Diogo presidiu e que depois deve
ter sido relatado aqui na CPI também, então, é um fato público.
E o meu conselho para o Show foi para acabar com qualquer de violência de
mais velhos contra mais novos por que vocês não transformam os seus ensaios em
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ensaios abertos? Por que eu como professor de medicina não posso ir e sentar na plateia
e assistir todos os seus ensaios? No momento em que vocês transformam esses ensaios
em ensaios que a comunidade pode participar o risco de violências inaceitáveis pode
diminuir muito.
O segundo é... A crítica aos professores eu acho que passa, mas a crítica aos
colegas é muito humilhante porque eles não têm muitas condições de se defenderem
depois. Eu, apesar de eventualmente não gostar e de achar muitos quadros de mau gosto
e reiterar... As apresentações do Show que eu assisti, que foram poucas, têm sempre um
viés muito conservador. Na minha opinião de professor, eu acho que a crítica específica
a colegas deveria ser banida do Show Medicina. Eu acho que isso seria uma coisa que
evitaria muito... Porque a questão em relação aos direitos humanos não é sua intenção
de humilhar é o sentimento de ser humilhado, de quem sofre a violência. E eu acho que
essa é que é a questão, é uma das questões centrais quando a gente discute. E outra coisa
que eu tenho falado para os alunos, eu acho que a Assembleia Legislativa nos ajudou
muito, como os coletivos de alunos na faculdade também nos ajudaram muito, como a
mobilização interna na faculdade nos ajudou muito.
Na audiência pública que eu tive a honra de participar, eu disse que nós
tínhamos que reconhecer que nós tínhamos seríssimos problemas, mas que nós, como
Faculdade de Medicina da USP, instituição líder, nós tínhamos que assumir a liderança
em direitos humanos. E depois da audiência pública, do papel dos coletivos, da
mobilização dos alunos, do papel da nossa comissão, que eu fui vice-presidente, o
presidente era o professor Paulo Saldiva, da aprovação da congregação do nosso
relatório, nós avançamos muito e nós estamos, realmente, trabalhando bastante.
Mas, eu quero agradecer a colaboração da Assembleia Legislativa nesse sentido.
Não sei se gostariam que eu prestasse mais algum esclarecimento. Eu agradeço o pedido
de desculpas, mas eu acho que realmente o pedido de desculpas tem que ser ao
acadêmico Felipe Scalisa.

(Palmas.)
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A SRA. SARAH MUNHOZ – PCdoB – Professor, duas questões. A primeira
delas, o senhor deixa claro que é um evento conservador. O que significa para o senhor
a palavra conservador?

O SR. MILTON ARRUDA – Veja, eu não estou falando na disposição atual
dos diretores do Show em fazer mudanças importantes que eu reconheço a intenção
deles. Mas, em muitos eventos do Show Medicina posições de defesa do privado contra
o público, aí eu chamo de conservador, posições machistas, aí eu chamo de
conservador, foram características importantes dos quadros do Show, não de todos, mas
de vários. E isso é uma coisa histórica. Desde que eu estou na faculdade, o Show
Medicina tem essa característica. Talvez seja uma tradição que merecesse realmente
uma revisão séria.

A SRA. SARAH MUNHOZ – PCdoB – Professor, o senhor concorda comigo
que mudar é sinal de inteligência?

O SR. MILTON ARRUDA – Com certeza, os nossos alunos são extremamente
inteligentes e acho que eles têm condição de rever a forma deles atuarem.

A SRA. SARAH MUNHOZ – PCdoB – Então, assim, do discurso para a
prática, entre o que o senhor coloca e a prática que nós estamos observando e vivendo
aqui doloridamente durante essa CPI, porque ela também nos afeta como pessoa, como
mulher, como cidadão, porque eu vejo o meu dinheiro público jogado fora quando se
pega materiais que poderiam ser usados com pacientes para brincadeiras banais. E
material esterilizado, ou não, que seja, mas é patrimônio público usado com coisas
banais. Então, isso me ofende bastante.

O SR. MILTON ARRUDA – Com certeza.
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A SRA. SARAH MUNHOZ – PCdoB – O senhor não acha que realmente esse
sinal de inteligência precisa ser ativado? Quer dizer, não é porque é tradição que eu
tenho que continuar fazendo, se é tradição, eu tenho que melhorar as tradições, em vez
de piorar? Porque a violência das tradições está muito perversa.

O SR. MILTON ARRUDA – Então, eu me lembro da última reunião da nossa
congregação que discutiu o relatório da nossa comissão se discutiu um pouco essa
questão da defesa das tradições. E aí um dos nossos professores, o professor Pedro
Puech Leão, levantou e disse: “eu sou o que mais tem condição de falar de tradição
porque meu pai foi professor titular desta faculdade e meu tio avô está nesse quadro que
está na congregação, é um dos fundadores da faculdade. Quando o meu tio avô era
professor da faculdade, havia cinzeiros na sala da congregação. A tradição era que as
pessoas fumassem na sala”.

A SRA. SARAH MUNHOZ – PCdoB – Inclusive, era status.

O SR. MILTON ARRUDA – Exatamente, então, a tradição só tem sentido de
ser mantida se ela se mostrar a favor da sociedade, se não ela tem que ser... Nem tudo
que é novo é bom e nem tudo que é tradicional é ruim, mas tradições têm que ser
revistas. E acho que esse é o momento de rever tradições e, como o professor Paulo
Saldiva falou, quando ele fez o depoimento dele, “a gente tem que rever as tradições e
as tradições que não forem adequadas devem ser mudadas”. E ele disse porque quando
nós éramos estudantes, a sociedade aceitava coisas que hoje não aceita mais, e isso é
uma evolução extremamente positiva da conquista progressiva da cidadania no nosso
país. Então, coisas que a gente achava normais, hoje não são, e felizmente não são.
Então, eu concordo com a senhora plenamente.
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A SRA. SARAH MUNHOZ – PCdoB – Professor, o senhor pode afirmar, ou
pelo menos argumentar, que houve escárnio em relação à pessoa do aluno Felipe
Scalisa?

O SR. MILTON ARRUDA – Eu não assisti o Show, mas o Felipe me mostrou
a gravação. Estava sendo representado o Felipe Scalisa, tanto que o nome dele era
“Fiscaliza”. Quer dizer, o nome do personagem era “Fiscaliza”, era o Felipe Scalisa
como o fiscal do comportamento politicamente correto. Foi isso o que eu entendi como
um... E ele se sentiu muito humilhado com isso. Então, essa é a minha opinião.

A SRA. SARAH MUNHOZ – PCdoB – O senhor era o coordenador da
graduação essa época?

O SR. MILTON ARRUDA – Não, não era mais.

A SRA. SARAH MUNHOZ – PCdoB – Obrigada.

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Professor, amanhã vai ter
um churrasco de recepção aos calouros na Faculdade de Medicina, ele diverge de toda
orientação. É aquele rito de passagem para começar a cadeia da subserviência. O Show,
os integrantes do Show, cada dia se caracterizam. Tem um rapaz aqui que ele está
criando todas as dificuldades para vir depor, mas ele pôs um texto na rede, ele se chama
Rodrigo Bolini de Oliveira. O que ele pôs na rede e falou a nosso respeito? Mandou
para todos os meus amigos, todos os deputados, pediu que ele fosse ouvido numa sessão
sei lá que tipo.
Ele diz o seguinte “A CPI se organiza de modo acusatório. Primeiro são ouvidas
as supostas vítimas, cria-se um barulho na mídia, em seguida são chamados os
dirigentes das faculdades, que são pressionados a promover punições. Só então são
convocados os acusados para serem atacados com perguntas e intenção que incriminaria

1365
DIVISÃO DE TAQUIGRAFIA
expostos ao público, humilhados e submetidos a acusações. Suas cabeças são postas
como troféu. Se o problema é cultural, por que nenhum outro aluno da faculdade foi
convocado para falar a respeito? Existem mais de mil outros alunos, e a voz dessas
pessoas?
Se o problema é cultural, por que não se faz a inquirição de outras faculdades de
medicina no mesmo tom? Parafraseando Paulo Freire, sobre os deputados cuja trajetória
política até esses tristes eventos eu respeitava muito, “quando a vida não é libertadora, o
sonho do perseguido é tornar-se perseguidor”.
Então, a pessoa que assina esse texto é Rodrigo Bolini de Oliveira Lima. Ele fez
um texto de seis páginas avocando a memória de Antônio Cabral, de Gelson Reicher, de
Reinaldo Murano, e faz acusações seríssimas ao nosso papel. Maurício Stecler, Eduardo
Begê, dos judeus, mas ele não aparece para depor. Então, eu queria entender, caro Silvio
Tacla... Primeiro eu gostaria de passar o vídeo de novo, agora que todas as pessoas
entenderam o que estava escrito. Porque, Silvio Tacla, tem uma coisa que vocês não
conseguem explicar, por que mulher não pode participar do Show? Então, vamos ver os
homens que fazem papel de mulher nesse Show e vamos repetir, e daí eu vou começar a
fazer umas perguntas para você. Vamos repetir, agora que todo mundo tem clareza do
áudio, o que é, e nós vamos reconstituir.
Eu preferia manter o Sr. Rodrigo Bolini distante, porque ele tentou me... Eu vou
responder linha por linha do Sr. Rodrigo Bolini, linha por linha. Ele não tem o direito de
usar a imagem de Gelson Reicher Cabral, não tem. Não tem procuração nenhuma para
isso, mas eu vou discutir isso. Vamos passar o vídeo de novo.

(Vídeo é exibido)

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Eu queria fazer uma
sugestão, Silvio, se você continuar no Show, que vocês legendassem, porque é tão
grotesco, é tão desumano, é tão mal interpretado que era melhor por letra para todo
mundo, e para vocês mandarem para os seus pais, para os familiares essas coisas para
eles terem uma ideia do que vocês fazem lá na faculdade. Vocês deviam por as letras
das músicas em legenda, custa tão pouquinho. Vocês deviam por nos textos, todos eles
legendados. Eu gostaria que o pessoal lá em Bauru soubesse o que o Turra, qual a
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interpretação que o pessoal fez do Turra se chocando ocasionalmente com a porta do
Serviço de Verificação de Óbito. Se identifica e fala.

O SR. LUIZA MARTINS DE OLIVEIRA RIBEIRO – Meu nome é Luiza
Martins de Oliveira Ribeiro e eu sou aluna do terceiro ano da Faculdade de Medicina da
USP. Eu queria aqui falar primeiro que todos os depoentes do Show se colocam muito
como representantes dos alunos da faculdade. Isso é uma mentira, porque, assim como
eu, e assim como vários outros, a gente tem muitas, muitas críticas ao Show. Como
mulher, a minha crítica é particular porque mesmo as participantes do Show, embora
elas estejam lá de livre vontade, elas não têm voz, elas costuram porque é a tradição. E,
como cidadã, eu me sinto profundamente ofendida pelas coisas que o Show faz à
Faculdade de Medicina. Todo setembro aparecem coisas estragadas dentro da Faculdade
de Medicina, projetor que já foi quebrado por derrubarem cerveja durante ensaio do
Show Medicina, alunos de ressaca ou mesmo bêbados nos outros dias na aula, com
roupas do centro cirúrgico.
E aconteceu uma coisa no ano de 2013, ano retrasado. Eu, já sabendo dessas
coisas, fui no teatrão, Teatro da Faculdade de Medicina da USP, na segunda-feira depois
do Show. Cheguei lá às 11h30, as funcionárias ainda estavam limpando a bagunça que
os artistas tinham deixado nas noites anteriores. Tinha vômito, confete, sei lá mais o
que, tinha cadeira quebrada. Isso era 11h30, elas chegaram lá às 5h. Eu não acho que
essas mulheres têm que vir da onde for para limpar vômito de marmanjo no teatro da
faculdade, entendeu?
Foram tiradas fotos, estão em algum lugar daquela faculdade porque eu não sei
onde estão. Eu fui atrás de quem tinha tirado as fotos e não consegui achar. E só isso, eu
como aluna não me sinto representada. O senhor advogado mencionou os coletivos, eu
sou parte do coletivo feminista Geni, não achei a mínima graça no tom alegórico, como
que é? Alegoria em tom jocoso que eles fizeram sobre o coletivo. Enfim, eles não me
representam e não representam muitos dos estudantes e da sociedade. Porque, no final, é
só lembrar que o teatro é patrimônio da cidade e a gente está pagando por isso no final,
para vocês brincarem lá dentro. É isso o depoimento.

(Palmas.)
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O SR. ALLAN BRUM – Meu nome é Allan Brum, eu já depus aqui em outros
momentos. Eu queria agradecer o professor Milton. Em outros momentos, enquanto
essas coisas aconteciam, ele foi um dos professores que acolheu os estudantes que
sofreram violações, não só no que cerne ao Show Medicina, em outros momentos. E o
professor comentou uma coisa, ele falou assim “eu não me sinto ofendido” porque ele
separa bem o que é o pessoal e o político nesse caso, porque ele entende que a crítica
que ele recebeu nesse dia não foi uma crítica pessoal, ninguém está atacando
características particulares dele, estão criticando um posicionamento político dele,
quando ele trabalhava no Ministério.
Ele também se referiu ao quadro do Scalisa, que teve um quadro só para ele esse
ano. E o essencial é entender que é sempre político, sempre político, mesmo ao Scalisa,
e qualquer um fica ofendido em relação a isso. Quando você fala de um espetáculo usa
esse termo “de abrir a residência para os cabeças chatas” ou retratam um homossexual
da faculdade, distinguindo bem seus trejeitos, é uma ofensa que serve para qualquer um,
qualquer um pode se sentir ofendido com isso. O que o Show faz sistematicamente é
isso. Não é à toa que o professor Milton, não foi a primeira vez que ele foi citado. Em
geral, são os seus posicionamentos políticos que tendem a ser progressistas dentro da
faculdade de medicina.
Só mais uma coisa. O Silvio acabou de colocar que o Show, em geral, representa
o posicionamento político dos alunos, criticando a diretoria, em muitos casos. E, de
fato, ele faz isso, esse é um exemplo, quando a diretoria, quando um professor titular se
coloca favorável ao Provab. Eu também faço várias críticas ao Provab, mas isso é uma
discussão (ininteligível). Mas o interessante é, por exemplo, em 2013, que foi o ano que
eu entrei na faculdade, estava em debate a questão do Pimesp e trouxeram o debate de
cotas raciais para a faculdade. E a diretoria da faculdade se posicionou contrariamente
às cotas raciais, teve total apoio desses estudantes, principalmente, e o argumento da
diretoria na época é que a faculdade é uma faculdade de excelência e precisa ter os
melhores na faculdade, você não pode utilizar políticas afirmativas para selecionar
alunos e tal, e esse tipo de posicionamento da diretoria, esse argumento da meritocracia
é bastante questionável, mas não vamos entrar nessa discussão.
Mas, o interessante é o Show Medicina não se posicionou sobre isso, ele
avalizou essa postura, ele está aí para criticar outras coisas. O Show Medicina está aí
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para criticar quando vêm nordestinos para a Faculdade de Medicina. E é isso que está
em cheque aqui, é sempre político, qualquer crítica que ele vá fazer, seja ao Milton, seja
ao Scalisa, é sempre política. Às vezes com características particulares porque o Show
também é homofóbico, ele vai criticar homossexuais. Vários professores são citados, o
Scalisa é só mais um. O fato de ele ser estudante, ser professor é indiferente para o
Show Medicina. Obrigado.

O SR. FELIPE SCALISA – Obrigado pela oportunidade, sou Felipe Scalisa.
Eu gostaria de fazer algumas ponderações, acho que eu tenho o direito de trazer esse
posicionamento às claras. Bom, a primeira coisa que eu gostaria de trazer à atenção é
uma análise semiótica desse pequeno vídeo, dessa pequena peça. Ela se inicia colocando
uma apropriação pelos estudantes do espaço da faculdade, das vagas de residência como
se fosse de direito deles. E, de fato, existe um jargão na faculdade de que a casa é para
os da casa. Isso é universalmente conhecido, eu espero que não neguem esses fatos
elementares da realidade da faculdade porque é isso que tem sido feito aqui. Tem nos
negado a verdade sobre o que aconteceu, as verdades mais básicas.
E gostaria também de comentar que uma das formas mais agressivas de
violência, para além do ato violento em si, é você retirar da pessoa o direito de
classificar a sua própria violência. É tirar da pessoa a capacidade de poder dizer que ela
sofreu uma agressão, ela poder determinar que agressão foi essa e poder buscar a
reparação.
Vamos lá. Esse quadro, que depois vou passar para o meu, especificamente, ele
começa fazendo um apontamento para essa apropriação do espaço da faculdade, com o
velho jargão “da casa para os da casa”. Depois ele começa a estereotipar nordestinos,
comentando sobre as cabeças chatas e, finalmente, faz uma convocação dos estudantes
contra esse grupo que está invadindo e tirando nossos privilégios. Isso, em Ciência
Política, se chama fascismo e eu não tenho medo de usar esse nome.
Em relação ao meu quadro. Existe uma falácia, e eu vou utilizar justamente o
estereótipo que eles pegaram de mim, que é de que... Utilizando o termo falácia... Eu fiz
curso de retórica na USP, me preocupei em fazer isso e eu identifico falácias, inclusive,
me destaco na faculdade por isso. E existe uma falácia que se chama toquenismo, que é
quando você tem um membro de um determinado grupo social e vocês utilizam esse
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membro para balizar de críticas. Então, vocês são agora capazes de fazer piadas
homofóbicas, mas pelo fato de ter um homossexual lá dentro que tolera isso, ela perde o
caráter de homofobia e as pessoas que...

A SRA. SARAH MUNHOZ – PCdoB – Felipe, por favor, fala mais devagar
um pouquinho?

O SR. FELIPE SCALISA – Com certeza. Eu estava comentando sobre a
falácia do toquenismo, que é pegar um membro de um grupo determinado e, a partir do
pertencimento desse membro ao grupo, você se blindar de críticas aos preconceitos a
esse grupo. Isso é uma falácia categorizada em livros de retórica, então, por favor,
advogados...
Finalmente, vamos lá, meu quadro. Ele se inicia falando que vai ter uma
entrevista com ele, e a partir do momento todos já aplaudem, identificando quem seria
este “ele”. Em segundo momento, ele faz menção à erudição e ao reconhecimento na
faculdade em relação ao meu vocabulário. Finalmente, ele comenta sobre cantar em
karaokês músicas de Mariah Carey. Eu comento que quando eu fui calouro eu cantei no
recital da USP uma música específica da Mariah Carey. Isso foi motivo de piada, de
aplausos à piada feita pelo personagem, que é alegórico, claro. Eu não sei como que
algumas pessoas, de tamanho cinismo, conseguem dormir à noite, mas isso é só uma
alegoria, gente, não se sinta pessoalmente ofendidos. E, finalmente, a gente tem ali todo
o discurso de que há uma censura às piadas do Show.
Vamos lá, a piada é essa, quais seriam os sujeitos da faculdade que pediriam
para que essas piadas não fossem mais reproduzidas por ferirem direitos humanos? Só
existem pouquíssimos sujeitos políticos na faculdade que fazem isso e muito bem
delimitados, que são os coletivos, tanto NEGSS, Núcleo de Estudo em Gênero, Saúde e
Sexualidade, Coletivo Construção, que estuda políticas de saúde e o Coletivo Feminista
Geni. São as únicas entidades que se opõem a piadas que ferem direitos humanos, e isso
é visto como um tipo de ditadura, como um tipo de censura. E aí se mostra a inversão
ideológica do que significa a liberdade de expressão para uma instituição como o Show
Medicina. E é por isso que ela fere direitos humanos radicalmente, porque ela nega o
direito dos grupos oprimidos de protestarem contra a opressão.

1370
DIVISÃO DE TAQUIGRAFIA
Então, eu me senti profundamente ofendido com a peça. Todos viram isso, eu
conversei com o Silvio depois da peça, nós conversamos sobre isso sim. Conversei com
o Rodrigo, conversei com o Tander, conversei com o Fi, conversei com o Erikson,
vários já me pediram desculpas, vários já assumiram a existência do quadro referente a
mim. O Streicher, você deve conhecer, entrou numa sala em que nós estávamos
reunidos no dia do Show e disse “muito obrigado, coletivo, vocês deram muitas pautas
para a gente fazer piada hoje”. Durante a peça, Andressa de Oliveira, que está ali, ouviu
nos corredores “nós temos muitas outras piadas com o Scalisa para fazer essa noite”, e
realmente tinha. Eu não era só o quadro da Marília Gabriela, eu era o guardinha que
aparecia o tempo todo podando todas as piadas.
E, finalmente, me senti ofendido e eu me sinto ainda mais ofendido quando isso
é negado, é um delírio meu, eu sou uma pessoa, provavelmente, histérica, que eu estou
olhando opressão onde não tem, eu estou olhando representações minhas onde não
existem, e eu deveria, na verdade, me sentir em paz com o que aconteceu ali.
Realmente, não houve agressões a mim na faculdade esse ano, realmente o coletivo não
fez nota de repúdio de abuso sexual, realmente os coletivos não fizeram nota de repúdio
à homofobia na festa Carecas no Bosque, realmente não teve nada disso na faculdade. A
crítica às notas de repúdio e à censura veio do nada e nós todos aqui nesta CPI estamos
delirando, a Assembleia Legislativa é delirante porque ela está falando de violações de
direitos humanos na Faculdade de Medicina. E os nossos convidados que depois
tiveram que ser convocados para vir depor eles negam até mesmo que sabiam, que
poderia ter a hipótese de alguém se sentir ferido com uma piada.
Bom, queria deixar aqui a minha insatisfação mais uma vez, o quanto eu me
senti ofendido com isso, a violência secundária que isso leva, o trauma que isso carrega,
a difamação que isso traz para a carreira profissional, não é fácil ver 400 pessoas
aplaudindo, rindo de você por defender direitos humanos. Eu acho que o Show
Medicina endosso isso com exímio caráter de deboche ao longo de 2014 e fechou com
chave de ouro o ciclo de opressão que os coletivos foram submetidos. Obrigado.

(Palmas.)
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O SR. MARCO AURÉLIO – PT – Felipe, só uma pergunta por favor. É que eu
estava ouvindo o seu relato e eu só queria verificar o seguinte. Após o show, você
chegou a relatar que você se sentiu humilhado e você chegou a falar para o Michel
Oliveira Souza?

O SR. FELIPE SCALISA – Para o Michel não, eu não conhecia esse menino
até eu vê-lo me representando.

O SR. MARCO AURÉLIO – PT – Esse constrangimento que você relatou
você fez especificamente para uma pessoa ou você acha que, da maneira como foi feito,
os integrantes do Show Medicina não têm como dizer que não souberam de
manifestações contrárias.

O SR. FELIPE SCALISA – Eu fiz manifestações públicas durante a peça, no
fim da peça, na saída da peça, com membros do Show Medicina, diretores da Atlética,
diretores do Show Medicina, conversei com eles, muitos me pediram desculpas.

O SR. MARCO AURÉLIO – PT – Então foi público e notório que você se
sentiu agredido?

O SR. FELIPE SCALISA – Sim.

O SR. MARCO AURÉLIO – PT – Ok, obrigado.

A SRA. CARINA VITRAL – Meu nome é Carina Vitral, eu sou estudante de
Economia da PUC e sou presidenta da União Estadual dos Estudantes de São Paulo. É a
primeira vez que eu estou vindo desde... Tenho acompanhado muito os trabalhos da
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CPI, antes das audiências públicas e vim aqui junto com a Emanuelle, que é a nossa
diretora de mulheres para somarmos aos trabalhos da CPI aqui na Assembleia
Legislativa. Queria começar cumprimentando os deputados, deputado Adriano Diogo,
deputada Sarah Munhoz, vice e presidente, que têm desenvolvido um trabalho muito
importante. Eu acho que é preciso saudar quando o estado, quando uma Casa tão
importante como a Assembleia Legislativa, que na sua função é mudar leis, produzir
leis que avancem, inclusive, no sentido da consciência da sociedade tomam pra si um
tema

tão importante, tão vivido principalmente entre nós, estudantes.
Eu acho, e eu falo aqui como estudante e como eu, sim, representante eleita dos

estudantes e como uma entidade representativa. Acho que a colega citou aqui que uma
Atlética e o Show Medicina não são representativos porque ele não é eleito pelos
estudantes. O Daoc sim é uma entidade representativa no caso ali da medicina. E aí sim,
eu como entidade representativa, eu como estudante que pretendo coletivamente
representar um conjunto dos estudantes, estamos muito preocupados com as práticas
que acontecem em relação ao trote. Eu queria refletir sobre isso porque não se trata de
manter ou não uma tradição, mas o trote é um rito de passagem de uma coisa que
deveria ser comemorada pela sociedade que é você entrar numa universidade, você
mudar de ciclo na sua vida, você sair da escola e atingir a universidade. Deveria ser um
rito de passagem comemorado pela sociedade, ainda mais num curso de medicina da
Universidade de São Paulo, que é um curso onde milhares de estudantes se matam seja
nos cursinhos, seja aqueles que não têm oportunidade de estudar em cursinho, se matam
de estudar para passar. E um curso, inclusive, que poucos conseguem passar. Então,
acho que precisava ser um rito de passagem a ser comemorado.
E não só na Faculdade de Medicina da USP, mas em várias faculdades esse rito
de passagem se torna uma atitude violenta, se torna uma atitude soberba. E isso a União
Estadual dos Estudantes, em conjunto com diretórios centrais, como da Unicamp, da
USP, como diretórios acadêmicos do Mackenzie, da PUC, tem iniciado um debate para
que a gente consiga fazer uma campanha de conscientização para isso.
E eu só queria terminar dizendo que eu concordo com o que o professor Milton
disse. Eu acho que a gente precisa limpar o terreno, Silvio. Eu sou presidente de uma
entidade eminentemente política. Oposição a reitores, a governos, a dirigentes a gente
faz todo dia na União Estadual dos Estudantes. Nós nunca ofendemos uma mulher na
sua condição de mulher, nós nunca ofendemos um negro na sua condição de negro, nós
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nunca ofendemos um homossexual na sua condição de homossexual para fazer oposição
política, nunca fizemos isso.
Então, eu acho que a gente precisa limpar o terreno porque qualquer
manifestação política precisa ser aceita e ela pode sim, inclusive, ter alvo. Agora,
racismo, homofobia e machismo não é opinião, é opressão. É diferente de opinião. Você
não tem direito de ter uma opinião que agrida um homossexual, você não tem direito de
ter uma opinião que denigra uma pessoa negra, e você não tem direito de denegrir,
diminuir uma mulher na sua condição de mulher, independente da sua posição política.
E eu achei que isso foi usado como justificativa no caso do professor Milton, mas você
não tem esse direito.
Quiçá um dia essa Assembleia Legislativa e, na verdade, a Câmara Federal
possa aprovar como aprovou na lei contra o racismo, possa tornar a homofobia crime
inafiançável como é o racismo e todos os idealizadores disso poderiam hoje estar atrás
das grades.

(Palmas.)

O SR. SILVIO TACLA BARBOSA – Só respondendo. É que, assim, de
maneira nenhuma para ter uma opinião política a gente faz uso de opressão, de racismo,
de homofobia, de maneira alguma. Queria deixar claro que isso não é, de maneira
alguma, o que acontece no Show Medicina. Vocês apresentarem uma ou outra situação
de algum ano específico que possa ser interpretada com essa conotação, tudo bem.
Agora, como o próprio professor falou, o Show Medicina tem quatro horas, se vocês
observarem o Show como um todo acho que podem ter uma noção um pouquinho
melhor de como que ele é organizado, como ele é apresentado. Não é quatro horas de
opressão de maneira alguma.

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Pessoal está aqui o
professor Antônio Almeida, que é o nosso grande orientador de todo esse trabalho.
Amanhã começa aqui na Assembleia Legislativa, junto com a OAB, a campanha Trote é
Crime de Tortura. Porque vocês sabem como é qualificado qualquer um desses crimes?
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Violento Atentado ao Pudor. Pode ser jogar o ácido na vagina da menina de
Adamantina, pode ser jogar o ácido no olho, tudo é VAP, Violento Atentado ao Pudor.
Até estupro entra no Violento Atentado ao Pudor. Isso não evolui, não evolui. Então, a
partir de amanhã, a OAB vai lançar aqui na Assembleia Legislativa a campanha Trote é
Crime de Tortura, não prescreve é inafiançável, enquadrado no capítulo da tortura.
E essas vão ser consideradas fatores indutores a esses crimes. Eles fazem
apologia, essa é a nossa tese. Então, nós vamos ouvir o Silvio agora, fazer todas as
perguntas. Eu não vou me calar enquanto esse moço, o Bolini, que fica me chamando de
torturador, que eu incorporei o papel do torturador, eu não tenho problema. Ele não veio
depor, faz três semanas que ele não vem depor. E manda e-mail para todo mundo na
rede, todo mundo, todos os deputados, para todos os meus amigos, porque ele quer vir
depor sigilosamente. Vamos lá. Então, Silvio. Ele veio, mas não depôs. Falou que tinha
plantão e tinha que se retirar, ele ia ser o primeiro a depor, o senhor pediu, o senhor
falou com o deputado Marco Aurélio, ele foi embora, ele foi embora. E ele já tinha
posto isso na rede. Eu vou ler o que ele pôs na rede a meu respeito. (Inaudível) eu vou
ler tudo aqui, eu vou ler tudo. Silvio, vamos lá. (Inaudível) Ele veio, ficou branco lá
“preciso ir embora, tenho plantão”, vazou. Vamos lá, Silvio. Então, eu peço que a OEE
amanhã comece essa campanha. Estou repetindo, a menina de Adamantina que o cara
jogou ácido na vagina, ele não jogou ácido nas pernas dela, ele jogou na vagina dela, na
vagina. Vamos lá.
Quanto dinheiro você arrecadou como tesoureiro do Show, para o Show que
você foi tesoureiro em 2012? Quanto arrecadou de dinheiro em 2013, como secretário?
Quanto arrecadou de dinheiro em 2014, como diretor geral do Show?

O SR. SILVIO TACLA BARBOSA – Em relação à arrecadação...

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Não adianta entregar livro
no Ministério Público. Você está me ofendendo, você está nos ofendendo. Você manda
para o Ministério Público e não precisa mandar mais para a gente? Nós queremos a
cópia desses livros de ouro com os quais você tem a ver.
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O SR. SILVIO TACLA BARBOSA – Com relação à arrecadação de dinheiro,
eu sei afirmar mais ou menos quanto eu arrecadei em 2012, que eu era tesoureiro, foi
em torno de 80 mil reais.

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Quanto?

O SR. SILVIO TACLA BARBOSA – 80, em torno de 75, 80 mil. Em 2013 e
2014 eu não tenho certeza do valor correto, mas eu imagino que tenha ficado em torno
disso também. Em relação aos livros de ouro, é que são livros individuais que foram
entregues a versão original lá e eu não tive nenhuma cópia comigo. Por isso que eu não
consigo entregar a cópia. Eu posso solicitar para eles, não sei.

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Onde está o Estatuto do
Show Medicina?

O SR. SILVIO TACLA BARBOSA – O Estatuto, que eu saiba, foi entregue
tanto aqui na CPI quanto no Ministério Público.

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Como vocês gastaram
esse dinheiro arrecadado? O senhor tem o livro de ouro, isso é receita. Onde está o
capítulo da despesa? Quem assinou esse balancete da despesa, como é que o dinheiro
foi gasto?

O SR. SILVIO TACLA BARBOSA – Os gastos do dinheiro a gente não tem
uma organização muito clara porque são muitos gastos pequenos. No geral, são para a
elaboração do Show e das atividades que envolvem a realização.
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O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Isso eu sei. Eu quero
saber se o senhor vai entregar uma prestação de contas. A pergunta é a seguinte: como é
que vocês fazem para contratar as prostitutas?

O SR. SILVIO TACLA BARBOSA – O Show não contrata prostitutas.

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Ah, não? Mas você vai
entregar a prestação de contas? Porque se você arrecada 80 mil reais ou 80 reais você
tem que prestar contas, com isso você concorda?

O SR. SILVIO TACLA BARBOSA – Sim, a gente tem uma organização, não
é muito bem organizado, que a gente passa de um para o outro para saber mais ou
menos o quanto, como a gente arrecada.

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Como arrecadam nós
sabemos, são os livros de ouro. Como gastam? Vai prestar contas? É isso que eu quero
saber.

O SR. SILVIO TACLA BARBOSA – Eu posso passar.

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Vocês têm por hábito
fazer prestação de contas de gastos?

O SR. SILVIO TACLA BARBOSA – A gente não tem uma discriminação
muito exata.
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O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – O que quer dizer uma
finança muito exata?

O SR. SILVIO TACLA BARBOSA – A gente não controla todos os...

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Então, eu estou
solicitando oficialmente que você entregue os gastos, ta? Uma prestação de contas de
todos os gastos que vocês arrecadaram. Por que as alunas, está escrito no Estatuto que
as alunas não participam do Show?

O SR. SILVIO TACLA BARBOSA – De maneira alguma.

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – E por que elas não
participam?

O SR. SILVIO TACLA BARBOSA – As alunas participam da associação.

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Da costura.

O SR. SILVIO TACLA BARBOSA – Sim.

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Por que não do Show?
Não estou perguntando da costura, estou perguntando do Show.
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O SR. SILVIO TACLA BARBOSA – A associação envolve todos os alunos,
seja homens ou mulheres. Acontece que, como o Show foi organizado lá na década de
1940, naquela época existiam muito poucas mulheres na faculdade e o Show foi se
constituindo como um grupo de homens que ia apresentando. Inclusive, muito da peça
fazia graça, por exemplo, o balé que surgiu na década de 1950, fazia graça com vários
homens vestidos de bailarina.

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Deixa eu te facilitar para
você não ficar tão atrapalhado. Tem Estatuto da Costura?

O SR. SILVIO TACLA BARBOSA – Não, todos os membros, sejam homens
ou mulheres, fazem parte da mesma associação.

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Mas tem um Estatuto
específico da costura, das costureiras?

O SR. SILVIO TACLA BARBOSA – Não, é uma coisa só.

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Mas tem um capítulo no
Estatuto do Show que diz respeito às costureiras?

O SR. SILVIO TACLA BARBOSA – Não, isso é só uma organização interna,
não está no Estatuto.

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Não está
institucionalizado o papel da mulher?

1379
DIVISÃO DE TAQUIGRAFIA
O SR. SILVIO TACLA BARBOSA – Não, é uma organização interna.

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Não tem?

O SR. SILVIO TACLA BARBOSA – Não.

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Vocês já entregaram o
Estatuto?

O SR. SILVIO TACLA BARBOSA – Sim, sim.

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Vamos lá. O que fala o
Estatuto sobre a costura?

O SR. SILVIO TACLA BARBOSA – Não existe discriminação no Estatuto
nesse sentido.

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Não existe nenhuma
menção à costura no Estatuto?

O SR. SILVIO TACLA BARBOSA – Não, fala em termos genéricos do Show
só, como um todo.
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O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Tendo em vista que no
Estatuto do Show todos os alunos são associados, o que você acha de alunos associados
serem citados nominalmente na peça do Show, bem como professor? Como o Augusto,
ou indiretamente, como a Ana e o Scalisa?

O SR. SILVIO TACLA BARBOSA – Eu já mencionei que citações
individuais de alunos eu nunca fui a favor. Em relação a professores, o que o professor
Milton falou é verdade, isso sempre tem acontecido, fazem décadas que a menção a
professores tem ocorrido, tanto de maneira a elogiá-los quanto a críticas.

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Eu perguntei dos alunos,
a Ana, o Scalisa, o Augusto. Não falei de professores.

O SR. SILVIO TACLA BARBOSA – Não houve menção direta a nenhum
deles.

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Você continua dizendo
que não houve menção nem direta nem indireta a nenhum deles. Como base no fato de o
Estatuto dizer que todos os alunos são associados, você se consideram representativos?

O SR. SILVIO TACLA BARBOSA – De maneira alguma. O Show se coloca
como entidade representativa por causa do Estatuto. Quando eu disse que os alunos da
faculdade se sentem representados pelo Show, simplesmente porque no dia do Show o
teatro lota de alunos e eles aplaudem muito a apresentação, isso demonstra que
representa. Mas, de maneira alguma questão institucional oficial nesse sentido.
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O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Como você encara a
grande animosidade dos 400 espectadores do Show no dia 9 de outubro em relação ao
quadro da Geni e ao quadro do Scalisa?

O SR. SILVIO TACLA BARBOSA – Em relação à reação da plateia, eu não
posso comentar. Eu posso comentar sobre a realização do Show.

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Não estou perguntando da
plateia. Você era o diretor geral de 2014, você montou toda aquela encenação da Ópera
do Malandro.

O SR. SILVIO TACLA BARBOSA – Especificamente a Ópera do Malandro
eu não montei nada, o diretor geral não é quem...

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – da Geni.

O SR. SILVIO TACLA BARBOSA – Não, quem montou a Ópera do
Malandro em 2014 foi o balé. Quem organiza o balé é o coreógrafo. Eu fazia parte da
apresentação do balé, porque eu sou membro do balé. Mas, é uma produção coletiva dos
membros do balé, tem o líder que é o coreógrafo, e não fui eu quem organizou a Ópera
do Malandro em si, na verdade foi o coreógrafo, eu só participei da apresentação.

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Mas você era o diretor
geral ou não era?
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O SR. SILVIO TACLA BARBOSA – Sim, mas o diretor geral não é quem
elabora todo o roteiro do Show, o diretor geral organiza, vê quais quadros vão sair,
organiza a ordem.

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Qual era o duplo sentido
de interpretar a Ópera do Malandro? Por que esse negócio de “joga bosta na Geni”?
Qual era o sentido disso? Tinha alguma coisa que ver com o Grupo Geni, da faculdade?

O SR. SILVIO TACLA BARBOSA – Eu jamais vi nenhuma relação com o
Coletivo Geni naquela peça.

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Nenhuma relação?

O SR. SILVIO TACLA BARBOSA – Inclusive os membros do Show que
foram os que elaboraram, não fui eu especificamente, foi um coreógrafo e um outro
membro mais ativo do balé. Inclusive, são membros muito alinhados com as ideias dos
coletivos.

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Quem era o coreógrafo?

O SR. SILVIO TACLA BARBOSA – O coreógrafo era o Pedro.

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Pedro o que?

O SR. SILVIO TACLA BARBOSA – Pedro Paiva.
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O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Pedro Paiva era o
coreógrafo.

O SR. SILVIO TACLA BARBOSA – Isso.

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – E a outra pessoa do balé
que você se refere como responsável?

O SR. SILVIO TACLA BARBOSA – É quem representou a Geni, o Bruno
Lepre.

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Bruno Lepre. Foram eles
dois?

O SR. SILVIO TACLA BARBOSA – Não só. A ideia do tema é o coreógrafo
que escolhe. Inclusive, esse tema, o Pedro veio me explicar que escolheu esse tema em
novembro de 2013, um mês depois do Show de 2013 ter acontecido, naquela época esse
coletivo nem existia. E ele não tinha nenhuma intenção de... Ele nem imaginava que
esse coletivo fosse vir a aparecer naquele momento. E a representação dessa peça,
especificamente, que foi apresentada no final do Show para o resto dos membros, eu até
confesso que foi uma representação bem pouco original da Ópera do Malandro. O que
ele me explicou foi que ele se baseou muito em outros vídeos da Ópera do Malandro.

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Tem alguma imagem aí
da Ópera do Malandro para a gente ver o balé, a coreografia? Ou só aquelas bem
prejudicadas? Tem alguma coisa de boa qualidade para a gente exibir. Você, como
aluno do quarto anos, participou especificamente do quadro do Scalisa? Sendo visto nas

1384
DIVISÃO DE TAQUIGRAFIA
filmagens como um dos personagens. Como a montagem desse quadro ocorreu em todo
o processo criativo?

O SR. SILVIO TACLA BARBOSA – Tanto esse quadro como qualquer outro
quadro são organizados por algumas pessoas específicas. Como eu era diretor, eu não
tive muito tempo de participar da produção ativa desse quadro, mas como eu era da
turma do quarto ano, eu tinha que pegar algum papel, eu acabei representando o Pedro
Bial, que a gente fez um quadrinho do Big Brother, eu representei o Pedro Bial no
palco. Que a gente estava fazendo uma brincadeira sobre o internato, quem iria ser
excluído dos grupos do internato mais concorridos.

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Pedro Bial você está
dizendo que fez uma simulação do BBB, é isso?

O SR. SILVIO TACLA BARBOSA – É fez uma simulação do Big Brother.

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Big Brother, entendi.
Então, vamos ver esse trecho aí, por favor.

(Vídeo é exibido)

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Nem a Sherazade faria
pior, né? Em termos de linchamento de uma pessoa.

O SR. MARCO AURÉLIO – PT – Silvio, nesse Show específico você é o
diretor?
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O SR. SILVIO TACLA BARBOSA – Sim, sim.

O SR. MARCO AURÉLIO – PT – Você sustentou a ideia de que fazer o tema
Geni ocorreu lá atrás, antes do nascimento do coletivo Geni. Então, depois que teve a
ideia, depois que se colocou como ideia do Show Medicina ter a temática Geni, depois
disso surgiu o coletivo Geni na faculdade, é isso?

O SR. SILVIO TACLA BARBOSA – Sim, sim.

O SR. MARCO AURÉLIO – PT – A minha pergunta é o seguinte. Tendo
surgido na faculdade um coletivo com o nome Geni, cuja luta é uma luta de defesa
contra a discriminação, direitos humanos, uma luta justa do ponto de vista dos
princípios que defende, por parte de vocês que estavam organizando o Show Medicina
em nenhum momento vocês acharam que a temática Geni, colocada no Show, poderia
ser agressiva ao coletivo Geni?

O SR. SILVIO TACLA BARBOSA – De maneira alguma porque, na verdade,
o tema não foi o tema Geni, o tema foi a Ópera do Malandro. Inclusive, eu até gostaria
de ter os vídeos do Show, que está sendo muito pedido aqui, para que eu pudesse
mostrar o balé inteiro que foi representado boa parte das músicas que compõem a Ópera
do Malandro como um todo. E não envolve só as músicas, envolve as músicas, envolve
as telas que são feitas no final, que aparecem no fundo, envolvem as fantasias e tudo
mais.
As ideias vêm muito antes. Os responsáveis pelas ideias, logo depois que
acabam o Show começam a pensar nas ideias seguintes. E de maneira alguma eles
pensaram que o fato de uma das músicas, o tema da Geni, tivesse alguma relação com
alguma ofensa direta ao coletivo. Até porque o que foi representado não foi nada
diferente do que é representado em qualquer outra peça da Ópera do Malandro. A gente
se baseou especificamente em outros vídeos, inclusive, a gente até marcou de um dia
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assistir a Ópera do Malandro que estava passando, a gente acabou não conseguindo ir
assistir porque estava lotado no dia, a gente não tinha ingresso. A gente acabou
assistindo mesmo na tela. A gente assistiu alguns vídeos e até fez uma representação
bem pouco original, foi baseado nas outras representações.
Não houve, de nenhuma maneira, nada específico atacando o coletivo. Como eu
falei, a reação da plateia eu não estou aqui para comentar. Eu posso falar a nossa
intenção, a nossa elaboração e de maneira nenhuma teve conotação nesse sentido.

O SR. MARCO AURÉLIO – PT – depois do Show você recebeu reclamações
do coletivo?

O SR. SILVIO TACLA BARBOSA – Não.

O SR. MARCO AURÉLIO – PT – Nenhuma reclamação?

O SR. SILVIO TACLA BARBOSA – Não.

O SR. MARCO AURÉLIO – PT – Nenhuma manifestação de que foi
compreendido isso como uma provocação?

O SR. SILVIO TACLA BARBOSA – Para mim não chegou nada.

O SR. MARCO AURÉLIO – PT – Não chegou nada?

O SR. SILVIO TACLA BARBOSA – Não.
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O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – O seu discurso é de um
primarismo tão exacerbado que eu fico impressionado. Vocês quererem se comparar
com a Ópera da Geni do Chico? Agora, vamos esquecer a Ópera do Malandro. Na
realidade, o que vocês sugerem nessa cena é um linchamento de um ser humano. Vamos
pôr de novo para ver se o rapaz assimila. Vocês sugerem o linchamento do nome de
uma pessoa e de um ser humano. Não é possível que vocês sendo estudantes, diretor
geral do Show Medicina, não entenda. Olha, eu sou um pobre coitado, geólogo, atirador
de pedra da cruz. Veja o que está escrito aí. Põe de novo, Danilo.

(Vídeo é exibido)

O SR. SILVIO TACLA BARBOSA – Em relação à representação, como eu
falei, se vocês forem ver em outros vídeos, pode ser na internet mesmo, digitar no
Youtube, “Geni e o Zepelim representação” segue muito esse modelo de que a Geni fica
sendo silenciada, porque ela é uma vítima na peça da Ópera do Malandro, e no final ela
sai como vitoriosa, que foi isso que foi representado. Foi um momento de silêncio, aí
foram feitas as coreografias, porque o balé sempre faz essas coreografias e no final a
Geni dá um salto e os membros saem de lado. Foi muito semelhante ao...

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Quando chega o Zepelim,
né?

O SR. SILVIO TACLA BARBOSA – Isso, exatamente.

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Aí o tripulante do
Zepelim...
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O SR. SILVIO TACLA BARBOSA – Fica com a Geni.

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Fica com a Geni. Aí por
esses momentos ela é salva, depois ela passa...

O SR. SILVIO TACLA BARBOSA – Depois ela volta a ser...

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Então, você reconhece
que vocês são tremendos seguidores da obra do Chico Buarque?

O SR. SILVIO TACLA BARBOSA – Eu confesso que eu, pessoalmente...

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – E quem é o malandro
nessa história toda aí?

O SR. SILVIO TACLA BARBOSA – Eu, pessoalmente, nem conhecia direito
a Ópera do Malandro antes de participar do Show. Quem era um grande entusiasta era
justamente quem escolheu o tema, que é o Pedro. O balé, especificamente, não tem uma
representação de crítica tão direta, ele é mais uma representação de um tema que
segue...

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – A pergunta que eu quero
lhe fazer é assim: qual é o enredo da peça Ópera do Malandro? Como é que entra o
personagem Geni, o Zepelim? Como é que é o enredo, como é que vocês fizeram a
comparação? Porque você diz que não tem nada a ver com o Coletivo Geni. Eu vou
dizer o que eu acho para não ficar ruim, o seu advogado não ficar tão nervoso. Eu acho
que a pessoa que foi a tentativa lá era o Felipe Scalisa. Era uma proposta pública de
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linchamento para 400 pessoas contra o Felipe Scalisa. E o Geni era o coletivo que
estava enfrentando vocês. Então, vocês aproveitaram as palavras, tipo “joga bosta na
Geni”, joga isso, joga aquilo, aproveitaram Geni, fizeram uma colagem, e o personagem
a ser linchado até fisicamente, mas moralmente, eticamente, tal, era o Felipe Scalisa e
todo o Coletivo Geni, das meninas. E aí vocês aproveitaram esse pretexto, vocês não
conheciam a Ópera do Malandro, nunca ouviram falar em Paulo Pontes, Chico Buarque,
nada, nada, nada, vocês pegaram, fizeram essa caricatura e propuseram o linchamento
público dos coletivos e particular, da figura, vocês propuseram o linchamento.
O ator só não sofre a agressão física de contato, o resto. Então, vocês fizeram
apologia ao crime, apologia ao linchamento, apologia à destruição e usaram uma obra
indevidamente. Eu, se fosse o Chico Buarque, os processava por ter feito uma
apropriação absurda da obra, não tem parâmetro. Essa é a minha opinião. Então, você
está depondo, e eu vou por tudo isso no relatório, que eu estou acreditando... Eu não sou
relator, vou sugerir ao relator e vou tentar aprovar no relatório o que eu acho dessa
encenação da Ópera do Malandro. Então, é bom que vocês tenham aqui bastante tempo,
bastante espaço para explicar as coisas direito. Porque nós queremos fazer desse
exemplo de um pedido de linchamento nos mesmos moldes que a Sherazade faz no
SBT, pedindo para linchar, não sei o que, vocês fizeram uma associação.
Vocês pegaram uma obra que vocês não conheciam, não sabiam o que o Chico
estava querendo dizer, fizeram uma transposição caricatural, super agressiva. E você,
vocês não é diretor do Show Medicina por acaso. Você é um menino muito preparado,
muito esclarecido. Você pode estar fazendo respostas defensivas, nada contando contra
o Show. Embora diretor geral, você não é o responsável direto. Criação coletiva, eu sei
o que é uma criação coletiva. Agora, você assinou esse Show, você é o diretor geral,
você tem que responder por isso, amigo. Acabou aquele negócio de estar tudo entre
quatro paredes e o mundo não saber. Imagina, teve uma edição especial do jornal El
País sobre vocês, na Espanha, entendeu?
Existem 85 universidades americanas sob intervenção federal por causa dessas
práticas, 85 universidades federais. Existe uma minissérie americana chamada “Lei &
Ordem” só para tratar desses assuntos que vocês tratam dentro das quatro paredes da
Faculdade de Medicina. Tem uma série chamada “Stalker” que faz isso nos Estados
Unidos inteirinho. Tem reitores sendo processados. Entendeu a dimensão agora do que
vocês estão fazendo? Vocês entenderam?
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O SR. SILVIO TACLA BARBOSA – Repetindo, de maneira nenhuma nessa
peça específica eu não vi nenhuma relação com o Felipe Scalisa e também não vi
nenhuma relação com o Coletivo Geni. Como eu disse, eu pessoalmente não conhecia a
Ópera do Malandro, essa Ópera me foi apresentada pelo Pedro que antes do Show me
falou da ideia do tema, eu falei que achava uma boa ideia. Eu nem sabia direito se a
música da Geni ia fazer parte ou não. Eu só fui ver melhor no dia que a gente foi ver.
Ele marcou um dia para a gente ver a peça, acabou não conseguindo ir por falta de
ingresso e aí a gente voltou a assistir a peça no vídeo e se baseou nisso. Vários alunos
representaram o Malandro, um deles era, inclusive, o Gustavo, o Palmito, que ele
participou ali, contracenou com o Bruno Lepre um momento, deu um beijo na boca e
tudo mais, fazendo uma sátira, uma representação. E de maneira nenhuma a intenção foi
linchamento público de nenhuma pessoa específica, de nenhum coletivo específico, de
verdade. A gente não teve essa intenção.

A SRA. MARIA RENATA MENCACCI COSTA – Boa tarde, eu sou a Maria
Renata, eu sou aluna do terceiro ano da Faculdade de Medicina, faço parte do Coletivo
Feminista Geni e do NEGSS, que é o Núcleo de Estudos em Gênero, Saúde e
Sexualidade. Primeiro eu queria dizer que, Silvio, você disse que não chegou ao
conhecimento de vocês que o Coletivo Feminista Geni fez uma crítica à apresentação de
vocês e eu digo que se não chegou ao seu conhecimento com certeza chegou ao
conhecimento de membros do Show e das pessoas que você colocou como líderes do
balé, no caso o Pedro e o Bruno. Especificamente o Bruno. Eu conversei várias vezes
com o Lepre e o Coletivo Feminista se colocou como bastante ofendido pela
apresentação e pela reação da plateia.
E o que eu queria dizer é que, apesar de o tema ter sido escolhido em novembro
do ano passado e não existir coletivo feminista naquela época. Na verdade existia
coletivo feminista e a gente ainda não tinha nome, o nome surgiu em janeiro. Eu acho
que é sempre necessário a gente entender que nada tem um significado que esteja
dissociado de um contexto. Apresentar a peça, apresentar a Ópera do Malandro, apesar a
cena da Geni sendo apedrejada não tem um significado que se basta por si, ela tem que
ser associada com um contexto. E a conjuntura da faculdade na época era uma
conjuntura de que o coletivo estava muito exposto, sendo muito criticado, e existe o
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contexto da própria apresentação do Show Medicina que foi sim um grande ataque aos
coletivos. Mais de uma vez eles foram citados, inclusive no quadro do quinto ano tem
uma citação que eles falam “os coletivos insistem em nos odiar, mas nós vamos
continuar”. Então, mais de uma vez eles foram citados, então ficava muito difícil você
não entender essa apresentação do balé como um ataque, não tinha como.
Então, o que eu quero colocar é isso, apesar de isso ter sido pensado antes de o
coletivo ter nome, as coisas mudam, a conjuntura muda e isso tem que ser colocado
quando você vai fazer uma coisa. Foi de uma falta de sensibilidade absurda, não tinha
outra interpretação possível, acho que a reação da plateia naquele momento deixa muito
claro. Inclusive, a maioria dos aplausos vinha quando a Geni era apedrejada. E falar que
não foi feita a crítica, que o coletivo não se colocou, é mentira, a gente falou. Eu falei
várias vezes com o Lepre, falei várias vezes com o Rodrigo Bolini, falei várias vezes
com o Felipe Palermo. Eu imagino que isso tenha sido debatido em algum momento, se
não chegou ao seu conhecimento, ao conhecimento do Show e como vocês se colocam
como um grupo e falam que não existe uma hierarquia tão clara, que você não seria
líder e não mandaria neles, eu acho que o conhecimento de membros do Show e de
pessoas que compuseram o balé de forma muito ativa. Isso que eu queria dizer, se não
ficou claro ainda, nós do coletivo nos sentimos muito ofendidas.

O SR. SILVIO TACLA BARBOSA – Repetindo, de maneira alguma essa foi
alguma intenção no Show, representar coletivo algum nessa peça. Inclusive, quando os
membros do Show apresentaram para os membros do balé que não haviam visto a
peça... A gente mantém muito isso de manter o quadro fechado a quem está elaborando
até o momento de ser apresentado para os outros, para os outros terem uma avaliação
sem vício, sem estar acompanhando o processo, só ver o resultado final e poder fazer
algumas críticas. Quando foi apresentado para o coral, os membros do coral não
enxergaram esse tipo de ataque aos coletivos. Porque os membros do coral viram o balé
como um topo, o balé tem mais de 15 minutos, são mais ou menos umas oito ou 10
músicas, que estavam representando a Ópera do Malandro. E não viram que esses
poucos segundos que representavam uma música, que fazia parte da Ópera do
Malandro, tivesse qualquer relação a qualquer coletivo. De verdade, a gente não viu
nada nesse sentido.
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A SRA. SARAH MUNHOZ – PCdoB – Em 2014, você presidiu o Show
Medicina, certo?

O SR. SILVIO TACLA BARBOSA – E fui diretor geral, a gente não tem um
presidente.

A SRA. SARAH MUNHOZ – PCdoB – Você vem acompanhando isso em
2011, 2012, 2013 e 2014, é isso?

O SR. SILVIO TACLA BARBOSA – Eu entrei em 2011 na faculdade.

A SRA. SARAH MUNHOZ – PCdoB – De 2011 para 2014 tiveram mudanças
nesse Show, ou não?

O SR. SILVIO TACLA BARBOSA – Ah, certamente.

A SRA. SARAH MUNHOZ – PCdoB – Por quê?

O SR. SILVIO TACLA BARBOSA – Acho que naturalmente as coisas
mudam. As pessoas que participavam comigo em 2011... Eu era calouro em 2011 e
agora já estou no quinto ano, então, daquela época para cá só permaneceram atualmente
no Show mais três membros. Houve uma renovação praticamente total dos 50 membros,
100 membros do total que participa, houve uma renovação praticamente total. E as
ideias mudam, mas pessoas que participam mudam, o contexto externo muda, as
pessoas que entram na faculdade têm novas ideias. Naturalmente, as coisas mudam.
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A SRA. SARAH MUNHOZ – PCdoB – Você conhece o Rodrigo Bolini?

O SR. SILVIO TACLA BARBOSA – Sim, sim.

A SRA. SARAH MUNHOZ – PCdoB – O Rodrigo também foi presidente?

O SR. SILVIO TACLA BARBOSA – Foi, foi.

A SRA. SARAH MUNHOZ – PCdoB – Em que ano ele foi?

O SR. SILVIO TACLA BARBOSA – 2013.

A SRA. SARAH MUNHOZ – PCdoB – O Show de 2013, ao que me consta,
foi um Show muito pesado e o Show de 2014 foi um Show mais aliviado. Você teve
medo e por isso você recuou um pouco porque já tinha começado a CPI?

O SR. SILVIO TACLA BARBOSA – Primeiro que não havia começado a CPI
porque o Show começa os ensaios em agosto e termina no final de setembro, começo de
outubro.

A SRA. SARAH MUNHOZ – PCdoB – A CPI começou em 2013, pelo menos
a avaliação dos direitos humanos.
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O SR. SILVIO TACLA BARBOSA – Eu não tinha nem conhecimento em
relação a isso. Agora, de maneira nenhuma um Show foi mais leve e outro foi mais
pesado. Acontece que como o tempo vai passando, as pessoas mais novas vão tendo
novas vontades tanto de representar quanto de viver dentro do Show e as coisas mudam.

A SRA. SARAH MUNHOZ – PCdoB – Então, você está afirmando que
tradição também pode ser mudada?

O SR. SILVIO TACLA BARBOSA – Com certeza, absoluta.

A SRA. SARAH MUNHOZ – PCdoB – E em 2014, a mudança que houve não
foi por medo, foi simplesmente uma decorrência?

O SR. SILVIO TACLA BARBOSA – Existiram mudanças como elas têm
ocorridos anualmente, nenhuma mudança específica aconteceu. Até podemos tentar
discutir alguma mudança que possa ter acontecido, se ela teve alguma implicação de
alguma coisa, mas eu não enxerguei nenhuma mudança drástica de um ano para o outro.

A SRA. SARAH MUNHOZ – PCdoB – O uso do anfiteatro para encenar uma
peça eu entendo como uso para o qual ele se destinou. Ela fez um breve pronunciamento
aqui dizendo que durante a apresentação vocês usaram e deixaram o anfiteatro sujo, que
as mulheres chegaram às 5h e às 11h ainda tinha vômito, cadeira quebrada, etc e tal. O
que você como presidente fez para ressarcir, para indenizar o erário público dessas
violações aos nossos patrimônios?

O SR. SILVIO TACLA BARBOSA – Em relação ao que ela falou, se eu não
me engano, ela está falando de 2013.
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A SRA. SARAH MUNHOZ – PCdoB – Não tem problema, em 2013 você
também já estava lá.

O SR. SILVIO TACLA BARBOSA – Especificamente em relação à
apresentação, realmente o teatro fica usado, fica bem sujo, as fantasias ficam jogadas, é
jogado confete, é jogado muita coisa no palco.

A SRA. SARAH MUNHOZ – PCdoB – Qual a responsabilidade social que
vocês têm?

O SR. SILVIO TACLA BARBOSA – A gente limpa o palco.

A SRA. SARAH MUNHOZ – PCdoB – A gente não. Segundo a informação
dela...

(Inaudível)

O SR. SILVIO TACLA BARBOSA – O que eu posso dizer é que quando eu
fui diretor, eu contratei pessoas específicas com o nosso dinheiro, a gente contratou
pessoas para ajudar na limpeza também. A gente limpava, contratava pessoas para
limpar e deixava da maneira que a gente recebeu. Eu não tenho conhecimento de que
tenha deixado nada sujo não.

A SRA. SARAH MUNHOZ – PCdoB – Houve lesão do erário público,
cadeiras quebradas, vômito no chão.
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O SR. SILVIO TACLA BARBOSA – Não, desconheço.

A SRA. SARAH MUNHOZ – PCdoB – Então, você não pagou nada, não foi
solicitado pela USP para pagar nada, como é que é?

O SR. SILVIO TACLA BARBOSA – Eu sei que em relação à danificação de
algum material, se eu não me engano...

A SRA. SARAH MUNHOZ – PCdoB – Escuta, ou você é um presidente e se
engana... Ou você afirma ou não, por favor, seja específico.

O SR. SILVIO TACLA BARBOSA – Em 2010, eu tenho o relato de que, se eu
não me engano, os refletores do teatro queimaram durante algum ensaio, não sei se pelo
uso, eu não sei dizer, eu não estava na faculdade ainda, e eu sei que o Show ressarciu
totalmente o que foi danificado. Enquanto eu era diretor qualquer tipo de... Eu me
responsabilizava, conversava com o diretor da faculdade, qualquer tipo de dano ao
patrimônio a gente se responsabilizaria a arcar. E, felizmente, não chegou nada a mim
de que nenhum dano tivesse acontecido enquanto eu fui diretor e por isso que não
precisamos pagar especificamente nada de dano.

A SRA. SARAH MUNHOZ – PCdoB – Então você, enquanto diretor, nunca
supervisionou?

O SR. SILVIO TACLA BARBOSA – Sim, sim.
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A SRA. SARAH MUNHOZ – PCdoB – Nada do que acontecia... O antes
estava ok, depois você nunca supervisionou?

O SR. SILVIO TACLA BARBOSA – Sim, sempre deixávamos os espaços da
maneira como recebíamos.

A SRA. SARAH MUNHOZ – PCdoB – Mas tem aí quebras, violação.

O SR. SILVIO TACLA BARBOSA – Eu não tenho o conhecimento de
nenhuma quebra de cadeira nem nada.

A SRA. SARAH MUNHOZ – PCdoB – E vocês também disseram aqui que os
ensaios do Show começam às 20h e vão a 5h, 6h, 8h.

O SR. SILVIO TACLA BARBOSA – 8h não porque nossas aulas começam às
8h, né?

A SRA. SARAH MUNHOZ – PCdoB – Quer dizer, então, que não dura 12
horas de treinamento?

O SR. SILVIO TACLA BARBOSA – De maneira alguma.

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Ele esqueceu os 45 dias
que 180 pessoas têm que ficar à disposição deles.
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A SRA. SARAH MUNHOZ – PCdoB – É isso o que eu queria saber.

O SR. SILVIO TACLA BARBOSA – Não...

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – De madrugada, você é a
pessoa que mais conseguiu sintetizar isso, eles não conseguem responder isso. Quarenta
e cinco dias, 180 pessoas ficam à disposição deles.

A SRA. SARAH MUNHOZ – PCdoB – Olha, o que nos foi colocado aqui. Os
ensaios duram 45 dias.

O SR. SILVIO TACLA BARBOSA – Não. Eu não tenho o número total, é um
mês, quatro semanas... Um mês mais duas, me deixa pensar.

A SRA. SARAH MUNHOZ – PCdoB – 45 dias.

O SR. SILVIO TACLA BARBOSA – Não, não. Deve ser uns 28 a 30, eu
preciso fazer as contas.

A SRA. SARAH MUNHOZ – PCdoB – Ta bom, seja 30, eu gostei do número
30, está ótimo o número, 30 é um bom número, não há o que se discutir. Quanto tempo
vocês ficam lá para os ensaios usando material público: energia elétrica, água, luz,
espaço, fazendo sujeira, fazendo bagunça, quebrando coisa, proibindo que outras
pessoas entrem no setor porque o ensaio é fechado.
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O SR. SILVIO TACLA BARBOSA – Não. Os ensaios, inclusive, são
realizados no período da noite, um horário que os espaços não têm nenhuma
concorrência quase de uso...

A SRA. SARAH MUNHOZ – PCdoB – Não, mas você utiliza coisas que eu,
eu, eu...

O SR. SILVIO TACLA BARBOSA – Poderia requerer.

A SRA. SARAH MUNHOZ – PCdoB – Eu cidadã estou trabalhando para
pagar, isso é desperdício.

O SR. SILVIO TACLA BARBOSA – A gente usa o espaço para as nossas
atividades.

A SRA. SARAH MUNHOZ – PCdoB – Não estou falando do dia do Show,
estou dizendo o seguinte: que você vão usar os espaços em média 30 dias, oito horas,
são 2.400 horas.

O SR. SILVIO TACLA BARBOSA – Não chega a oito horas.

A SRA. SARAH MUNHOZ – PCdoB – Não chega a oito, chega a quanto?

O SR. SILVIO TACLA BARBOSA – Começa às 20h. O balé especificamente
costuma acabar umas 2h da manhã, o coral fica um pouco mais tarde.
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A SRA. SARAH MUNHOZ – PCdoB – Isso, e depois esse pessoal do coral vai
direto para a aula?

O SR. SILVIO TACLA BARBOSA – Não, não, depende, depende muito. Por
exemplo, quando você está no internato, agora no quinto ano a gente tem alguns
plantões noturnos e plantões diurnos para dar. Tem dias que a gente está livre, a gente
só tem que chegar 11h, isso depende, cada pessoa tem o seu horário, a sua
individualidade.

A SRA. SARAH MUNHOZ – PCdoB – Espera um pouquinho, cada pessoa
tem a sua individualidade. Ok, gostei, achei fantástica a afirmação. Agora, o Show
contempla as individualidades de cada um?

O SR. SILVIO TACLA BARBOSA – Certamente.

A SRA. SARAH MUNHOZ – PCdoB – Certamente, como? Se você disse que
começa às 20h, termina às 2h uma parte, termina às 4h a outra parte. Para quem começa
aula às 7h, você privou de sono, no mínimo oito horas essa pessoa.

O SR. SILVIO TACLA BARBOSA – Não, a gente não chega a privar
ninguém de sono. Os ensaios ocorrem no período noturno durante algumas semanas e as
pessoas podem dormir...

A SRA. SARAH MUNHOZ – PCdoB – É simples assim para você?

O SR. SILVIO TACLA BARBOSA – Eu nunca tive dificuldade de frequentar.
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O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Me deixa só fazer uma
pergunta.

A SRA. SARAH MUNHOZ – PCdoB – Você era só o diretor, você nunca
participou?

O SR. SILVIO TACLA BARBOSA – Sim, participei.

A SRA. SARAH MUNHOZ – PCdoB – E você dormia?

O SR. SILVIO TACLA BARBOSA – Dormia, dormia.

A SRA. SARAH MUNHOZ – PCdoB – E dava plantão no outro dia?

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Dormia onde, no sofá?

O SR. SILVIO TACLA BARBOSA – Plantão eu começo agora no quinto ano,
eu não chego a dar plantão porque eu estou no quinto ano só agora.

A SRA. SARAH MUNHOZ – PCdoB – Então, a sua responsabilidade só
começa agora?
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O SR. SILVIO TACLA BARBOSA – Não, não, de maneira alguma. Eu posso
mostrar para vocês que eu sempre tenho frequência, tenho presença, tenho notas nas
matérias sem nenhum questionamento de nenhum professor. Nunca peguei nenhuma
recuperação, nunca nada.

A SRA. SARAH MUNHOZ – PCdoB – E os seus colegas?

O SR. SILVIO TACLA BARBOSA – Que eu saiba os meus colegas têm um
bom aproveitamento acadêmico, seguindo a média dos outros alunos da faculdade. De
nenhum modo os alunos do Show têm um aproveitamento escolar menor ou maior que
os outros, acho que eles seguem a mesma linha, pelo menos é o que eu tenho visto.

A SRA. SARAH MUNHOZ – PCdoB – Alguém está idiotizado nesse sentido,
ou os que estão no Show ou os que estão no dia-a-dia.

O SR. SILVIO TACLA BARBOSA – Eu sei que os alunos do Show que são
meus amigos acompanham a faculdade bem.

A SRA. SARAH MUNHOZ – PCdoB – Bêbados no outro dia.

O SR. SILVIO TACLA BARBOSA – Não, não.

A SRA. SARAH MUNHOZ – PCdoB – Vocês disponibilizam bebida durante
o ensaio e ninguém vai bêbado?
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O SR. SILVIO TACLA BARBOSA – Bêbado para a aula nunca vi ninguém
indo.

A SRA. SARAH MUNHOZ – PCdoB – Ou por que você podai estar também
alcoolizado?

O SR. SILVIO TACLA BARBOSA – E a disponibilização de bebidas de
maneira nenhuma é para ser consumida de maneira excessiva.

A SRA. SARAH MUNHOZ – PCdoB – O que é excessivo para você? Para
mim, 20 ml é excessivo, eu não tenho alcoolase.

O SR. SILVIO TACLA BARBOSA – Eu, pessoalmente, nunca mencionei a
quantidade de álcool...

A SRA. SARAH MUNHOZ – PCdoB – Responda só por você e não pelos
outros.

O SR. SILVIO TACLA BARBOSA – Não, mas eu digo pelo que eu observo,
os alunos indo para as aulas bem, sem problema nenhum.

A SRA. SARAH MUNHOZ – PCdoB – O outro que depôs aqui estava
totalmente saudável, tranquilo, só foi um acidente, foi a porta que caiu sozinha. No
entanto, ele é réu confesso de que bebeu duas gar... duas cervejas.

O SR. SILVIO TACLA BARBOSA – Duas latas.
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A SRA. SARAH MUNHOZ – PCdoB – Você vê como você prestou atenção?
Eu falei duas garrafas propositadamente, você corrigiu automaticamente, duas latas.
Gente, cuidado com o que vocês falam.

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Tacla, me diz uma coisa,
você admite que por um determinado número de dias, quatro semanas ou seis semanas,
todos os 180 calouros, meninos e meninas, têm que ficar à disposição dos ensaios. Eu
não vou ficar perguntando coisas como se fosse uma avó perguntando para um netinho
birrento. Eu quero saber o seguinte, onde está escrito, e por isso eu quero ler esse
Estatuto, que vocês, por serem veteranos de anos maiores podem, como vocês fizeram
em 2012, pôr todos os calouros nus? Onde está escrito que vocês têm um grau de
ascendência sobre os calouros, que vocês determinam depois das aulas, no período de
tanto a tanto, todos os calouros têm que ficar disponíveis das 20h, das 22h.
Tanto é que aquele menino saiu do ensaio do Show e tropeçou da porta do
Serviço de Verificação de Óbito. Não fomos nós que inventamos, nós vamos te mostrar
o vídeo. Então, onde está escrito. Porque nós estamos imaginando que vocês criaram
um mundo lá que, como vocês falam “não, é da tradição”, então faz parte, o calouro é
calouro, o calouro é bixo, bixo é burro. Então, quero saber... Nós vamos contextualizar,
se não você fica “não, não sabia”. Não são seis semanas, são quatro semanas. Então, o
que nos estamos querendo com esta CPI, um dos objetivos, é acabar com esse regime
coercitivo que você do quinto ano, sexto ano, quarto ano, pode falar para uma pessoa
que entra na faculdade que ela não vai dormir por seis semanas, vocês não podem fazer
isso. Tira a roupa? Para que tira a roupa? O que é isso, Koba?

O SR. RICARDO KOBA – Isso é uma foto do Allan Brum, ele não está aqui
agora, aquele rapaz que foi do Show Medicina. Quer explicar a história, Allan?

O SR. ALLAN BRUM – Então, eu já fiz o depoimento aqui em outro momento.
Quando eu entrei para o coral, no segundo ano de Show...
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A SRA. SARAH MUNHOZ – PCdoB – Em que ano?

O SR. ALLAN BRUM – Em 2013. Todos os calouros, todos os integrantes que
iriam para o coral tinham que fazer um dia de apresentação, isso foi colocado em outro
depoimento também. Então, no dia de apresentação, você fica de cueca num canto do
anfiteatro da faculdade (ininteligível), e daí nesse dia, enquanto as pessoas estão
ensaiando, fazendo música, você é a diversão, então, você vai se apresentar. Nesse dia
colocam várias garrafas de bebida, são garrafas pet de dois litros com alguma batida
feita. Não é uma batida muito saborosa, a intenção é a pessoa vomitar, mas mal e beber
enquanto ela conseguir. Isso eu vi com outros também, no meu dia não foi especial...

A SRA. SARAH MUNHOZ – PCdoB – Só um minuto, enquanto ela conseguia
na lucidez dela?

O SR. ALLAN BRUM – Não, passa daí na verdade.

A SRA. SARAH MUNHOZ – PCdoB – Então, isso que eu estou falando.
Porque, assim, enquanto eu conseguir, a minha vontade é plena. Agora, o que foi
colocado aqui, enquanto você consegue, eu te seguro, quando você não consegue mais
eu deixo você à sua própria sorte.

O SR. ALLAN BRUM – Sim, mas mais ou menos. Eu concordo com você no
sentido assim, a minha vontade é plena enquanto eu conseguir, assim como foi de todos
que entraram. Você é coagido a fazer isso...

A SRA. SARAH MUNHOZ – PCdoB – Você é coagido ou induzido?
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O SR. ALLAN BRUM – É uma discussão complexa. Eu diria, por exemplo,
você é induzido, mas no meu ano junto comigo, que estava entrando para o coral...

A SRA. SARAH MUNHOZ – PCdoB – Você, fala de você, você foi induzido
ou coagido?

O SR. ALLAN BRUM – Eu fui induzido, eu bebi voluntariamente, me
colocaram para beber. Mas o ponto que eu coloco para você é: qual a diferença entre o
coagido e o induzido? No meu ano, por exemplo, um outro menino que se apresentou
estava em tratamento para a leishmaniose, então ele...

A SRA. SARAH MUNHOZ – PCdoB – Mas eu não acho que aquele quadro
com o (ininteligível) alcoólico ali é um quadro expressivo de uma pessoa... Você
gostaria de ter... Quando você se enxerga ali, é aquilo que você gostaria?

O SR. ALLAN BRUM – Não, definitivamente não. O ponto é, eu naquele dia
bebi, fui induzido a beber, eu já tinha vomitado, me faziam beber mais, depois que perdi
totalmente...

A SRA. SARAH MUNHOZ – PCdoB – Só um minutinho, só um minutinho.
Eu bebi porque eu queria, aí eu vomitei...

O SR. ALLAN BRUM – Eu nunca quis nem beber, na verdade.
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A SRA. SARAH MUNHOZ – PCdoB – Mas você concordou com a primeira
etapa?

O SR. ALLAN BRUM – Sim, sim, sim.

A SRA. SARAH MUNHOZ – PCdoB – Depois você começou a vomitar e aí?

O SR. ALLAN BRUM – Bom, eu continuei bebendo.

A SRA. SARAH MUNHOZ – PCdoB – Por quê?

O SR. ALLAN BRUM – Porque tinha que beber.

A SRA. SARAH MUNHOZ – PCdoB – Tinha que beber como, se não era
mais sua vontade?

O SR. ALLAN BRUM – Não, eu nem lembro mais. Sei que depois que eu já
tinha vomitado pessoas colocaram mais bebida na minha boca.

A SRA. SARAH MUNHOZ – PCdoB – Perfeito. Pessoas, pessoas?

O SR. ALLAN BRUM – Sim.

A SRA. SARAH MUNHOZ – PCdoB – No plural?
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O SR. ALLAN BRUM – Sim.

A SRA. SARAH MUNHOZ – PCdoB – Mais que um?

O SR. ALLAN BRUM – Mais que um. Nesse dia eles colocam dois calouros
que estão entrando, um vai cuidar de você quando estiver apagado e vai fazer a limpeza.

A SRA. SARAH MUNHOZ – PCdoB – Aquele que estava ali do lado quem é?

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Allan, fala da foto vai,
vamos tentar entender do que nós estamos falando aqui.

O SR. ALLAN BRUM – Nesse dia outros calouros já tinham se apresentado,
inclusive um que estava em tratamento para a leishmaniose, ele passou pela mesma
coisa, não de cair assim. O dele, no caso, ele quebrou quatro dentes, foi aquele que foi
amarrado, ele estava em tratamento para a leishmaniose e passou por isso também. Daí
no meu dia eu bebi até não ter mais consciência, outras pessoas me auxiliaram a beber,
ou seja, eu estava sentado numa cadeira e colocaram bebida na minha boca.

A SRA. SARAH MUNHOZ – PCdoB – Auxiliaram.

O SR. ALLAN BRUM – Auxiliaram é uma maneira eufêmica de descrever,
mas...
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A SRA. SARAH MUNHOZ – PCdoB – Eufemismo.

O SR. ALLAN BRUM – Sim. Daí no meu dia eu passei mal, caí, tinha tirado o
meu óculos porque estavam com medo que eu quebrasse os meus óculos, tiraram ele. O
que me dizem é que eu levantei e caí de cara e daí fica uma poça de sangue que algum
calouro limpou depois, e eles ligaram para algum médico do Show, no caso era um
ortopedista, e me levaram para o IOT, que é o Instituto de Ortopedia do HC e tinha um
médico lá. Daí nesse dia ele tentou me costurar, pelo que me relatam, eu reagi quando
ele tentou me costurar e ele me deu um mata leão, me apagou de novo e me levaram de
cadeira de rodas para o IC, que é o Instituto central. Lá eu fui costurado por um colega
do quinto ano que é da Atlética, ele só me costurou, ele estava lá no internato.

A SRA. SARAH MUNHOZ – PCdoB – Ele te costurou, né?

O SR. ALLAN BRUM – É, eu tomei três pontos. Então, ele costurou minha
cara...

A SRA. SARAH MUNHOZ – PCdoB – Mas um quintoanista só dá para
costurar mesmo.

O SR. ALLAN BRUM – É, ele estava tendo aulas de...

A SRA. SARAH MUNHOZ – PCdoB – Práticas cirúrgicas.

O SR. ALLAN BRUM – É, daí ele me costurou e de lá eles me levaram para
lá...
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A SRA. SARAH MUNHOZ – PCdoB – Escuta, não foram as meninas da
costura que fizeram isso?

O SR. ALLAN BRUM – Não, não foi. E daí eles me levaram para lá porque
tinha um médico do Show também, que é um neurocirurgião. Daí ele orientou “poxa,
ele caiu, bateu a cabeça, quebrou um dente e tomou três pontos. Vamos fazer uma
tomografia”? Ele fizeram uma tomografia e eu tinha um hematoma subaracnóide.
Então, eu fiquei em acompanhamento...

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Em que ano foi isso?

A SRA. SARAH MUNHOZ – PCdoB – 2013.

O SR. ALLAN BRUM – 2013.

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Isso foi como decorrência
do Show?

O SR. ALLAN BRUM – Foi.

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Eu e a deputada Sarah
estamos dizendo o seguinte: é verdade que durante 45 dias, 40 dias, vocês calouros, do
seu ano, que era 2013... Em 2013, o depoente Silvio Tacla era secretário do Show. Você
entrou com ele na faculdade ou não?
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O SR. ALLAN BRUM – Não, acho que ele é um ano mais velho do que eu.

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Um ano mais velho,
muito bem. Você ficou 45 dias à disposição do Show? Os calouros ficaram à
disposição? Foram todos os calouros que ficam à disposição do Show durante 45 dias?
Como é que é esse ritmo, que para nós é fundamental? Principalmente, falar na frente
do professor Milton, porque nós temos uma dúvida se a Faculdade de Medicina vai
tomar alguma providência, se essa prática da tortura de 45 dias privados de sono... Eu,
por exemplo, se eu não for dormir 22h eu nunca tenho condição de acordar... Eu acordo
cedo trabalho para caramba, mas se eu não for dormir na hora... O que eu quero
entender é como é que uma pessoa, um ser humano, se é verdade esse negócio. O cara
ter que ficar 45 dias à disposição desses senhores aqui. Se tem essa regação de bebida
toda, onde está escrito, eu queria que vocês falassem isso, por favor.

A SRA. SARAH MUNHOZ – PCdoB – Só uma pergunta. São 45 dias ou 30
dias de ensaio?

O SR. ALLAN BRUM – São dois meses. Na primeira etapa... Eu não sei
exatamente mensurar os dias, é algo entre 30 dias e 60 dias. Não sei quanto tempo é, eu
sei que tem um mês de ensaio geral, isso é garantido, mas ele começa antes da Intermed,
duas semanas antes. Então, nessas duas semanas não é direto, os estudantes têm que ir
de terça e de quinta. E depois uma segunda etapa, a Intermed, que é de um mês ou acho
que quatro semanas, aí são todos os dias, de segunda à quinta, sábado e domingo.
Em todos esses dias tem até uma piada que se faz. Oito horas, se você atrasa
você tem que dar uma boa justificativa e muitas vezes essa justificativa não é válida, e
daí tem as penalizações. Por exemplo, houve um ano em que um calouro atrasou, ele
atrasou 11 minutos, chegou 20h11, daí foi colocado para cada 11 minutos que um
calouro atrasasse, todos os calouros tinham que chegar 11 minutos mais cedo. Jogaram
cerveja no calouro, etc, e disseram que todos tinham que chegar mais cedo, se não ia
estar na mesma situação. É isso, mudou o horário para todo mundo.
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O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Silvio Tacla com a
palavra.

O SR. SILVIO TACLA BARBOSA – Em relação a isso que está sendo
relatado, que todos os calouros, todos os 180 calouros ficam à disposição dos diretores,
dos veteranos, isso não ocorre. Participam do Show alguns alunos, na média, em cada
turma costumam, não sei quanto entram, vária muito, 10, 20, um número bem aleatório
pode ser, depende da turma. E de maneira nenhuma esses calouros ficam à disposição
dos outros membros, eles participam do Show, eles participam de diversas atividades,
participam da contrarregra, participam da cenografia, participam da iluminação,
participam de quadros de calouros. Eles não participam de alguns quadros específicos,
eles não participam do coral e não participam do balé, porque esses quadros eles
começam a participar no segundo ano.

A SRA. SARAH MUNHOZ – PCdoB – Você concorda que o Show precisa de
infraestrutura e para a infraestrutura precisa de gente?

O SR. SILVIO TACLA BARBOSA – Certamente.

A SRA. SARAH MUNHOZ – PCdoB – E essa gente, esse material humano
são os calouros?

O SR. SILVIO TACLA BARBOSA – São todos.

A SRA. SARAH MUNHOZ – PCdoB – Ah, perfeito.
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O SR. SILVIO TACLA BARBOSA – São todos os membros do Show,
participam para a elaboração da peça.

A SRA. SARAH MUNHOZ – PCdoB – Então, pronto. Cenografia,
contrarregra...

O SR. SILVIO TACLA BARBOSA – Iluminação, sonoplastia, cortina, se eu
não me engano são sete ou oito subdivisões que...

A SRA. SARAH MUNHOZ – PCdoB – Sete ou pito, se participam só 10
pessoas como é que dá um Show de só no balé ter 14 dançando?

O SR. SILVIO TACLA BARBOSA – Porque o balé... É assim, metade dos
membros participam do balé e outra metade do coral. Então, deve ficar e torno de meio
a meio, uns 20 para cada lado, talvez, é nesse sentido.

A SRA. SARAH MUNHOZ – PCdoB – Como você é tão ruim de matemática
e conseguiu passar no vestibular de medicina? Me desculpa, viu.

O SR. SILVIO TACLA BARBOSA – Eu discordo dessa questão da
matemática.

A SRA. SARAH MUNHOZ – PCdoB – Você tem pleno direito de discordar.
Eu só estou fazendo uma observação minha porque 30 é diferente de 45, 10, 20. Claro,
você nem precisa responder a essa minha colocação, mas é muito complicado. Eu aceito
a sua discórdia, mas quero deixar registrado o meu posicionamento.

1414
DIVISÃO DE TAQUIGRAFIA

O SR. SILVIO TACLA BARBOSA – Tudo bem, agora em relação a ficarem à
disposição, a serem obrigados a ir nas atividades, isso de maneira alguma é uma
atividade institucional do Show, o Show de maneira nenhuma obriga nenhuma pessoa a
fazer nada. Ela participa, tem as atividades para serem realizadas. Em relação a esse
evento, inclusive, eu ajudei, eu fiquei cuidando do Allan o tempo inteiro, na época ele
meu amigo, eu faria isso com qualquer pessoa, independente de ser meu amigo, na
época o senhor era meu amigo. Eu cuidei de você...

A SRA. SARAH MUNHOZ – PCdoB – Era, por quê?

O SR. SILVIO TACLA BARBOSA – Era amigo.

A SRA. SARAH MUNHOZ – PCdoB – Era significa que hoje não é.

O SR. SILVIO TACLA BARBOSA – Perdi o contato pessoalmente agora,
mas, na época eu era muito amigo dele. Eu vendo um amigo meu que estivesse em
alguma situação que precisasse de alguma ajuda eu cuidaria dele.

A SRA. SARAH MUNHOZ – PCdoB – O senhor é um médico, o senhor vai
ter que cuidar de qualquer pessoa.

O SR. SILVIO TACLA BARBOSA – Certamente.

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Deixa ele responder.
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(Inaudível)

O SR. SILVIO TACLA BARBOSA – Eu gostaria de esclarecer esse caso. Eu,
pessoalmente, participava do balé. Como eu falei...

A SRA. SARAH MUNHOZ – PCdoB – É você naquela foto?

O SR. SILVIO TACLA BARBOSA – Sim, sim, sou eu. Metade dos membros
participam do balé e a outra metade do coral. Eu estava no meu ensaio do balé. Eu
desconheço essa atitude que o Allan falou que os alunos seriam coagidos a beber, eu
nunca presenciei nada nesse sentido. E eu, enquanto diretor, fiz questão de fiscalizar que
nenhum excesso fosse cometido. Nunca fui a favor de ninguém consumir bebida
alcoólica em excesso. Mas, vendo que um colega meu estava machucado, estava
alcoolizado, eu, como obrigação humana, fiz questão de cuidar dele.

A SRA. SARAH MUNHOZ – PCdoB – Você disse que ele estava alcoolizado.
Isso é um diagnóstico médico.

O SR. SILVIO TACLA BARBOSA – Sim, estava. Agora, como eu disse, eu
não presenciei o momento da queda dele porque eu estava ensaiando no balé, e eu
desconheço que ele tenha sido coagido, obrigado a consumir bebida alcoólica, isso não
é uma coisa que é comum acontecer nos ensaios do Show. Eu vi que ele estava
precisando de ajuda, o levei para o hospital, encontrei um amigo meu...

A SRA. SARAH MUNHOZ – PCdoB – Você levou da Atlética, do Show
Medicina para o Hospital ou do IOT para o HC?
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O SR. SILVIO TACLA BARBOSA – Eu fiz tudo, primeiro...

A SRA. SARAH MUNHOZ – PCdoB – Você estava no Show, ele se
acidentou, digamos assim, aí você prestou socorros. Qual foi o caminho que você fez?
Como pessoa.

O SR. SILVIO TACLA BARBOSA – Eu era um mero estudante de terceiro
ano, não tinha nenhuma condição médica de avaliar o caso, sabia que ele estava
precisando de ajuda, o máximo que eu poderia saber no momento era isso, levei para o
Instituto de Ortopedia, onde se cuida de traumas, esse tipo de coisa. Lá no instituto
encontrei um colega nosso, já era formado, já era, se eu não me engano, R3 da Dortop,
ele se voluntariou para, prontamente, reparar o que tinha acontecido, de fazer a sutura
do dano aqui no queixo do Allan. Acontece que na hora de fazer a sedação não foi
possível porque ele estava alcoolizado e era muito difícil fazer naquele momento.
Sinceramente, essa história de mata leão... Eu sei que ele reagiu e de maneira nenhuma
a gente ia permitir que ocorresse nenhum tipo de danificação do hospital naquele
momento, não houve mata leão nem nada nesse sentido. Ele foi levado para o HC...

A SRA. SARAH MUNHOZ – PCdoB – O que foi feito dentro do IOT?

O SR. SILVIO TACLA BARBOSA – No IOT foi a tentativa de uma sutura. E
tendo sido feita essa tentativa não bem sucedida, a gente foi para o HC porque esse
próprio ortopedista disse que o protocolo médico, agora eu já sei porque eu já aprendi,
mas na época eu não sabia, o protocolo médico de algum trauma na face seria uma
tomografia para verificar se não teve nenhuma lesão. É um protocolo, não é nada
sugestivo, mas é um protocolo. Ele me falou “o correto é vocês o encaminharem para o
instituto central do HC que lá eles podem fazer uma tomografia”. Eu falei, obviamente,
se esse é o protocolo médico, vamos seguir ele. O levei para o outro hospital, a gente
seguiu o caminho lá, fez a transferência, foi para o Instituto Central. Lá conseguimos
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que um colega nosso, essa parte eu não vi, da sutura, quando eu o vi já estava suturado,
um colega nosso que era interno do quinto ano...

A SRA. SARAH MUNHOZ – PCdoB – Só um minutinho, então. Você disse
que o R3 suturou ou tentou suturar?

O SR. SILVIO TACLA BARBOSA – Tentou, não conseguiu, foi para o
Instituto central, lá a sutura foi bem sucedida e o protocolo mandava que fosse feita uma
tomografia. O outro amigo nosso que era neurocirurgião confirmou essa necessidade de
uma tomografia como protocolo, foi feita, essa tomografia não apresentou hemorragia
subaracnóide, pode ser vista lá no prontuário. Eu não vou ficar falando nem quebrar o
sigilo do prontuário porque isso é uma questão que eu prefiro não falar. Mas, assim, não
foi vista na hora, pelo menos o que foi relatado para mim, e a questão é que o residente
era R1 do primeiro ano de residência da neurocirurgia, ele não tinha condições técnicas
de ter certeza que não tinha nada. Ele preferiu esperar uma avaliação de 12 horas para
que fosse refeita essa tomografia. Essa tomografia foi refeita, foi constado mesmo que
não havia nada, nenhuma lesão cerebral nem nada. E aí eu fiquei com o Allan esse
tempo todo, eu fiquei com ele lá, eu cuidei dele, eu queria cuidar dele na época.
Primeiro que eu tinha obrigação de cuidar e tinha vontade porque ele era muito amigo
meu na época.

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Silvio, deixa eu te fazer
uma pergunta. Você é aquele de blusa verde?

O SR. SILVIO TACLA BARBOSA – Sim.

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – E o Allan é esse aqui?
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O SR. SILVIO TACLA BARBOSA – Sim.

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Você era o veterano dele?

O SR. SILVIO TACLA BARBOSA – Eu era um ano mais velho que ele, né?

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Mas você o conhecia?

O SR. SILVIO TACLA BARBOSA – Sim, sim.

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Bom, então vamos lá.
Embora você tenha dito, eu não vou ficar entrando nesse detalhe do comentário, se ele
tinha tido uma lesão, tal, aconteceu uma coisa muito grave com ele no ensaio do Show,
não é verdade?

O SR. SILVIO TACLA BARBOSA – Sim.

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – E é evidente que você não
é o responsável. Não precisa se defender que eu não estou te acusando de nada. O que
nós estamos querendo entender é como a coisa funciona. Muito mais do que
criminalizar, punir, nós queremos saber qual é o mecanismo. Qual é o nosso objetivo?
Tentar banir o mecanismo. Muito mais do que as pessoas, nós queremos entender os
mecanismo. Lógico, tem pessoas cujas práticas ela vai ter que responder o resto da vida.
O que nós estamos querendo entender é o ritual do Show Medicina. Então, você está
aqui ao lado do Allan como ser humano preocupadíssimo, solidário com a saúde e com
a vida dele. Evidente, eu quando estava na faculdade e via algumas pessoas submetidas
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a trote e eles entravam em fases críticas, eu tentava me solidarizar e ficava super
preocupado, embora eu não tivesse relação nenhuma com o acontecido.
Então, você já estava de veterano, ele foi lá no Show e ele acabou se
machucando, se ferindo, e você preocupadíssimo o acompanhou. Então, o que nós
queremos saber é se efetivamente, se não são 45 dias, se são 30 dias. Porque você
ironiza respondendo “que 180 alunos? Não tem nada de 180”. Nós queremos saber da
onde vem essa orientação, essa ordem que todos os calouros ingressantes tem que
participar do Show como atores, como iluminadores, como cenógrafos. O coral eu já
entendi que não é de acesso e nem outro nicho, o balé, mas o resto é tudo. Como é que
vem essa ordem de comando e junta, porque você fala “não, não são 180”. Todos os
calouros têm que ir para lá à noite. Se eles vão consentindo, não consentindo, induzidos,
mandados...
Agora, por exemplo, vou te mostrar essa contribuição do Show Medicina aqui,
para concluir a minha pergunta: “Tomás, 88, tesão de Show e de bebum. Gastem meu
dinheiro em bebida e esfiras”. Você sabe que o cara escreveu, você sabe. Então, nós
queremos saber, voltando à minha postura agora que eu vi a foto... Alguém machucou
esse menino aqui, esse moço, esse homem. Machucou de uma forma que pode não ter
sido um lesionamento que deixou sequelas, mas naquele momento vocês estavam em
pânico, que o cara que estava no Show Medicina se machucou. Você o acompanhou da
melhor forma possível.
Ele era um calouro como outro qualquer. Podia ser mais sensível, mais rebelde,
mais rebelado, talvez por ser mais sensível, mais rebelado, tomou umas porradas para
ficar quieto, assim como aquele outro que arrancaram os dentes dele, que até virou uma
autoridade lá na faculdade. Então, explica para a gente o mecanismo. Passa, arrecada a
grana, tem direito a contratas os esfiras. Você sabe o que são os esfiras, se você quiser
você não fala. Eu sei o que são os esfiras, todo mundo sabe. Agora, fala do mecanismo.
Porque nós queremos sabemos o seguinte, 2015 não vai ter recrutamento militar
de calouro, ninguém vai ficar 45 dias acordado bebendo, é isso que nós queremos saber.

O SR. SILVIO TACLA BARBOSA – Eu tenho certeza que em 2015 isso não
deve ocorrer porque isso não tem ocorrido ultimamente no Show. E de nenhuma
maneira nenhum calouro é coagido a participar do Show, a frequentar o Show. Participa
quem quer. Geralmente as pessoas que participam é porque elas gostam, elas estão
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curtindo o Show e elas estão se sentindo à vontade lá dentro. Tem as atividades mais
técnicas como a contrarregra, como a cenografia, mas as pessoas gostam mesmo disso,
de participar. De maneira nenhuma existe essa coação que está sendo falada, de
verdade. Eu, como calouro, entrava no Show e me sentia bem com os meus amigos, me
divertia junto com eles, participava, produzia ideias...

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Mas eu não estou
perguntando... Desculpe falar desse jeito. Eu não estou perguntando se você gostava,
não gostava, se gostou de ser recrutado, se você de torturado virou torturador, eu não
quero saber isso. Eu quero saber o procedimento, o mecanismo, o recrutamento. Isso o
professor Antônio ensina todo dia, desculpe usar o verbo ensinar. Esse negócio de pôr
180 caras na sala e falar “quem quer ser contrarregra?”, esse alistamento militar, essa
adesão compulsória. Como é que é feita, se vai continuar, se não vai continuar.

O SR. SILVIO TACLA BARBOSA – Não existe nenhuma adesão
compulsória, os membros vão participando, eles entram como calouros e começam a
participar de diversas atividades. Algumas atividades fazem uma provinha de seleção
para ver se a pessoa tem uma habilidade um pouco mais específica para alguma área ou
para outra, mas as pessoas vão participando meio que livremente. Algumas se
identificam mais com alguma área, outras se identificam mais com outra e, no final, eles
acabam se direcionando mais para uma área ou para outra, não existe essa questão de
recrutamento.

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Allan, talvez você saiba
perguntar melhor que eu, pergunta você, por favor.

O SR. ALLAN BRUM – Perguntar? O que eu posso é... Me pediram para falar
mais desse dia. Espero que fique claro que não teve nada de voluntário nisso aqui.
Quando o Silvio fala que ele cuidou de mim isso é verdade. O Silvio tinha outras
incumbências nesse dia e ele não era o responsável do coral, como ele disse era do balé.
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Existem outros diretores que são do coral, o Rodrigo Bolini, por exemplo, é do coral,
mas ele não. O Silvio nesse momento não era o diretor geral e ele não era do balé. De
fato ele cuidou de mim. Existe a questão, claro, é bom que nenhum aluno do Show
sofresse uma sequela, mas eu honestamente acredito quando ele fala que foi como meu
amigo. Eu tenho uma estima pelo Silvio e ele foi para cuidar de mim.
O fato é que ele tinha ciência da existência desse ritual do coral, outros diretores
também saiam e nesse ano eu não fui o único que perdeu um dente, que tomei três
pontos e que tive um traumatismo crânio-encefálico, teve um outro aluno que perdeu
quatro dentes durante um tratamento de leishmaniose, a gente tem inúmeros outros
relatos. Só que o que chegou a mim foi o seguinte: depois que eu vi toda essa situação
dramática, e eu já me colocava contra o Show, fazia as minhas críticas no ano em que o
Silvio se tornou diretor, pelo que eu sei, ele proibiu a existência desse dia específico.
Foi o que chegou a mim, que ele proibiu esse dia do coral. Claro que há outros dias em
que a bebida é obrigatória, por exemplo, no vestibular. Mas isso ele proibiu, esse dia,
porque as consequências foram muito graves.

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Ele proibiu o que? Não
entendi.

O SR. ALLAN BRUM – A existência desse dia em específico, que é a
apresentação dos alunos do coral, que não é um dia só. É esse negócio, os calouros que
entram para o coral têm que beber de forma compulsória. Isso não é nada voluntário,
ninguém acha bacana entra em coma, ninguém acha que é legal. Daí o termo coação. O
Silvio coloca essa questão de que não há coação, as pessoas estão lá voluntariamente,
mas essa é a dificuldade. Por que as pessoas entram, não são 180 calouros, são cerca de
10 a 15, e eles vão vivendo aquela situação, eles não entendem o que é o Show, eles não
sabem qual é o roteiro, eles vão vivendo isso na prática. Então, eu descobri o que era SS
depois de ter sido obrigado a ir, por exemplo.
O dia da prostituição, você chega lá e a coisa está acontecendo, então, você não
sabe antes, ninguém te avisa qual o roteiro. Falam da primeira apresentação, ninguém
viu outras apresentações. Tanto que depois do meu acidente a coisa começou a ficar
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dramática, mas mesmo assim quatro dias depois um outro calouro passou pela mesma
coisa. Você vai descobrindo o que é o Show durante. Eu fui perceber...

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Que é isso que o
professor fala que é fechado, ninguém sabe, só na hora sabe o conteúdo...

O SR. ALLAN BRUM – Sim, não fazia ideia das coisas que ia passar no Show,
não fazia ideia que isso ia acontecer.

O SR. MARCO AURÉLIO – PT – Você pode, ainda que seja repetitivo,
desculpa, mas para ficar claro para mim, especificamente, o que aconteceu para dar essa
lesão em você, o que aconteceu?

O SR. ALLAN BRUM – A lesão em si.

O SR. MARCO AURÉLIO – PT – Não, o que aconteceu? Você levou um
soco, você caiu, o que foi?

O SR. ALLAN BRUM – Foi assim. Era um dia que era o meu dia, o dia do
Allan se apresentar. Outros, o Augusto, por exemplo, já tinha feito isso outro dia. Então,
já tinha vomitado, bebido mais depois, aí brincam, falam assim “naja cuspideira”, que a
pessoa vomitando bebe mais, ele já tinha passado por isso. Inclusive, eu ajudei a cuidar
dele, enfim, eu tenho uma proximidade com o Augusto.

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Augusto é aquele
presidente do CAOC?
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O SR. ALLAN BRUM – Não, Augusto é mais dos meninos, esse aqui que você
está falando é o Murilo Germano. Esse foi o meu dia, era o dia que eu tinha que beber,
eu não tinha escolha, se eu não fosse nesse dia, eu estava fora do Show.

O SR. – Mentira, cara (Fala fora do microfone).

O SR. ALLAN BRUM – Mentira isso? Então, todas as pessoas que passaram
pelo...

(Inaudível)

O SR. MARCO AURÉLIO – PT – Deixa ele concluir, depois você vai poder
falar. Tudo bem.

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Aqui ninguém vai chamar
ninguém de mentiroso, tá?

O SR. ALLAN BRUM – Assim, me pergunto, não é coerção? O Murilo
Germano...

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Se ele faz isso aqui,
imagina lá na madrugada o que é capaz de fazer. Fala aí, Allan.
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O SR. ALLAN BRUM – O Murilo Germano presenciou isso que aconteceu
comigo. Ele estava no coral, viu meu acidente, me viu batendo a cara, perdendo um
dente, um molar que eu não tenho até hoje, tomando três pontos, indo para o hospital,
fazendo tomografia e três ou quatro dias depois ele fez a mesma coisa, em tratamento de
leishmaniose. Porque ele fez uma viagem e estava fazendo tratamento de leishmaniose e
ele não exatamente gostou do que aconteceu comigo. Ninguém quer passar por isso,
ninguém acha bacana entrar em coma.

O SR. MARCO AURÉLIO – PT – Eu queria entender com você,
especificamente, o que foi feito dar a lesão.

O SR. ALLAN BRUM – O que aconteceu foi o seguinte. A gente estava no
anfiteatro, por exemplo, uma sala como essa que vocês estão assistindo esse espetáculo,
um calouro que vai se apresentar é colocado no canto. Então, por exemplo, ali naquele
canto do fundo. Ele fica sentado numa cadeira de cueca. Daí lá do dele fica um outro
calouro cuidando do estado dele, porque é comum as pessoas caírem e se machucarem
nesse dia, então fica um calouro do lado dele. Daí são colocadas do lado dele uma série
de garrafas de batidas horríveis para a pessoa encher a cara. A intenção é a pessoa
vomitar e passar mal, porque isso é uma coisa que todo mundo tem que passar para
entrar no coral, um trote.
Daí nesse dia eu vou bebendo voluntariamente, tem que beber, ficam falando
“bebe”, daí você vai, bebe, começa a ficar mal, daí não lembro o que aconteceu mais. O
relato é que depois, já não me lembro mais o que aconteceu, as pessoas estavam
colocando bebida na minha boca. Então, não era eu quem estava pegando a garrafa e
colocando na minha boca, era uma outra pessoa. Eu vi pessoas fazerem isso com outras
mais de uma vez na apresentação, isso aconteceu. E daí nesse dia tiraram o meu óculos
porque estavam preocupados que eu pudesse quebrar o meu óculos e o que relatam é
que eu levantei, tropecei e caí de cara. E quando eu caí de cara, eu caí desacordado,
formou-se uma poça de sangue no chão, eu estava com a cara rasgada e sem um dente, e
aí me levaram para o hospital e o Silvio descreveu bem o que aconteceu. Ele me
acompanhou, e tal. O Silvio não estava lá nesse momento, o Silvio não viu o que
aconteceu.
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O SR. MARCO AURÉLIO – PT – Só para eu entender. Então, a sua lesão foi
provocada por um tombo que ocorreu porque você estava com um índice de álcool
extremamente alto, é isso?

O SR. ALLAN BRUM – Sim. A ideia é que todas as pessoas que estão lá estão
à beira de um coma.

O SR. MARCO AURÉLIO – PT – Isso que aconteceu com você. Quando você
levantou...

O SR. ALLAN BRUM – Sim.

O SR. MARCO AURÉLIO – PT – Só isso que eu queria saber, que eu não
tinha entendido o que tinha acontecido para ocorrer a lesão contigo. Obrigado.

A SRA. SARAH MUNHOZ – PCdoB – Essa é a história, a versão que
contaram para ele, porque ele não tinha lucidez para saber o que aconteceu com ele. Se
ele caiu de frente, de lado, se ele levou um soco, o que aconteceu. O que ele põe é
assim: “contaram para mim que eu caí de frente, bati o rosto no chão e fiz a lesão”. Te
contaram, correto?

O SR. ALLAN BRUM – Os outros calouros que me viram contaram isso e eu
vi outros calouros no mesmo ritual.
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O SR. MARCO AURÉLIO – PT – Isso, infelizmente, pelo que você está
dizendo, me parece que não é nenhuma “nossa, que surpresa”. Não, acontecer isso podia
ser muito normal pelo grau de alcoolização que a pessoa é submetida, é isso?

O SR. ALLAN BRUM – Como eu disse, quatro dias depois outro calouro foi
submetido a mesma situação, ficou agressivo, foi amarrado numa cadeira como essa,
com os braços amarrados, caiu e quebrou quatro dentes. Isso aconteceu com ele. É
surpresa? Depois eu estar no hospital, ter tido um traumatismo crânio-encefálico.

O SR. MARCO AURÉLIO – PT – Não é uma surpresa.

O SR. ALLAN BRUM – Não é uma surpresa.

O SR. MARCO AURÉLIO – PT – Entendi, entendi.

O SR. SILVIO TACLA BARBOSA – Algumas coisas que o Allan falou,
realmente, eu não estava presente, não sei como aconteceu sua lesão e eu te acompanhei
em todo momento depois. Agora...

O SR. MARCO AURÉLIO – PT – Silvio, desculpa. Nesse momento que
acontece o que aconteceu com ele, você estava lá no meio ou não?

O SR. SILVIO TACLA BARBOSA – Não, eu nunca estive.

A SRA. SARAH MUNHOZ – PCdoB – Como você chega para socorrê-lo?
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O SR. SILVIO TACLA BARBOSA – Deixa eu só terminar.

A SRA. SARAH MUNHOZ – PCdoB – Anota, por favor. Em que momento
você chega para socorrê-lo?

O SR. SILVIO TACLA BARBOSA – Eu só queria deixar claro que dentro do
Show não existe nenhuma obrigação institucional de ninguém consumir bebida
alcoólica obrigatoriamente, isso não existe dentro do Show. Conheço vários colegas
meus que não bebem, passaram seis anos sem consumir nenhuma gota de bebida
alcoólica por questão individual e essa questão foi sempre muito respeitada, muito.

A SRA. SARAH MUNHOZ – PCdoB – Mas, pertenciam ao Show?

O SR. SILVIO TACLA BARBOSA – Pertenciam ao Show, viveram até seis
anos de Show e não consumiram bebida alcoólica. Conheço, sei muito bem. Existiam
momentos em que era oferecida bebida alcoólica, de confraternização? Existiam. Agora,
coação a consumir bebida alcoólica, isso não acontecia. E no ano que eu fui diretor, em
2014, fiz questão de avisar todo mundo. Estão falando que eventualmente alguém
obriga alguém a beber no Show, isso não acontece e não deve acontecer nunca. As
pessoas sabem que é inviável que isso possa acontecer. Isso já não acontecia antes e eu
fiz questão de frisar com todo mundo em 2014, que nenhum tipo de excesso pode
acontecer. Institucionalmente, o Show jamais faria nada nesse sentido, jamais. E eu fiz
questão de em 2014 frisar para que individualmente nenhuma pessoa fizesse nada nesse
sentido.

O SR. MARCO AURÉLIO – PT – Agora, como você chegou para...
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O SR. SILVIO TACLA BARBOSA – Agora, a questão da cena...

A SRA. SARAH MUNHOZ – PCdoB – Em que momento você entra...

O SR. SILVIO TACLA BARBOSA – Chegaram para mim e falaram...

A SRA. SARAH MUNHOZ – PCdoB – Quem chegaram?

O SR. SILVIO TACLA BARBOSA – Eu não sei dizer. Eu imagino que algum
membro do coral, eu não sei dizer especificamente.

A SRA. SARAH MUNHOZ – PCdoB – Não, mas das pessoas que estavam lá
dentro?

O SR. SILVIO TACLA BARBOSA – Não sei se foi diretamente ou se recebeu
informação de alguém e passou para mim, não sei se foi direto de alguém que
presenciou, não sei. Chegaram para mim e falaram “o Allan está machucado, vamos ver
o que aconteceu”. Aí eu subi...

A SRA. SARAH MUNHOZ – PCdoB – Subiu? Você estava onde?

O SR. SILVIO TACLA BARBOSA – Eu estava no ensaio do balé, que é lá
embaixo.
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A SRA. SARAH MUNHOZ – PCdoB – Eu não conheço a planta física, filho,
por isso eu estou perguntando.

O SR. SILVIO TACLA BARBOSA – Desculpa, desculpa, desculpa.

A SRA. SARAH MUNHOZ – PCdoB – Eu não conheço a planta física, só
estou fazendo uma pergunta. Porque de repente você pode estar dentro do hospital e ser
chamado.

O SR. SILVIO TACLA BARBOSA – Não, não, não. Eu estava no ensaio do
balé. E aí lá eu recebi essa informação e fui ver o que estava acontecendo. Eu não vi
nenhuma poça de sangue, vi que ele realmente tinha uma lesão aqui no queixo, me
falaram que era devido a uma queda, e eu vi que ele estava alcoolizado. Eu, na hora,
minha primeira reação foi perguntar para algum amigo meu do sexto ano que já estava
para se formar o que ele achava, sei que ele não seria formado, mas perguntar pelo
menos uma ideia. Eles falaram que provavelmente seria para suturar mesmo e a gente
deveria ir para o hospital.

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Que horas da madrugada
era isso?

O SR. SILVIO TACLA BARBOSA – A hora específica eu não lembro. Umas
3h, 4h, não lembro, não sei dizer.

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Três, quatro horas da
manhã? E você acha que ele pode ter tomado uma porrada pelas costas e caiu?
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O SR. SILVIO TACLA BARBOSA – Eu duvido muito, eu duvido muito que
alguém agredisse alguém dentro do ensaio do Show.

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Quando ele fala que tinha
esse negócio de ter bebida, essas batidas podres, você não viu as batidas podres?

O SR. SILVIO TACLA BARBOSA – Não.

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Então, uma hora você
falou “mentira”. Então, o que você falou que é mentira?

O SR. SILVIO TACLA BARBOSA – Não, essa questão de que alguém era
obrigado a consumir bebida alcoólica. Eu conheço vários membros do Show que não
consumiram bebida alcoólica durante vários anos de faculdade e isso não existia. Eu
conheço um colega nossa que tinha uma doença cardíaca que ele não consumia bebida
alcoólica.

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Esse cara da leishmaniose
ele não falou? Você nunca ouviu falar que na Faculdade de Medicina há uma indução
ou uma obrigatoriedade de beber bebida? E você disse que foi de madrugada. Fala pelo
menos alguma coisa que tenha coerência, pelo amor de deus, gente. Fala alguma coisa
que tenha sequência. O cara foi de madrugada, por favor, fala a verdade. O que você viu
lá?

O SR. SILVIO TACLA BARBOSA – Foi exatamente isso o que eu vi.
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O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Por favor, o cara está
caído no chão, está todo ensanguentado, está machucado, você se desespera, leva para
socorrer. Aí você fala “não, não foi nada, ninguém bebe”. Não é você quem manda
beber, não é você quem obriga a beber, fala o que aconteceu, os fatos.

O SR. SILVIO TACLA BARBOSA – O que aconteceu foi exatamente isso. Eu
estava no ensaio do balé, eu ouvi esse relato, eu subi para ver o que estava acontecendo.
Lá em cima eu vi que ele estava machucado e estava alcoolizado e fiz questão de cuidar
dele da melhor maneira...

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Estava jogado no chão?

O SR. SILVIO TACLA BARBOSA – Estava no chão sim.

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Como, em que posição?

O SR. SILVIO TACLA BARBOSA – Não me recordo da posição.

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Nem a hora da
madrugada?

O SR. SILVIO TACLA BARBOSA – A hora específica não me recordo
também. Faz dois ou três anos, eu não sei.

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Isso você nunca mais vai
esquecer na sua vida.
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O SR. SILVIO TACLA BARBOSA – Sim, sim, mas a hora específica eu não
me recordo. Eu fiz questão de socorrer ele no momento.

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Por que ninguém estava
socorrendo?

O SR. SILVIO TACLA BARBOSA – Não, vários membros, juntaram várias
pessoas para ver o que aconteceu. Eu me prontifiquei como outros também.

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Você não estava nem lá
na hora e socorreu. Você vê, o seu gesto foi grandioso. Agora imagina os caras que
deixaram ele cair e se arrebentar, né?

O SR. SILVIO TACLA BARBOSA – Eu não imagino que eles tenham
deixado isso acontecer com ele.

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Você acha que ele caiu,
você que é médico, você acha que ele caiu, a postura que você o encontrou era um
tombo natural ou ele pode ter levado uma pancada para ficar naquela posição?

O SR. SILVIO TACLA BARBOSA – Eu não tenho conhecimento médico para
dizer o que poderia ter acontecido.

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Que posição ele estava no
chão?
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O SR. SILVIO TACLA BARBOSA – Mas eu imagino que tenha sido um
acidente Ele caiu, estava alcoolizado, caiu e bateu o queixo, não sei onde bateu.

O SR. MARCO AURÉLIO – PT – Silvio, isso foi em que ano?

O SR. SILVIO TACLA BARBOSA – 2013.

O SR. MARCO AURÉLIO – PT – Você não era o diretor, né?

O SR. SILVIO TACLA BARBOSA – Não, não era não.

O SR. MARCO AURÉLIO – PT – Eu estou tentando imaginar a cena.
Aconteceu num lugar e você estava em outro, não é? Fico imaginando que no local que
ele estava tinha várias pessoas. Por que o pessoal vai especificamente atrás de você,
para você socorrer a pessoa?

O SR. SILVIO TACLA BARBOSA – Não, avisaram um grupo de pessoas
como um todo, e eu era uma das pessoas que se prontificou a isso. Mas não só eu, o
Erikson foi junto comigo, várias outras pessoas, acho que o Ricardo, não sei, eu não
lembro exatamente. É que eu fiquei mais tempo com ele.

O SR. MARCO AURÉLIO – PT – É natural que toda a pessoa... Quando a
gente vê que alguém está machucado, alguém está ferido e necessita de socorro, acho
que o natural é “vamos socorrer a pessoa”, e socorre e tal. Agora, também é natural que,
passado o momento da urgência, da emergência, “escuta, me diga uma coisa, o que foi
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que aconteceu”? Isso é muito natural, qualquer acidente. Domingo agora aconteceu na
minha família, primeiro socorre, depois a gente vai ver. Mas espera aí, o que aconteceu?
Então, depois que passa aquela urgência e emergência, sobretudo quem estava mais
próximo, e você estava mais próximo, é natural que você queira saber “escuta, mas que
foi de fato o que aconteceu?”, e aí você constitui uma leitura do fato.
Então, passada a urgência, a emergência, buscando informações e ouvindo o que
você ouviu, qual é o relato que você faz para acontecer o que aconteceu?

O SR. SILVIO TACLA BARBOSA – Eu acho que o que aconteceu foi um
consumo excessivo de bebida alcoólica, não obrigado, nenhum constrangimento, como
ele falou, e esse tipo de consumo não deve acontecer, porque isso é propício a acidentes,
isso é propício a diversos problemas que podem implicar na saúde da pessoa. Tanto que
eu, sempre que vejo um amigo seja no Show seja fora dele, que eu vejo que ela está se
excedendo no consumo de álcool, eu sempre faço questão de pedir para ela parar, para
ela segurar. Respeito a individualidade dela, não vou agir de maneira coercitiva nesse
sentido, de proibir, mas eu sempre tento dar um toque, fala para...

O SR. MARCO AURÉLIO – PT – Então, mas, depois de passado tudo, que
você foi buscando informações, o que foi que aconteceu para ocorrer o que ocorreu com
ele?

O SR. SILVIO TACLA BARBOSA – Dentro do que eu sei foi isso, ele
consumiu uma quantidade de álcool relativamente alta e sofreu um acidente, caiu, bateu
o queixo e aí eu fui socorrê-lo.

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Você não abriu nenhuma
investigação? Nenhum processo investigatório? Olha, o Estatuto aqui é rigoroso. Eu
estava lendo o Estatuto de vocês. Você não pediu para a direção da faculdade, para
ninguém? O cara estava ferido, seu amigo, você estava lá. Ninguém investigou se ele foi
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agredido, se alguém deu um tapa na cara dele e ele caiu no Show, ninguém? Não te
passou pela cabeça isso?
O SR. SILVIO TACLA BARBOSA – Eu, sinceramente, quando ele acordou,
ele acordou super bem, conversando comigo, ele não estava se queixando de que tivesse
sofrido nada. Ele estava consciente de que tinha sido um acidente, uma coisa que
deveria ser evitada, que deveria ser feito tudo para que não acontecesse mais, mas de
maneira nenhuma isso teria sido feito de maneira coercitiva, algum tipo de agressão,
algum tipo de obrigação. Por isso que não houve necessidade de a gente pensar em
investigação porque foi compreendido da parte de todos de que não havia necessidade,
que a situação foi isso mesmo e que foi feito de tudo para ficar tudo bem. Foi nesse
sentido.

A SRA. SARAH MUNHOZ – PCdoB – Silvio, você informou, pelo seu relato,
que o Allan fez duas tomografias, conforme o protocolo, correto?

O SR. SILVIO TACLA BARBOSA – Sim.

A SRA. SARAH MUNHOZ – PCdoB – Nas duas tomografias você chegou a
acompanhar os resultados?

O SR. SILVIO TACLA BARBOSA – A informação que eu recebi... Eu não
cheguei a ler o laudo médico, até porque eu prefiro não publicizar isso aqui. Eu só posso
afirmar o relato que eu recebi, que foi o do médico que viu, ele falou que na primeira ele
ficou na dúvida, não dava para ter certeza, ele era R1, não tinha radiologista que é o que
vem com mais calma, tem mais especialidade em relação a isso, não ia conseguir o
resultado na hora, falou para aguardar 12 horas e refazer. Depois, na segunda foi refeita.
E aí, eu ouvi outro relato de um colega meu que havia passado, ele era do sexto
ano e estava passando no estágio aquele dia, ele afirmou que não havia nenhum tipo de
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lesão mesmo em nenhuma das duas. Foi o relato que ele me falou, eu não cheguei a ler
o laudo não...

O SR. ALLAN BRUM – Eu passei por essa situação, aí eu acordei no hospital e
percebi que eu estava sem um dente, estava com dor na boca e estava com um papel
costurado na cara e eu acordei com um neurocirurgião me dizendo que eu estava indo
para a segunda tomografia para se certificar de que eu não estava tendo uma
hemorragia, de que teria absorvido o hematoma da primeira tomografia.

A SRA. SARAH MUNHOZ – PCdoB – Então, já tinha passado 12 horas da
primeira tomografia quando você acordou?

O SR. ALLAN BRUM – Não, acordei no meio do processo, acordei no meio da
noite.

A SRA. SARAH MUNHOZ – PCdoB – Ele colocou que o protocolo... Fez a
primeira e depois de 12 horas fez outra para confirmar. Você estava dizendo que
acordou e foi informado que faria uma segunda tomo para confirmação. Então, entre o
seu relato e o dele, eu estou entendendo que você levou 12 horas para acordar?

O SR. ALLAN BRUM – Eu acordei num momento no meio da noite e estava
esse neurocirurgião me dizendo que eu ia fazer a segunda tomografia. Eu peço
desculpas, assim... Tudo que aconteceu naquele momento para mim foi muito
complexo. Eu estava totalmente alcoolizado e eu acordei no hospital deitado, e o cara
que levantou minha cabeça, pôs no travesseiro, eu não sei muito bem o que aconteceu.
Pode ser que ele esteja certo e tenha sido a primeira tomografia aquela, por isso que eu
prefiro não colocar categoricamente isso. Eu não sei muito bem o que estava
acontecendo. Eu demorei para perceber que eu estava sem um dente, por exemplo. Eu
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percebi que eu tinha dor na boca, nesse momento eu não percebi que eu estava sem
dente, eu só percebi que eu estava sem dente na segunda vez que eu acordei.

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Allan, me fala uma coisa.
Embora você estivesse muito alcoolizado, como era o clima lá na sala onde você
estava? Reproduz um pouco o que você lembra, se é que dá para lembrar, os veteranos,
como era o clima, desse alcoolismo como é que você vai para o chão, o que você lembra
dessa noite? Depois teve um abafa? Deu rolo? Você é um cara que não fica quieto. Deu
muita repercussão? A turma se escondeu? Quantos dias faltavam para o Show? Isso
repercutiu no Show? Como era o clima? Tenta lembrar um pouco. Que demorou tanto
tempo para você falar, agora que você está falando, vamos falar tudo agora, agora
vamos destapar.

O SR. ALLAN BRUM – Existe a data do laudo médico, né? Então, dá para a
gente ver exatamente quando foi e exatamente quando foi a apresentação. Era algo
como se faltassem duas semanas.

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – E o da leishmaniose,
quantos dias de intervalo foi?

O SR. ALLAN BRUM – Foram cerca de quatro dias depois.

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Agora que eu estou
entendendo o enredo. O da leishmaniose também foi para um quadro de alcoolismo
forçado.

O SR. ALLAN BRUM – Sim.
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O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Mas, conta como foi o
drama desse ano? Porque os caras deviam estar muito agressivos, com muita
alcoolização forçada, ocorreram dois acidentes graves. Como foi a repercussão? Aquele
menino que foi para o SVO não é dessa turma, é?

O SR. ALLAN BRUM – O Leonardo que veio aqui era do balé também, ele
não era do coral. O grupo do coral, a ideia era a seguinte, a pessoa que vai apresentar é a
piada do dia. Então, as pessoas ficam durante os ensaios, ela está ensaiando outra coisa,
mas ao mesmo tempo fica mexendo com a pessoa que está bêbada.

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – A piada do dia do ensaio.

O SR. ALLAN BRUM – É. Então, quando a pessoa vomita, por exemplo, ela
está lá bebendo, uma outra pessoa ajudando ela a beber...
O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Está de cueca.

O SR. ALLAN BRUM – Está de cueca.

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Sentado numa cadeira.

O SR. ALLAN BRUM – Isso, no canto da sala.

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – E tem vários calouros na
mesma situação?
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O SR. ALLAN BRUM – Não, é um por dia.

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Um por dia.

O SR. ALLAN BRUM – Por isso que só quatro dias depois o Murilo passou
pela mesma situação que eu.

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Ah, um por dia fica de
cueca.

O SR. ALLAN BRUM – É, o dia da apresentação do calouro.

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – O calouro se apresenta
perante os veteranos.

O SR. ALLAN BRUM – É, se apresentar é isso, beber até passar mal e ser
ajudado a beber, é isso.

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Ah, isso que é
apresentação?
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O SR. ALLAN BRUM – Isso que é apresentação, daí ficam brincando, falam
assim “naja cuspideira”, quando a pessoa vomita e espirra, “naja cuspideira”, fazem
piada com a pessoa.

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Naja é aquela cobra
cuspideira?

O SR. ALLAN BRUM – Isso, que solta veneno. Daí, a pessoa quando bebe
começa a falar um monte de groselha. Os caras não estão bêbados, tipo... estão bêbados
ao extremo, então a pessoa fala qualquer coisa, ela não tem mais consciência, então,
ficam brincando, estimulando essa pessoa a falar.
Eu percebo que tem esse ritual, isso é uma percepção minha, de vocês se expôr.
É um dia da exposição total para você entrar no grupo. Então, você vai ficar pelado ali,
vai beber absurdos e falar um monte de groselhas porque as pessoas vão ficar te
perguntando, vão ficar brincando com você, a ideia é essa.

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Quantos veteranos tem
mais ou menos fazendo isso?

O SR. ALLAN BRUM – Nessa sala 20 a 30 veteranos.

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – E um calouro?

O SR. ALLAN BRUM – Os outros calouros também estão lá na sala, tiram
dois, um para auxiliar o cara a beber e um para limpar, um para cuidar. Então, ele tem
que tomar cuidado para o calouro não cair da cadeira. Então, essas funções ficam com
os calouros. Daí quando muda o dia dele... Eu, por exemplo, fui o responsável por
cuidar do Augusto quando ele passou por isso. Mentira, não foi o Augusto, foi o Caio,
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sei lá, foi um outro calouro que estava bebendo, um dos que vieram depor também e eu
tinha que cuidar do cara, ou seja, evitar que ele caísse.

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – E quem era o seu
cuidador?

O SR. ALLAN BRUM – O meu cuidador era o Carlos Zampronha, que veio
aqui também depor. Foi ele a primeira pessoa que me limpou e que me encaminhou.
Tanto que ele acompanhou as coisas do hospital.

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Entendi. E como é você
acha que o Tacla... Apareceu assim e resolveu, porque ele tinha uma posição mais
ascendente?

O SR. ALLAN BRUM – Ele era um dos responsáveis, junto com o diretor
geral.

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Perdão, não posso
perguntar. Então, tinha 20 a 30 calouros...

O SR. ALLAN BRUM – Vinte a trinta alunos no total, cerca de cinco calouros,
metade do grupo. Porque a outra metade do Show... Porque o Show deve ter uma 60
pessoas, 30 está no coral, 30 no balé, estou estimando. Dos 30 do coral, cerca de cinco
são calouros, e do balé também cinco são calouros. E eu não sei direitinho o que
acontece no balé. Eu sei que nessa mesma semana um cara do balé torceu um ligamento
do joelho. Mas, no caso, o que acontece lá é isso. Então, cinco de 30 são calouros, aí
tem a apresentação e eles são responsáveis por cuidar uns dos outros.
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Quanto à presença do Silvio nesse dia, o que eu posso dizer é que não o vi
lucidamente. O que acontece é o seguinte: a versão do Silvio, que eu não estou
chamando de mentiroso, essa é a narrativa que ele está colocando, ele coloca uma
versão em que não há bebida forçada. Eu e todos os demais depoentes, qualquer pessoa
que seja honesta com esta Assembleia vai dizer que há bebida forçada sim. Eu gosto de
tomar cerveja. Eu, por exemplo, bebo, mas eu não bebo para ficar assim, eu não bebo
aquelas coisas que foram colocadas. Aquilo foi coerção e foi com todos os calouros, e
mais de um tiveram acidente. Não foi ideia do Silvio isso, como várias coisas não são a
ideia do diretor daquele momento.
O Silvio nem estava presente. A responsabilidade dele talvez seja um pouco
maior que a dos outros por ter um cargo de importância ali. Fato é que ele me socorreu,
e a isso eu sou muito grato. Ele me socorreu quando eu estava (ininteligível), me levou
para o hospital, mas houve bebida forçada e eu sofri um acidente grave.

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Allan, o dia dos esfiras o
que é, um motim? É um dia do manjar dos deuses, como é que é esse dia da chegada das
prostitutas? É individual? Como é que é esse aliciamento? É um prêmio para os
veteranos? Os calouros têm direito a ter acesso às prostitutas? Como é que é esse
negócio? Abre esse segredo para nós.
O SR. ALLAN BRUM – Eu estive no Show em 2012 e 2013. esses dias eu vi
em 2012. Em 2013, eu e o Augusto optamos por não participar desse dia.

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Como chama esse dia?

O SR. ALLAN BRUM – Esse dia chama SS, Social do Show, Black Tie.

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Entendi.
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O SR. ALLAN BRUM – Em 2012, como eu era calouro, é informado que há
um dia que a gente não pode faltar em absoluto. Esse dia você não pode faltar nem
atrasar porque esse dia a gente vai ser levado para o Fasano jantar com os sapos, os
médicos formados, que financiam o Show. Daí esse dia todo mundo vai lá, eles
orientam a gente para ir de terno, então a gente vai de terno. Depois me relataram que
alguns calouros sabiam que era alguma coisa. Mas nesse dia eu liguei para a minha mãe
e falei assim “eu vou para o Fasano” (ininteligível) “não conta para ninguém, sobretudo
para as meninas da costura, porque é mancada, os sapos disseram que não tem grana
para pagar o jantar também para elas, então é melhor não falar para nenhuma amiga da
costura, não fala”, essa é a orientação dada.
Daí, nesse dia a gente chega lá e é isso, se dividem em carros, esse é o primeiro
dia, e todo mundo é levado para um hotel, no meu ano foi um hotel na Raposo Tavares,
era um hotel gigantesco...

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Na Raposo Tavares? Mas,
você não foi?

O SR. ALLAN BRUM – Não, fui.

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Foi, como era o nome?

O SR. ALLAN BRUM – Todos os calouros foram?

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Como era o nome do
motel?

O SR. ALLAN BRUM – Eu não sei. Mas tem piscina, tal, e aí tem prostitutas
lá, de sete a 10.
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O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – De sete a 10, para um
grupo de quantos calouros?

O SR. ALLAN BRUM – Para o grupo total do Show, então tem uns 60 homens.

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Vai 60 para o hotel?

O SR. ALLAN BRUM – Não, não vai 60. É porque é assim, os calouros que
são os 10 não sabem o que é antes e eles são obrigados a ir no dia.

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – E tem um jantar,
efetivamente?

O SR. ALLAN BRUM – Não, não tem jantar, era uma enganação. Só que nem
todos os veteranos vão. Alguns veteranos não gostam ou têm uma namorada na costura,
ou têm uma questão pessoal de não aprovar essa noite e não vão. Eu diria que nesse dia
vão uns 40, não vão todos.

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Quarenta calouros ou
veteranos?

O SR. ALLAN BRUM – Dez calouros e mais uns 30 veteranos.
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O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Vai todo mundo para o
hotel?

O SR. ALLAN BRUM – Isso. Essa é uma primeira vez. Aí há um segundo
momento, um segundo dia que é o SS interno. Já foi esse dia, depois desse dia falam
para você, repetem a questão do suicídio social, falam para você no dia seguinte, no
próximo ensaio, porque isso no meio da semana. No dia seguinte vão, os diretores
sentam...

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – O Suicídio Social é a
abreviatura de SS?

O SR. ALLAN BRUM – Os esfiras e os diretores sentam com você. Nesse dia o
Silvio não estava, o Silvio não falou isso para mim, foram outros diretores, foram os
esfiras também, que disseram assim “tal coisa aconteceu, ninguém pode saber sobre
isso”. Eles falam de um relato de 1993, que eles chamam Pib Bomba, que vazou essas
coisas. E falam que a vida dessas pessoas foi destruída na faculdade e que seria suicídio
social você relatar essas coisas.
Isso é um primeiro dia. No segundo dia, no segundo SS, é um dia já na fase final
do Show, na última semana, creio. E o Show faz o seguinte, todo mundo dentro do
Show sabe de todos os quadros. Porque no final, na última semana... Eles não sabem,
eles ensaiam separadamente, mas na última semana os subgrupos, então o coral, o balé,
a apresentação do sexto ano, o grupo de calouros que faz um quadrozinho também, eles
começam a apresentar para o grupo interno do Show. Então, a primeira apresentação
seria a do sexto ano, que vai apresentar para todos os demais alunos o roteiro do que
eles fizeram e que vão apresentar no dia. Então, nesse dia falam assim “não podem
faltar em absoluto, os sextos anos vão apresentar o quadro do sexto ano”. Daí você
chega lá, você está no teatrão da Faculdade de Medicina e daí abrem as cortinas e estão
os sextos anos com as prostitutas no palco. É isso. Daí a mesma coisa, rola de sete a 10
prostitutas e é isso. Se eu puder acrescentar uma coisa.
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O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – fala o que você quiser.
Você está contando coisa que ninguém nunca ouviu falar na vida.

O SR. ALLAN BRUM – Em favor do Silvio, ele é conhecido por ser um diretor
que não gosta do SS. Eu, por exemplo, nunca vi o Silvio transando com nenhuma
prostituta. O Silvio, pessoalmente, não sei se ele não aprova ou se ele não gosta dessa
prática, coisa que eu vi outros diretores fazendo.

O SR. SILVIO TACLA BARBOSA – Posso responder?

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Espera um minutinho.

O SR. MARCO AURÉLIO – PT – No evento que houve o acidente contigo,
você falou que cada noite era um calouro que fica lá de cueca, e tal. É até curiosidade.
Vamos supor que não tivesse acontecido o acidente, você estava bebendo, tal. O que
você teria que fazer lá?

O SR. ALLAN BRUM – Ah, não, você vai beber até o seu limite e vai ficar
dormindo num canto.

O SR. MARCO AURÉLIO – PT – É isso.

O SR. ALLAN BRUM – É que em geral, antes do cara... Entre ele vomitar,
desmaiar e estar totalmente sóbrio, ele é um objeto de humor. As pessoas brincam,
fazem piadas com ele. Eu acho que eu não fui muito engraçado quando eu caí no chão e
comecei a sangrar. Creio que as pessoas não deram risada disso. Acho que a maior parte
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das pessoas que estavam lá ficaram surpresas e bastante descontentes com isso, tanto
que houve o esforço de tentar me consertar para aquilo não se tornar um problema. As
pessoas querem rir do extremo, mas elas não querem que o extremo aconteça. Então,
eles não querem que eu fique sequelado.

O SR. MARCO AURÉLIO – PT – Daí sai de lá também, né? A hora que você
foi para algum lugar para ser socorrido saía dali o fato, né?

O SR. ALLAN BRUM – Sim.

O SR. SILVIO TACLA BARBOSA – Só para esclarecer que o Show não
organiza evento com prostituta, que até existe mesmo esse dia que os calouros vão de
terno, uma brincadeira que é feita, mas o ensaio se encerra e, posteriormente, cada um
vai para onde quiser. Eu, pessoalmente, não tenho o hábito de frequentar eventos com
prostitutas.

O SR. ALLAN BRUM – (Ininteligível) E o dinheiro? Porque ninguém paga as
prostitutas. Assim, estão dizendo que não é evento com prostituta, mas o dinheiro vem
do Show.

O SR. SILVIO TACLA BARBOSA – Bom...

O SR. MARCO AURÉLIO – PT – Vamos fazer o seguinte, vamos suspender a
sessão por um minuto, Sarah, para que o presidente possa retornar?
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A SRA. SARAH MUNHOZ – PCdoB – Atendendo ao pedido, vamos
suspender por cinco minutos, assim bebemos uma água e ele também tem a
oportunidade de poder fazer alguma coisa (ininteligível). Suspenso por cinco minutos.

(Sessão é suspensa)

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Olha o que o Élio Gaspari
escreveu na coluna de domingo. Pode aparecer que é até contra a gente, mas precisa ler.
“Um dia essas denúncias de trotes violentos e estupros em universidades, inclusive na
USP, cairão nas mãos de um juiz tipo Sérgio Moro. Quando os jovens delinquentes e
seus pais descobrirem que poderão passar o tempo de duração do curso na cadeia, a
festa acabará. E acabarão também os ilustres professores, sobretudo da Faculdade de
Medicina, que, como o petrocomissariado petista, atribuem tudo a exagero da
imprensa”.
Dan, vai por o post? Silvio, nós vamos por uns posts na tela, a pedido dos alunos
de uma conversa. Postagem pública, não é nada sigiloso, não é “in box”, é aberta, sobre
a questão das prostitutas. Vou mostrar depois perguntar, tá bom?
A SRA. SARAH MUNHOZ – PCdoB – Se identifica, por favor.

A SRA. MARIA RENATA MENCACCI COSTA – Boa Maria Renata
Mencacci Costa.

A SRA. SARAH MUNHOZ – PCdoB – Ano.

A SRA. MARIA RENATA MENCACCI COSTA – Terceiro ano. Só fazer um
esclarecimento que essas conversas não são públicas, elas não foram postadas em
nenhum mural público do Facebook. São conversas por “in box” que eu tive e tenho
algumas informações.
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A SRA. SARAH MUNHOZ – PCdoB – Você que disponibilizou o material?

A SRA. MARIA RENATA MENCACCI COSTA – Eu que disponibilizei o
material.

A SRA. SARAH MUNHOZ – PCdoB – Material que ela disponibilizou como
documentação para a CPI.

A SRA. MARIA RENATA MENCACCI COSTA – É, isso. Essa conversa,
nesse dia específico, eu fiz uns questionamentos sobre a prostituição no Show e,
especificamente, sobre o SS. E a resposta que eu tive, que está aí grifada é que o SS, em
teoria, devia ser um show de “streap tease”.

(Inaudível)

A SRA. MARIA RENATA MENCACCI COSTA – Foi no dia 22 de
dezembro de 2014, às 4h10 da manhã. O Rodrigo Bolini me respondeu que “na teoria, o
SS devia ser um show de “streap tease””. Daí esse “não ofendeu” foi uma coisa que ele
tinha dito anteriormente para mim, depois ele começou a narrar, às 4h13, que era assim
um show de “streap tease”. E eu perguntei “há quantos anos?”, e ele respondeu que foi
até o Sorocaba assumir. O Sorocaba é o Flávio Miorin. Foi até o Sorocaba assumir a
diretoria do Show em 2012. Daí eu perguntei “sério, só isso?”, me referindo ao tempo.
Porque eu achava que a prostituição era uma coisa que acontecia sistematicamente no
Show há muito mais anos, mas, na verdade, 2014 seria o terceiro ano que isso estaria
acontecendo.
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A SRA. SARAH MUNHOZ – PCdoB – Este novo procedimento só tem três
anos?

A SRA. MARIA RENATA MENCACCI COSTA – Antes, depois ele me
explica melhor, era um show de “streap tease”. Enfim, daí às 4h13 ele falou que estava
se abrindo para mim, para eu não usar isso contra ele, por favor, porque ele tinha medo.
E eu falei que não ia mais depor na CPI, realmente eu não estava na lista dos
convocados. Eu só tinha deposto na primeira audiência pública que teve sobre as
violações de direitos humanos na FMUSP, ele pediu para eu não falar disso com mais
ninguém. Daí ele começou a contar como começou a história da prostituição no Show.
Então, às 4h15 ele falou: “Ele (o Sorocaba) trouxe essa ideia no ano da diretoria
dele, no começo até entusiasmei. Da primeira vez que aconteceu achei um fracasso. Mas
pensei que tudo tinha perdido o controle, que tinha sido só daquela vez. Não sei, nunca
achei que as mulheres sofressem, mas achava um pouco chocante. Não era nada como
no filme”. Essa é uma referência ao filme De Olhos Bem Fechados, do Stanley Kubrick,
que foi o que originou essa conversa, porque nesse filme tem um ritual com prostituição
e sexo expositivo, foi por isso que eu perguntei.
Ele falou “– Não era nada como no filme, depois teve a segunda vez que eu
briguei feio com o Soroca”. “–Brigaram por que”? “–Porque eu achei que tinha sido
uma escrotisse, que ninguém tinha gostado, que era meio pesado com as meninas. Pô,
que não tinha sido um “streap tease”, então achei que as pessoas iam concordar comigo,
mas não concordaram. Depois eu fui diretor, mas quando se discutia o assunto eu era o
único com a minha opinião. O Silvio ainda tinha receio de colocar a dele porque era
mais tímido, e eu acabava cedendo”. “–E o Fi, o Lepre e o Maranhão?”, que são outros
integrantes do Show Medicina. “Eram novos ainda, outras pessoas deviam não gostar,
mas não lembro de ninguém colocar como absurdo. Lembro de muita gente indo
embora, mas dizendo que tinham coisa melhor para fazer, não que era um absurdo”. Daí
eu perguntei “daí você foi diretor e cedeu e deu continuidade. Como você se sentiu
organizando isso? Como se sentia fazendo sexo para os outros assistirem e, de uma
forma ou de outra, demarcar seu poder?”. Daí o Rodrigo Bolini respondeu: “Eu sempre
fui visto como podão, me viam como alguém que sempre queria acabar com a graça, era
meio difícil lidar com isso”. “–Com achar que você queria acabar com a graça ou com
usar sexo como poder”? “–Como te falei, nunca tive um “feedback” grande de que isso
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é um absurdo e uma vez que aconteceu uma vez deixa de causar tanta impressão. Eu
estava sob uma pressão muito grande”. Eu falei “Eu sei que existe uma dinâmica dentro
do Show e tal, mas ainda assim. Foda-se que você era visto como podão, podasse”. Ele
falou: “–Eu tinha medo de perder meu intercâmbio ou mesmo ser jubilado por causa do
SVO e do extintor. Não participei de nenhum dos dois, mas mesmo assim tinha medo e
eu tinha a tendência a querer podar bastante. Mas, no fim, fiz como o bom soldado,
tomei o remédio e fiz o que esperavam de mim. Eu me senti ainda pior naquele negócio
da mesa da costura, mas fazia porque era assim que esperavam de mim”. Daí eu
perguntei “É ainda pior, a objetificação do corpo masculino é ruim sim, mas nem se
compara com a objetificação do corpo feminino. Existe um abismo aí. Era o que um
monte de cara escroto esperava de você”. Ele me responde “Não estou falando do
contexto teórico, Rê, falo de como eu me sentia”. “–Tudo bem, é que esse assunto é
bem difícil para mim”. Acho que depois disso não se menciona mais a prostituição.

A SRA. SARAH MUNHOZ – PCdoB – Por favor, você pode esclarecer para
mim o que é SVO e extintor?

A SRA. MARIA RENATA MENCACCI COSTA – O caso do SVO é o caso
do que foi exposto hoje com o Leonardo Turra, que aconteceu em 2013, no ano que o
Rodrigo Bolini era diretor geral do Show. E como ele era diretor geral, era o nome dele
que estava no CNPJ do Show, ele que se responsabilizava por isso.
E o caso do extintor é um caso que eu não sei em qual andar da faculdade os
integrantes do Show pegaram os extintores daquele andar e esvaziaram dentro de um
anfiteatro e alguns aparelhos foram danificados como projetor, essas coisas. Inclusive
eu vi o Silvio se opondo aí mas existem vídeos disso, da segurança da faculdade.

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Repete, o extintor...
Embolou a voz. Eu acompanhei o caso do extintor, mas explica direitinho que é a
primeira vez que ele aparece com toda a clareza e a transparência, por favor.
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A SRA. MARIA RENATA MENCACCI COSTA – Eu, evidentemente, não
estava presente, isso são coisas que me relataram. Os alunos que fazem parte do Show
Medicina pegaram os extintores e esvaziaram dentro de um anfiteatro da faculdade.
Todos esses extintores, eu não sei quantos extintores eram, mas esvaziaram extintores
dentro de um anfiteatro e ficou toda aquela espuma de extintor e isso levou à
danificação de alguns aparelhos são usados na sala de aula.

A SRA. SARAH MUNHOZ – PCdoB – Tinha gente dentro do anfiteatro ou
você não sabe?

A SRA. MARIA RENATA MENCACCI COSTA – Só os alunos, isso
aconteceu durante a madrugada.

A SRA. SARAH MUNHOZ – PCdoB – Tinha gente dentro do anfiteatro
quando se soltou os extintores, é isso?

A SRA. MARIA RENATA MENCACCI COSTA – Os alunos, os integrantes
do Show Medicina.

A SRA. SARAH MUNHOZ – PCdoB – Sim, sim, isso que eu queria saber. De
todo jeito são gente, são pessoas.

A SRA. MARIA RENATA MENCACCI COSTA – São, são pessoas.

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Não foi um extintor só,
foi mais de um.
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A SRA. MARIA RENATA MENCACCI COSTA – Isso eu não sei dizer.

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – E tem o filme, esse tem
vídeo também?

A SRA. MARIA RENATA MENCACCI COSTA – Parece que existe um
vídeo da segurança da faculdade, mas eu nunca tive acesso.
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O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Entendi. Você presenciou
o negócio do extintor? Então conta que essa história é uma história tão encoberta, tão
confusa. Conta a história do extintor que a gente não sabe direito.

O SR. ALLAN BRUM – Eu era cenógrafo do Show, então eu ficava no quinto
andar, pintando. Ainda era aberto o quinto andar, agora ele é trancado depois do
suicídio de um colega. E no quarto andar, na técnica cirúrgica, que é uma sala que
ficava embaixo do lugar onde eu pintava, numa brincadeira entre o balé e o... Existe um
estímulo jocoso a uma rivalidade entre o balé e o coral. Então, o pessoal do balé, por
brincadeira, pegou o extintor, pelo que eu sei foi um extintor. Um extintor e fezes.
Entraram na sala que o coral estava ensaiando. Existe esse costume de um dos
grupinhos invadir o ensaio do outro para fazer a piada e eles entraram esse dia e
soltaram o extintor, que era de pós químico, e usaram o extintor e fezes.

A SRA. SARAH MUNHOZ – PCdoB – Quer dizer que todas as pessoas foram
submetidas à sobrecarga de gás carbônico, concorda?

O SR. ALLAN BRUM – Eu não sei como é o pó.

A SRA. SARAH MUNHOZ – PCdoB – É gás carbônico.

O SR. ALLAN BRUM – Então, acho que sim. Aí todo mundo saiu do teatro e
todos os calouros e membros foram convocados a limpar.

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – O que é esse negócio de
fezes? Foi arremessado?
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O SR. ALLAN BRUM – Eles fizeram cocô num saco plástico e jogaram dentro
na sala.

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Isso foi em que ano
mesmo?

O SR. ALLAN BRUM – 2013, que foi o último ano que eu...

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Eu tive uma audiência
sobre o extintor.

O SR. SILVIO TACLA BARBOSA – Eu desconheço essa conversa que foi
mostrada, gostaria de reafirmar que o Show não organiza eventos com prostitutas de
maneira alguma. E em relação à questão do extintor eu não presenciei, não sei do que se
trata. Já ouvi relatos de que em algum quadro do Show tentaram usar um extintor e
acabou sujando o anfiteatro. Colocaram algum pó químico dentro de um saco e esse
saco estourou, que faria parte de uma peça. Mas, eu não presenciei, não me recordo do
que se trata.

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Koba, como chama
aquele menino que veio depor sobre o extintor? Vinicius Diniz? Tander?

O SR. SILVIO TACLA BARBOSA – Não sei a relação, mas eu não tenho o
relato disso. A questão de fezes eu desconheço totalmente.

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Fala um pouco das
prostitutas, por favor.
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O SR. SILVIO TACLA BARBOSA – O Show não realiza eventos com
prostitutas.

A SRA. SARAH MUNHOZ – PCdoB – Oi?

O SR. SILVIO TACLA BARBOSA – O Show Medicina não realiza eventos
com prostitutas. Eu não participo, não tenho condição de...

A SRA. SARAH MUNHOZ – PCdoB – Então, o Rodrigo Bolini estava
delirando quando ele conversou com a Renata ou não?

O SR. SILVIO TACLA BARBOSA – Eu desconheço essa conversa, não sei do
que ele estava falando. Eu posso dizer que o Show, instituição, não organiza nada em
relação a prostitutas.

A SRA. SARAH MUNHOZ – PCdoB – Só uma pergunta, você vai ser
neonatologista?

O SR. SILVIO TACLA BARBOSA – Eu não defini a minha especialidade.

A SRA. SARAH MUNHOZ – PCdoB – Neonatologia é uma boa para você.

O SR. MARCO AURÉLIO – PT – Silvio, vou fazer algumas perguntas que eu
tenho marcado aqui. Voltando àquele evento que aconteceu, no qual você prestou

1457
DIVISÃO DE TAQUIGRAFIA
socorro, você descreveu que aquilo os abalou de tal forma que havia alguma, entre
aspas, “não ocorresse nenhum tipo de abuso”, não ocorresse mais esse tipo de acidente.
No entanto, na mesma semana aconteceu com outro calouro que perdeu dentes frontais.
Então, na sua opinião, como é que pode um fato que aconteceu com ele ter mexido, ter
sido grave e na mesma semana acontecer um fato, não vou nem dizer semelhante,
aparentemente até pior.

O SR. SILVIO TACLA BARBOSA – Eu desconheço esse segundo fato, não
sei do que está sendo falado. O único fato que eu realmente tomei conhecimento e
participei foi esse do Allan. E essa questão de pessoas que consomem álcool em excesso
e haver uma coibição em relação a isso, isso tem acontecido sempre e de maneira bem
efetiva. Eu acredito que isso não deve fazer parte de maneira alguma de uma atividade
acadêmica, uma atividade que a gente está produzindo, se divertindo.
Lógico, num momento de confraternização existir o consumo de álcool é válido,
mas o consumo excessivo deve ser bem reprimido sim. Não de maneira coercitiva, mas
deve ser coibido.

O SR. MARCO AURÉLIO – PT – Quanto à questão das prostitutas que foi
falado aqui, você falou “o Show Medicina não contrata”. Você ouviu falar, você sabia
que tinha, seja no Show, seja fora da faculdade, seja no motel ou isso nunca chegou para
você? Nunca?

O SR. SILVIO TACLA BARBOSA – O Show organizar, o Show participar
não. Membros do Show, eventualmente participarem de eventos nesse sentido já ouvi
relatos, mas nada oficial dessa maneira.

O SR. MARCO AURÉLIO – PT – Ouviu relatos de que membros do Show se
organizavam?
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O SR. SILVIO TACLA BARBOSA – É, falaram com amigos e foram para
algum lugar, isso eu já ouvi relatos, mas nada além disso.

O SR. MARCO AURÉLIO – PT – Aqui consta que você foi vice-presidente
do CAOC em 2013.

O SR. SILVIO TACLA BARBOSA – Confirmo.

O SR. MARCO AURÉLIO – PT – Que é o Centro Acadêmico Oswaldo Cruz,
né?

O SR. SILVIO TACLA BARBOSA – Sim.
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O SR. MARCO AURÉLIO – PT – E aqui, desde as audiências públicas que a
gente vem ouvindo várias pessoas tem vários relatos. Meninas que relatam casos de
estupro, de abuso, de desrespeito, uma série de coisas. Você, enquanto vice-presidente
do CAOC em 2013, o que chegou para você de denúncias ou de reclamações de
violações de direitos humanos, homofóbicos, de preconceito, de abusos sexuais? O que
chegou para você enquanto vice-presidente do CAOC em 2013?

O SR. SILVIO TACLA BARBOSA – O que eu me lembro é que 2013 foi um
ano bem atípico no Centro Acadêmico. Foi o ano que ganhou a eleição uma chapa
teoricamente, na época, um pouco mais de oposição a... Pelo menos inicialmente mais
de oposição à situação que estava presente e com essa chapa eu participava dela, eu era
o vice-presidente. A gente entrou com algumas ideias novas, algumas inovações que
depois foram vistas... Houve toda uma reviravolta política, houve uma separação dentro
da chapa e tudo mais, eu não vou entrar em detalhes especificamente do que aconteceu.
Mas nesse contexto de inovação surgiram algumas pessoas com ideias novas,
uma delas foi o próprio Felipe Scalisa, que não era diretor, mas era um membro bem
ativo na chapa, o Allan Brum também. E eles vieram com essa ideia de criar o NEGSS,
foi na minha gestão isso. Eu frequentei as reuniões deliberativas, eles expuseram a
necessidade de ter um núcleo dentro da faculdade que abordasse essas questões, a gente
foi a favor, a gente pautou isso. Eu confesso que nunca fui um membro muito ativo nas
primeiras reuniões, eu participei das reuniões deliberativas do Centro Acadêmico em
que isso foi pautado e a partir disso o coletivo foi se desmembrando, foi crescendo. Isso
eu lembro que foi mais ou menos na metade da gestão, não sei a data específica, mais
ou menos em junho, julho talvez.
E, posteriormente, no final do ano, em novembro de 2013, teve o caso da
cervejada do sexto ano em que uma colega nossa relatou um caso de que teria sofrido
abuso sexual. Ela já veio depor, acho que já ficou bem esclarecida a questão, pelo
menos o depoimento dela já foi bem esclarecido. E ela levou para o Centro Acadêmico
essa pauta, isso gerou a mobilização de criação do coletivo feminista e estava já no final
da minha gestão. Eu frequentei as reuniões deliberativas, mas era o mês de novembro e,
se eu não me engano, já tinha até ganhado a próxima chapa. A gente estava passando a
gestão e eu me lembro de ter frequentado essas reuniões em que esses assuntos foram
debatidos. Foi mobilizada a criação primeiro do NEGSS, depois do coletivo feminista, e
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em relação a essa pauta de homofobia, machismo e abuso sexual, que eu me lembre na
minha gestão foi isso. Eu não me recordo de nenhum outro caso que tenha chegado ao
meu conhecimento.

O SR. MARCO AURÉLIO – PT – O Felipe fazia parte da chapa?

O SR. SILVIO TACLA BARBOSA – Não, ele era um colaborador. Na
formação da chapa existiam 20 ou 25 membros, a Flora era a presidente, eu era o vice
da Flora, e aí vários outros membros, o Allan estava na chapa, várias pessoas. Vários do
Show, vários não do Show, vários que são dos coletivos, da Atlética eu não me recordo,
acho que tinha uma ou outra pessoa que era mais ligada à Atlética. Era uma chapa bem
diversa que vinha com uma ideia um pouco mais inovadora de romper um pouco com o
que estava sendo pautado na faculdade desde 2007, que eram gestões que eram vistas
como mais conservadoras e a gente entrou com essa nova ideia.
Nesse contexto que surgiu e aí começou a ter um contato um pouco maior com a
Denem, um contato um pouco maior com o DCE, um pouco maior, bem discreto, não
dá para dizer que foi algo demais. Um contato um pouquinho maior e pautas de foram
começaram a ser trazidas para dentro da faculdade e, nesse contexto foram criados os
coletivos, primeiro o NEGSS depois o coletivo feminista.

O SR. MARCO AURÉLIO – PT – O que é esse coletivo mesmo?
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O SR. SILVIO TACLA BARBOSA – O NEGSS é o coletivo que veio, a
princípio pautar questões de homofobia e machismo, e depois com a criação do coletivo
feminista ele começou a se focar mais na questão de homofobia.

O SR. MARCO AURÉLIO – PT – Aí que veio o Geni.

O SR. SILVIO TACLA BARBOSA – O Geni, que se pautaria mais nas
questões de machismo. Mas acho que o NEGSS também deve trabalhar essa...

O SR. MARCO AURÉLIO – PT – Mas esses grupos, tanto o NEGSS quanto o
Coletivo Geni, surgiram como reação a alguma realidade que estava acontecendo.

O SR. SILVIO TACLA BARBOSA – Sim, é todo um contexto político, um
panorama geral. Uma das coisas que eu tenho certeza que aconteceu foi essa entrada...
A eleição da nossa chapa, como ela começou a incluir pessoas que não eram bem
aceitas no Centro Acadêmico, por mais que elas fossem até minoria dentro da chapa,
começou a dar um pouco mais de voz, mais debates dentro das reuniões ordinárias do
Centro Acadêmico. Daí, houve um maior contato com o público externo, com outras
entidades, como o DCE, como a Denem, com outros centros acadêmicos, a gente teve
uma relação próxima com o CA da Paulista e com o CA da Santa Casa, no final,
formada por todos esses grupos, coisa que não existia muito antes, nos anos anteriores.
Isso fortaleceu mais essa situação, e aí, obviamente, o aparecimento de algumas
denúncias, primeiro algumas questões de homofobia, as denúncias eram um pouco mais
tímidas, mas elas ocorriam, mais em reuniões menores, não existia uma publicidade tão
grande em relação a isso, mas algumas denúncias mais tímidas aconteciam. E depois, no
coletivo feminista começaram a se pautar da questão dos abusos sexuais, dos assédios
sexuais que ocorriam na faculdade, e aí se formaram esses coletivos. Acho que foi mais
ou menos nesse contexto que as coisas criaram.
Certamente já existiam abusos, já existia homofobia. Eu digo, pessoalmente, que
eu acredito que até pior do que agora, felizmente. As coisas eram piores antes. O que
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aconteceu foi que toda essa mobilização, todo esse questionamento acabou levando para
um panorama que é o que a gente está chegando hoje.

A SRA. SARAH MUNHOZ – PCdoB – Por favor, nós temos aqui o relato da
professora Ana Lúcia Pastore Schritzmeyer, ela respondia pela Superintendência de
Segurança da USP até o dia 24 de janeiro e ela fala aqui o seguinte... Ela ficou oito
meses em 2014. Então, quando começaram as denúncias de abuso sexual no “campus”,
a professora que tem um livro sobre estupro fez um seminário aberto à comunidade em
dezembro de 2014 sobre o tema. Ana Lúcia se disse assustada com o fato de que em
algumas unidades da USP, como a Faculdade de Medicina, ter segurança própria. Essa
terceirização da segurança envolve jogos de interesses e reportou essa preocupação ao
reitor, que nada fez. Aí a minha pergunta é a seguinte: não tem “streape tease”, não tem
prostituta e para você também, você nunca ouviu nenhum caso de estupro, embora a
própria presidente da comunidade, a professora informa que ela recebeu no ano de 2014
casos de estupro.

O SR. SILVIO TACLA BARBOSA – Em relação a casos de estupro
especificamente relacionado ao Show eu não recebi nenhum relato até agora.
Relacionados à faculdade sim, a gente tem vários relatos. No Centro Acadêmico, o que
surgiu e foi bem pautado foi essa questão de novembro de 2013, da cervejada do sexto
ano, o caso da menina que veio depor aqui, que acho que todo mundo já sabe do que se
trata.
Certamente a gente tem relatos, a gente conversa muito entre nós e a gente ouve
pessoas falando “tal menina me disse que sofreu”, mas eu não sei, não cabe a mim
especificar tudo o que eu já ouvi, nomes...
A SRA. SARAH MUNHOZ – PCdoB – Eu estou perguntando o seguinte:
você, enquanto presidente do Show em 2014. Mesmo essa professora vindo aqui
dizendo que você têm uma guarda toda especial, que toca a orquestra conforme vocês
querem, você enquanto presidente nunca se envolveu com essa segurança, com esses
jogos de interesse, com essa preocupação em relação a estupros? Você nunca soube de
nada mais focado que chegasse até você?
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O SR. SILVIO TACLA BARBOSA – Não, o que chegou mesmo em relação a
estupro foi a questão do CAOC em 2013.

A SRA. SARAH MUNHOZ – PCdoB – Em 2014 nada, embora ela diga aqui
que teve uma série de relatos?

O SR. SILVIO TACLA BARBOSA – Não, não.

A SRA. SARAH MUNHOZ – PCdoB – Reclamação dela mesma, estou só
lendo o que ela mesma colocou aqui.

O SR. SILVIO TACLA BARBOSA – Não, não chegou.

A SRA. SARAH MUNHOZ – PCdoB – Ta.

O SR. MARCO AURÉLIO – PT – Então, Silvio, retomando. Aqueles
coletivos que foram criados, NEGSS, Geni, você relatou: “olha, foram criados porque,
de fato, chegaram informações de homofobia, de abuso sexual”. Agora, esses fatos que
chegaram não tinham relação nenhuma com o Show Medicina?

O SR. SILVIO TACLA BARBOSA – Essas denúncias de machismo...

O SR. MARCO AURÉLIO – PT – Homofobia, machismo...
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O SR. SILVIO TACLA BARBOSA – Sim, alguns questionamentos gerais
sempre aconteceram. Especificamente em relação ao Show, na época, quando eu era
diretor do CAOC em 2013 não chegaram denúncias de homofobia, nesse sentido. E
relatos presentes de homofobia em diversos ambientes da faculdade, como eu falei, eles
já aconteciam antes, mas de maneira mais tímida. Eles têm aumentado a intensidade
posteriormente.
Dentro do Show, eu sinceramente não vejo como um ambiente opressivo aos
homossexuais. Eu concordo plenamente quando dizem que não é por ter homossexuais
que o ambiente não é homofóbico, mas eu conheço ativamente diversos membros que
são homossexuais e que dizem que se sentem totalmente livres dentro do Show para se
relacionar com quem quiser, para conversar sobre qualquer assunto, seja ele da maneira
que quiser. Não sei como era no passado exatamente, eu sei dizer o que eu vivo hoje, eu
sei que eu vivo em um ambiente bem livre.

O SR. MARCO AURÉLIO – PT – Tem um relato aqui, as alunas Renata
Mencacci, Marina (ininteligível), Andressa de Oliveira, Isabella Leme, (ininteligível),
Fernandes, Adelaide Miranda tentaram participar do vestibular do Show em 2014 para
adentrar na área masculina do Show, isto é, a apresentação no palco. E você teria dito a
elas que o Show era uma livre associação civil e que entraria quem o grupo quisesse e
era decisão do grupo que as mulheres não participassem. Então, foi lhes proposto que se
quisessem participasse da costura. Por que essa postura de não deixar as mulheres?

O SR. SILVIO TACLA BARBOSA – Então, deixa eu explicar como é que
funcionava. Eu já comecei a explicar uma vez. O Show, mais ou menos 1944, quando
ele foi criado, existia muito poucas mulheres na faculdade, eram muito mais homens. E,
certamente, machismo na sociedade era evidente, assim como ele é hoje em dia, mas na
época era outro contexto. O machismo já se refletia na presença de poucas mulheres na
Faculdade de Medicina, isso já era um reflexo, no acesso. O que hoje em dia já é menos
grave, pelo menos. E aí o Show foi se constituindo como um grupo de homens que
apresentavam a peça teatral.
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E na década seguinte, em 1950, a Dra. Angelita Gama tinha vontade de
participar do Show, mas era muito reconhecido que o Show era um grupo masculino
que fazia apresentações, que satirizavam justamente os homens estarem vestidos de
mulher, faziam brincadeiras internas que queriam guardar só para eles, coisas bem
divertidas, bem simples mas que se mantinham dentro do grupo. E a Angelita queria
participar, ela viu que as fantasias que eram apresentadas no Show ela achava que eram
muito mal feitas, ela se dispôs a começar a colaborar e fazer as fantasias. Chegando no
sexto ano, ela foi considerada um membro do Show, ela recebeu, inclusive, uma flâmula
de membro do Show. Flâmula a gente entrega para todo mundo que se forma no Show,
uma flâmula escrito “Show Medicina, ano tal, sexto ano”. Ela recebeu uma flâmula no
palco, junto com os outros meninos do sexto ano da época.
E ela começou a constituir um outro grupo de mulheres que participava do Show
de maneira complementar. Existia o grupo de homens, ela começou a criar o grupo
feminino. E essas coisas foram evoluindo ao longo do tempo. E, assim, dentro da
faculdade sempre foi bem entendido de que o Show era um grupo de homens... Que
envolvia os homens e mulheres, tinha uma ala masculina, tinha um grupo masculino que
apresentava e fazia as piadas, essas brincadeiras, e as meninas participavam da
instituição fazendo outros artefatos, faziam as fantasias, as flâmulas que saíam no palco,
faziam outras coisas.
Em 2014, começou a surgir essa demanda, as meninas falando “ah, não, por que
a gente não pode apresentar, por que não?”, e já estava constituído o grupo organizandose dessa maneira, com a separação entre os sexos, o grupo masculino e o grupo
feminino, dentro da mesma associação. Por isso que quando a gente diz que o Show
envolve os homens e as mulheres, envolve porque elas participam da associação e tudo
mais. Mas aí surgiu essa demanda rapidamente, falaram “eu gostaria de participar do
palco e tudo mais” e a gente não estava preparado para discutir isso no momento. A
gente falou “isso é uma discussão...”, gerou uma grande divergência, algumas meninas
achavam como deveria ser, outras meninas pensavam diferente, os meninos a mesma
coisa. A gente falou “a entrada é em grupos separados...”. As meninas queriam entrar no
grupo masculino, a gente falou “a entrada do grupo feminino é outro dia, vocês podem
participar e, lógico, as coisas podem mudar”. Uma vez participando, se as meninas
dentro do Show quiserem apresentar um quadro, quiserem fazer uma coisa junto, isso
tem mudado. Se você ver 20 anos atrás era uma situação, atualmente, no sexto ano a
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gente faz apresentação conjunta de encerramento, é um vídeo que as meninas fazem
junto com os caras.
Esse ano no coral a gente quis fazer uma homenagem para o nosso colega que
faleceu e as meninas queriam participar dessa homenagem, justamente, as meninas do
Show. E aí a gente fez uma música conjunta, apresentou no coral, as meninas subiram
no palco, fizeram junto. Isso é uma mudança que, naturalmente, tende a acontecer sem
descaracterizar a maneira como a gente estava se organizando. Se eventualmente
começar a surgir essa demanda forte de “eu quero participar, eu quero ter um quadro,
vamos fazer uma coisa junto”, naturalmente isso vai acabar acontecendo. Acontece que
a gente sempre se organizou dessa maneira e isso tem acontecido sempre assim. Mas, de
maneira nenhuma existe uma imposição dos homens sobre as mulheres, sobre o que elas
têm que fazer ou elas são obrigadas a fazer alguma coisa e os homens vão fazer outras.
Isso é uma coisa que as pessoas têm feito e gostam muito de fazer.
E uma coisa que eu até falo bastante, o Show não é conservador por não mudar,
o Show muda. A única coisa é que as pessoas do Show se divertem tanto, gostam tanto
do Show que a gente pensa “ah, está tão legal assim, para que ficar mudando”? E,
lógico, algumas mudanças têm que acontecer, devem acontecer. Mas, de maneira
nenhuma é um grupo conservador como o professor Milton falou. A gente pode ter,
durante as décadas em que o Show viveu, pode ter tido um momento em que foi mais
politicamente atrelado a algum grupo ou a outro, mas nos últimos anos eu tenho visto
uma situação diferente.
Sinceramente, quando eu entrei no Show eu via um Show que agregava pessoas
que pensavam de maneira muito, muito divergente e se divertiam juntas. Eu fala “pô,
que lugar legal. Lugar que eu estou aqui me divertindo com pessoa que pensa de um
jeito, pessoa que pensa do outro, diverge na hora do debate, mas consegue se divertir
junto”. Eu falei, “pô, é um ambiente legal”, que eu gostei. E que tende a melhorar, a
gente quer melhorar mesmo o Show. A gente não quer de maneira alguma se manter em
posição conservadora, atrasada, não, não é isso.

O SR. MARCO AURÉLIO – PT – Você foi diretor em 2014, né?

O SR. SILVIO TACLA BARBOSA – Isso.
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O SR. MARCO AURÉLIO – PT – Quando você ficou à frente. Outras pessoas
em outros anos tomaram a frente. Depois que termina o curso, vocês se formam
médicos, estão no mercado de trabalho, existe alguma referência positiva entre os
médicos? “Olha, aquele ali era diretor do Show Medicina”. Isso traz para ele algum tipo
de, sei lá, um status, alguma porta que se abre, algum relacionamento diferenciado. Isso
tem alguma coisa pós faculdade de interferência?

O SR. SILVIO TACLA BARBOSA – Então...

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Deixa eu aproveitar a
pergunta. Seus pais são médicos.

O SR. SILVIO TACLA BARBOSA – Sim, sim.

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Formados lá em
Pinheiros?

O SR. SILVIO TACLA BARBOSA – Sim, sim.

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Participavam do Show?

O SR. SILVIO TACLA BARBOSA – Sim, sim.
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O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Qual o nome deles?

O SR. SILVIO TACLA BARBOSA – Meu pai é Silvio Barbosa, minha mãe é
Maricy Tacla. Em relação a essa questão de, uma vez formados, se teria alguma
vantagem, sinceramente, o que eu vejo que a gente tem são as vantagens que a gente
cria como amigos. Não existe nada específico, pessoas que nem me conhecem, pessoas
que 30 anos atrás eram do Show, olharem para mim e falarem “ah, esse cara é do Show,
vou dar algum benefício para ele”, isso não acontece. Existem os colegas que viveram o
Show comigo, que formaram uma amizade muito forte comigo, uma vez estando no
hospital, estando na vida, eles são meus amigos, eles tem tudo para fazer uma atividade
para o nosso bem. É a mesma coisa que a gente vê em times da Atlética que são muito
amigos, que a gente vê no Centro Acadêmico, pessoas que formam chapa junto e viram
amigos depois, ou não, às vezes brigam no meio do caminho, mas... Na minha chapa
todo mundo brigou no meio. Mas, no Show todo mundo continua amigo, nos times da
Atlética também. Eu vejo nesse sentido de que a amizade que a gente cria gera isso, mas
não um benefício individual. Nenhuma pessoa que não me conheça “você foi diretor do
Show em 2014, então eu vou dar algum benefício para você”. Isso, sinceramente, não
existe, nunca aconteceu. E que eu saiba não tem nenhum relato de que isso tenha
acontecido.

O SR. MARCO AURÉLIO – PT – E para você ser o diretor em 2014, como é
que é? O processo é seletivo? O pessoal vota? Como é que é?

O SR. SILVIO TACLA BARBOSA – É assim, pelo menos é o que tem sido,
como foi comigo: os diretores atuais conversam com os calouros, vêm os calouros que
têm interesse em participar da diretoria, e aí conversa com todos os membros do Show,
praticamente, conversa com as meninas, com as diretoras do grupo feminino, vê o que
elas acham, faz uma consulta geral e, geralmente, surge um nome que é meio que
unanimidade “esse cara aqui acho que vai ser bem aceito, vai conseguir ter uma boa
relação com todo mundo, é um cara tranquilo”. E aí ele é indicado para ser primeiro
tesoureiro, ele vira tesoureiro, cuida da arrecadação do dinheiro, dos gastos. Depois, ele
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vira secretário, que é um cargo que a gente fala que é o mais tranquilo da diretoria, a
gente não faz muita coisa, a gente fica mais marcando os eventos. E depois vira diretor
geral, que é o responsável pela organização do Show, dos espaços, das funções
burocráticas, da dinâmica do Show. Não é quem roteiriza o Show, porque isso é uma
produção mais coletiva, mas é quem fica responsável por essas questões.

O SR. MARCO AURÉLIO – PT – Então foi esse o seu caminho, 2014 diretor,
2013 secretário e 2012, tesoureiro?

O SR. SILVIO TACLA BARBOSA – Isso.

O SR. MARCO AURÉLIO – PT – Me diz uma coisa. Você falou que depois
de formado, o fato de ter sido diretor do Show, que muda alguma coisa... Mas algum
tipo de relação pode acontecer e isso pode abrir algumas portas, mas não por ser diretor.
Agora, você deve ter um conhecimento do cancioneiro, as músicas que são cantadas
pela Atlética no Show Medicina, os cancioneiros.

O SR. SILVIO TACLA BARBOSA – Da Atlética ou do Show?

O SR. MARCO AURÉLIO – PT – Cancioneiro é da Atlética, né, presidente?

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Tem cancioneiro da
Atlética e tem cancioneiro do Show. Tem pornografia, homofobia, racismo para todos
os gostos. Esses aqui tem um mal gosto pior que o da Atlética. Tem um cancioneiro
deles, pode abrir lá, é horrível.
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O SR. MARCO AURÉLIO – PT – Nesse cancioneiro tem, inclusive, alusão a
estudantes de outra faculdade, como se... Todo o respeito que nós temos à USP, mas nós
também temos que ter respeito com as outras faculdades. Mas existem inclusive
entoações de quem está na USP está bem e o resto é o resto, como se fosse uma
categoria.

O SR. SILVIO TACLA BARBOSA – Em relação às músicas do Show, elas
são feitas por um grupo específico de alunos do Show, que é o coral. Eu, por exemplo,
sou do balé, eu não participo de nada relacionado às músicas. A gente canta algumas
músicas que a gente gosta mais, principalmente as do ano anterior que ficam muito
gravadas na mente, a gente canta. O que eu tenho visto no Show do tempo que eu vivi, a
maior parte das músicas tem tema de algum tema médico. Elas, por exemplo, pegam
uma doença específica, tipo Lúpus, e aí a gente faz... A gente não, os membros do coral
fazem uma paródia em relação ao tema da doença, ao tema da música, falando de
critérios para a doença, critérios de diagnóstico, critérios de tratamento. Isso, inclusive,
tem me ajudado muito agora no internato porque eu fico lembrando das músicas do
Show e já sei tudo o que eu tenho que olhar direito nos pacientes. É uma maneira até de
me ajudar a decorar as coisas.
No geral, as músicas que a gente canta são nesse sentido. Eu não sei como é
direito a dinâmica do ensaio do coral, mas, eu que saiba, cada dia eles tentam produzir
uma música.

O SR. MARCO AURÉLIO – PT – Eu estou imaginando que você está fazendo
citação de produções que são feiras para os shows.

O SR. SILVIO TACLA BARBOSA – Isso, isso.

O SR. MARCO AURÉLIO – PT – Mas existe o cancioneiro que ele passa anos
e mais anos, e são músicas...
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O SR. SILVIO TACLA BARBOSA – Eu desconheço que seja cancioneiro do
Show. Eu não sei, o que seria isso?

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Pode ser hinário, ou é
uma palavra muito arcaica?

O SR. SILVIO TACLA BARBOSA – A gente não tem nenhuma... Eu não
conheço nada em relação a isso.

O SR. MARCO AURÉLIO – PT – Quando você entrou na faculdade você não
recebeu um kit que tinha...

O SR. SILVIO TACLA BARBOSA – Do Show não.

O SR. MARCO AURÉLIO – PT – Um conjunto de músicas.

O SR. SILVIO TACLA BARBOSA – Sim, da Atlética eu recebi.

O SR. MARCO AURÉLIO – PT – Você olhou? Você viu as letras? Você teve
que cantar algumas também.

O SR. SILVIO TACLA BARBOSA – Eu fiz matrícula atrasado porque eu
estava com problemas pessoais na época. Eu não cheguei a ver esse papel. Eu lembro
que eu recebi um monte de papel, sei que um deles tinha algumas músicas. E músicas
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da Atlética eu só sabia as que a gente cantava logo no começo, mas eu nem me lembro
mais, já fazem cinco anos. Eu não participei mais de competições da Atlética, de treino.

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Deputado, o senhor
consegue ver aí dessa tela, nesse monitor, as letras das músicas do cancioneiro? Era
bom que o senhor visse com as suas próprias... Por favor, deputado, o Koba vai
levantando, o senhor vai acompanhar as letras que ele usa no internato agora.
Talvez essa: “Concedo esse feto que não berra nem com um soco no bumbum.
Ao apagar quase nunca erra, é para o balde já caiu mais um. Nota: Essa música tem
muitos termos médicos, cabe explica que trata-se de uma gravidez sofrida, de um parto
problemático. O bebê nasce morto e vai para o balde

O SR. SILVIO TACLA BARBOSA – Eu não conheço. Essa música não é da
minha época.

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Eu não estou perguntando
para o senhor, espera aí. Estou falando para o deputado, estou esclarecendo para o
deputado. Vamos lá. “Bolero de Ravel. Eu, eu, eu, precisava de uma transfusão. Para a
Paulista fui então, e um tigrão me deu sangue de um negão, desconfiei então que esse
negão tinha ponto na Avenida São João”. Que mais? California Dreamin, essa aí é The
Mamas & The Papas. “Síndrome de Síndrome de Down nunca vai à festa. Baba no
bolo, sorvete na testa. Engasga com mingau, sempre lambe sabão. Toma olé de
tartaruga, da tartaruga calça o tênis com a mão”. Isso é higienismo puro, né? “Cai do
velotrol, senta no pudim, senta no pudim. Manda pra, manda pra Apae, pra bem longe
de mim. Mas quando ele, mas quando ele crescer vai morar no porão, e escrever um
bipe caoqueiro padrão”. Referindo-se ao CAOC e se referindo às crianças com
Síndrome de Down.
Sobre a enfermeira negra. “A enfermeira Dalva me desaponta, mas parece uma
tonta vindo no corredor. Cabelo armado”. Hino da bandeira... Continuação da Estrela
D’Alva. “Dente mal escovado, o jaleco amassado, o saiote um horror. Linda tem dente
morena de cor de melena, fezes com sangue amarronzadas. Tu não tens pena de mim,
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que sofro tanto com o seu odor. Mas que arrogância, essa Dalva não se cansa, assim não
dá para aguentar. E as aluninhas na enfermagem, para consolo da gente, vêm mais
arrumadinhas para o doutor ajeitar”.
Essa daí é dos nordestinos, né? “Não vamos pagar nada, a invasão do HC vai
rolar. Mudou a prova e a porteira abriu, 90 a 10 agora é só decorar. Moleza assim eu
quero ver para quem viu, seu mocó não vale nada, nanana. Sua vaga foi roubada, agora
é assim. Só de fora quem entra aqui. Vão embora dar lugar para o Axé entrar, os
retirantes vão dominar, o trio elétrico já já vai baixar. Não tem jaleco, nós usamos
abadá. Se nas condutas to mandando bem, mal, para compensar o meu saco de berimbal.
Essa casa está mudada, nanana”.
“Aquinami, modestas infecciosas. Aqui na MI eu faço uma visita linda. Com
tanto HIV e os linfócitos T caindo. Salvei mais de mil vidas, paciente eu nunca evoluí
Mas como eu sou bom nisso, você não vai morrer aqui. São 10 amigos gays, você
chamou para uma festinha. Eu às vezes pensei, você transou sem camisinha. Foi fazer
amor com a porta de trás, aqui na MI quem manda é papai. Se é gay ou se é bi, tanto
cripto, tocho, caposi. Se é gay trato com amor na MI”.

A SRA. SARAH MUNHOZ – PCdoB – É isso o que te ajuda a cuidar dos
pacientes?

O SR. SILVIO TACLA BARBOSA – Não, de maneira alguma.

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Tem mais aí, tem para
todos os gostos.

O SR. SILVIO TACLA BARBOSA – Bom.

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Eu não gostaria nem de
ouvir seus comentários sobre isso. Você falou que nem conhecia.
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O SR. SILVIO TACLA BARBOSA – Exatamente. Essas músicas não são da
minha época. Como eu falei, as músicas do Show a gente canta no Show, quem
participa, quem faz isso é o coral. E se os senhores quiserem, eu posso tentar pegar com
alguém do coral como é que foram as músicas que a gente tem cantado nesse ano, nos
últimos anos. E assim, no geral, não existe o que está sendo colocado, piadas com
caráter inapropriado não é o que tem acontecido dentro das produções de música do
Show, e as músicas antigas não são...

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Não são cantadas, mas
são mantidas no site. Allan, por favor, com a palavra.

O SR. ALLAN BRUM – Só mencionando, de fato tem algumas músicas aí que
eu nunca tinha visto, que são dos últimos 10 anos, 15 anos, não sei. Mas, mais de uma
música que foi colocada aí eu nunca vi a letra, mas eu sei cantar. “Aqui na MI, eu passo
uma visita linda (Assobio na melodia da música “Emoções”, de Roberto Carlos) Com
tanto HIV e o linfócitos T caindo”. Então, assim, eu sei cantar todas essas músicas,
mesmo sem nunca ter visto elas, porque todo mundo que está no Show canta essas
músicas quase que diariamente. A primeira música, do bebê, é uma das músicas mais
famosas. Eu sei cantar essa música e nunca vi a letra dela.

O SR. MARCO AURÉLIO – PT – Canta no Show?

O SR. ALLAN BRUM – É, durante os ensaios, há um momento em que todo
mundo se junta e fica cantando músicas, tomando uma cerveja tranquilo, e essas
músicas são recantadas. Por isso elas permanecem por várias gerações no Show, porque
elas são cantadas com frequência. Elas passam de geração para geração.
Por exemplo, a primeira vez que eu vi essa letra escrita foi na outra audiência,
que a gente citou ela, porque essa música é bem problemática. Ela é uma piada com a
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MI, que é o setor de moléstia infecciosa do HC, que tem muitos professores
homossexuais, por isso que eles falam... Inclusive, que já foram citados no Show, por
exemplo, o professor Tapajós, que é um ótimo professor, um cara hiper competente,
uma referência, e ele é citado no Show simplesmente por ser homossexual, com seus
trejeitos, etc. E a música em si, o conteúdo dela, o discurso dela é totalmente ofensivo.
Com a história que a gente tem no Brasil de negligência em políticas de saúde para a
população com HIV, que é uma epidemia ainda hoje, por uma homofobia institucional,
que impede nossas práticas de políticas de saúde, essa música reproduz isso, e as
pessoas cantam diariamente no Show. Se colocar outra música eu sei cantar também e
eu nunca vi a letra, a primeira música.

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Por favor, vamos lá. Se
não parece que nós estamos, como que o Felipe fala? Que está todo mundo louco aqui,
não existe , eles não retiram, não renegam essas músicas.

O SR. ALLAN BRUM – A primeira música que você falou, você citou um
bebê que morre, certo? Eu não vi a letra aí, mas eu sei que tem uma música muito
famosa que a gente canta, que foi a primeira que você apresentou. É que eu não consigo
enxergar daqui. Qual foi a primeira música que você apresentou? “Nove meses
crescendo a minha pança, vomitando e passando bem mal. O edema indica eclampsia,
deu distocia, é pequeno o canal”. Então, eu sei cantar a música, é uma música horrível.
É uma música sobre um bebê que não nasceu, que nasceu morto.

A SRA. SARAH MUNHOZ – PCdoB – Como vocês aprendem isso?

O SR. ALLAN BRUM – As pessoas cantam diariamente, a gente ouve e
aprende. Eu estou cantando bem porque a letra está aí, eu saberia cantar algumas partes.
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A SRA. SARAH MUNHOZ – PCdoB – Seria mais ou menos como uma mãe
ensinando uma criança a cantar parabéns. Ela não sabe ler, não sabe escrever, mas ela
canta parabéns.

O SR. ALLAN BRUM – As pessoas cantam no dia e você é estimulado a
aprender. Quem não canta, isso em tom jocoso... Mas, a gente está todo mundo no
teatrão e quem não canta, quem está sempre silencioso, daí o pessoal joga uma cerveja.
Há eventos específicos em que você tem que decorar a letra. Então, por exemplo, o dia
do “Tiger”, que eles chamam. É um personagem fictício, eles vão na frente, é um
espaço aberto, eles saem do teatrão, é um sábado, vai todo mundo para fora e daí você
tem que cantar a música certo. Te mandam ensaiar a música e na medida que você erra a
música, jogam cerveja em você.
Então, você tem que saber a música. Então, vai todo mundo cantando. Os que
acertam...

A SRA. SARAH MUNHOZ – PCdoB – Jogam a cerveja ou a lata de cerveja?

O SR. ALLAN BRUM – Não, a cerveja. Vão te banhando, todo mundo sai
ensopado, porque todo mundo aprende a música.

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Allan, já que você está
com a palavra, para não parecer esse negócio do festival... Vamos nós dois do outro
lado, identifica as piores letras para a gente pôr no relatório.

O SR. ALLAN BRUM – Essa eu conheço, que é o Hino da Bandeira. Então, eu
sempre fui muito ruim para decorar letras, eu tenho uma memória ruim, mas vamos
tentar.
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A SRA. SARAH MUNHOZ – PCdoB – Mas você também tomou bastante
banho de cerveja porque tinha memória ruim?

O SR. ALLAN BRUM – Sim. “À noite eu caminhava sozinho, chegando do
plantão, de repente eu vi uma velhinha se debatendo e estrebuchando pelo chão.
Hemiparesia bilateral, epilepsia multifocal. Cadê o assistente? Ele desapareceu. Se
depender de mim essa velhinha já morreu. Imediatamente comecei a galinhar. Aquela
velinha precisava encacar. Mas, essa velhinha tão grotesca, não sei se mato ou se deixo
ela cravar. Morre, velhinha, é seu fim. Apaga, velhinha, vou dormir”.

A SRA. SARAH MUNHOZ – PCdoB – Ele deixa a velhinha morrendo
enquanto vai dormir, é isso?

O SR. ALLAN BRUM – É, parece um caso de negligência isso aí, né? Essas
daí são as músicas da Atlética. Também sei cantar, porque elas são cantadas para todo
mundo que entra.

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – (inaudível)

O SR. SILVIO TACLA BARBOSA – Eu só queria esclarecer que eu,
pessoalmente... Essas músicas não são da minha época, eu não tenho nem conhecimento
se elas são realmente do Show. Se os senhores quiserem, a gente pode trazer as músicas
atuais do Show, que são cantadas e que são produzidas, e aí eu posso dizer as músicas
que eu realmente gosto, que eu decorei, que, como eu disse, até uso os elementos que
estão na música.
Mas de maneira nenhuma músicas que têm caráter ofensivo, caráter
preconceituoso devem ser produzidas ou cantadas, concordo plenamente com todos os
senhores. Eu até me sinto bem de saber que se essas músicas forem do Show elas não
são mais cantadas, os membros do Show não mantêm. Se realmente isso aconteceu no
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passado não ocorre mais atualmente. E as músicas produzidas atualmente... Como eu
falei, eu não as produzo porque eu não sou do coral, eu sou do balé, mas o que eu tenho
ouvido, pelo menos as que eu gravo, as que ficam, não tem caráter ofensivo, caráter de
preconceito.

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Mas por que? Vocês
mudaram de técnica? Agora vocês adotam as músicas das letras oficiais com um sentido
diferente, como o “Joga bosta na Geni” é isso?

O SR. SILVIO TACLA BARBOSA – Não.

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Mudou o sentido para não
ter tanta repercussão?

O SR. SILVIO TACLA BARBOSA – Não, de maneira alguma. Essa questão
de músicas originais, elas podem ser usadas em quadros como o balé, que a gente faz as
danças. Mas no coral, em que são feitas as paródias, se realmente ocorreu uma
mudança, que aparentemente ocorreu uma mudança no padrão, nos temas, é uma
mudança que não foi por medo de nada. Eu digo isso desde quando eu entrei na
faculdade, que os temas que eu tenho ouvido, as músicas que eu tenho ouvido não são
essas.

A SRA. SARAH MUNHOZ – PCdoB – Silvio, por favor. Como que então
duas pessoas... Você é da turma de 2000 e?

O SR. SILVIO TACLA BARBOSA – 2011.
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A SRA. SARAH MUNHOZ – PCdoB – Você entrou em 2011, é isso? Aí um
entrou em 2012 e outro em 2013. E você é presidente da Atlética em 2014. A de 2012
sabe cantar, mesmo sendo mulher? Ou o inverso? 2012 é você. Desculpa... A de 2013,
que está fresquinho, sabe cantar mesmo, ainda que seja mulher. Então, quer dizer, não é
uma coisa que fica confinada junto aos homens, embora o Show seja mais masculino.
Ou melhor, seka mais XY, pode ser assim. E um de 2000 e?

O SR. ALLAN BRUM – Eu entrei em 2012.

A SRA. SARAH MUNHOZ – PCdoB – De 2012 sabe a música, 2013 sabe a
música, em 2015 estão repetindo a música. Só você que não sabia?

O SR. SILVIO TACLA BARBOSA – De verdade, essas músicas a gente não
canta, não sei. Eu participava do ensaio do balé, não sei se... O Show tem vários
espaços, não sei como é que era direito nos outros espaços. Mas, no espaço que eu
frequentava as músicas que a gente cantava, essas não foram as músicas. Em 2011, eu
aposto... Desculpa, eu não tenho certeza absoluta, mas que eu me recordo de 2011 para
cá nenhuma dessas músicas faz parte, as músicas são anteriores.

A SRA. SARAH MUNHOZ – PCdoB – Pela ordem, senhor presidente.
Considerando que continuamos conversando a respeito de duas universidades, uma que
está aqui e uma que está aqui, e que doravante os serviços não devem render mais muita
coisa, eu solicitaria a Vossa Senhoria a suspensão dessa sessão.

O SR. MARCO AURÉLIO – PT – Suspensão ou encerramento? Uma última
questão, Silvio. Você entrou em 2011, né?

O SR. SILVIO TACLA BARBOSA – Isso.
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O SR. MARCO AURÉLIO – PT – Temos relatos que na entrada dos alunos
em 2012 todos tiveram que ficar nus no palco. Por que os alunos terem que ficar nus no
palco?

O SR. SILVIO TACLA BARBOSA – Eu nunca fui obrigado a ficar nu e nunca
presenciei ninguém ser obrigado a ficar nu.

O SR. MARCO AURÉLIO – PT – Em 2011, você não foi submetido a isso?

O SR. SILVIO TACLA BARBOSA – Não, não fui.

O SR. MARCO AURÉLIO – PT – E aí, em 2012 você já não era calouro, já
estava entrando para ser veterano. Então, os que entraram em 2012... Mas você foi no
Show em 2012?

O SR. SILVIO TACLA BARBOSA – Sim, sim.

O SR. MARCO AURÉLIO – PT – E você não viu cena de nudez?

O SR. – Deputado, se ele está compromissado a falar a verdade não seria uma
acareação?
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O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Se ela está
compromissada a falar a verdade, não tem problema, ela faz o juramento. Não, ela é
uma pergunta.

O SR. MARCO AURÉLIO – PT – Deixa concluir aqui, aí já passa, pode ser?

(Manifestação da plateia)

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Se for acareação tem que
te convocar oficialmente.

O SR. MARCO AURÉLIO – PT – Bom, é que nós temos o relato de que em
2012 os calouros ficaram nus no palco, e você estava no Show Medicina em 2012. Esse
é o questionamento. Você falou que em 2011, quando você entrou, você não foi
submetido a isso. Em 2012, nós temos relatos aqui que isso aconteceu. E aí você já não
é mais calouro e você estava no Show Medicina, por que isso aconteceu?
O SR. SILVIO TACLA BARBOSA – Bom, eu nunca presenciei ninguém ser
obrigado, coagido a ficar nu em nenhum ensaio, nenhum espaço do Show.

O SR. MARCO AURÉLIO – PT – Não houve isso no palco?

O SR. SILVIO TACLA BARBOSA – Não, obrigado a ficar nu, de maneira
alguma.

O SR. MARCO AURÉLIO – PT – Independente de ser obrigado ou não
obrigado, mas que eles ficaram nus no palco...
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O SR. SILVIO TACLA BARBOSA – Existem momentos em que as pessoas
estão trocando de roupa.

O SR. MARCO AURÉLIO – PT – Não, mas não é isso, é no palco, no palco.

O SR. SILVIO TACLA BARBOSA – Ficarem nus no palco não, nunca
presenciei.

O SR. MARCO AURÉLIO – PT – Não?

O SR. SILVIO TACLA BARBOSA – Não.

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Então, eu quero dizer o
seguinte, você se compromete a trazer o CD, o que você tiver de texto você se
compromete a trazer, as contas, porque o senhor não era qualquer pessoa. Me dá o
currículo dele aí para ler o resumo. “Foi tesoureiro do Show em 2012, secretário em
2013, diretor geral em 2014 e vice-presidente do CAOC em 2013”. Então, solicitando
que o senhor entregue o último da Geni, as contas dos últimos cinco anos. O senhor tem
esses hinos impressos ou não?

O SR. SILVIO TACLA BARBOSA – Não, isso aí a gente não tem.

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Não tem impresso, só tem
essa memória digitalizada. O senhor pode me mandar todas as memórias?
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O SR. SILVIO TACLA BARBOSA – Eu não tenho acesso a nada digitalizado
de músicas. Tenho os vídeos do Show só.

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Eu queria que o senhor
levantasse também a ocorrência do ferimento desse menino aí, que o senhor foi lá para
o... Quais os registros que o senhor tem, se o Show tem algum registro, se a faculdade
tem algum registro do ferimento do Allan e daquele outro que estava tomando
medicação.

O SR. SILVIO TACLA BARBOSA – Eu não posso me comprometer a trazer
prontuários, nada relacionado a exames médicos porque acho que tem a questão do
sigilo médico envolvida. Acho que isso deve ser pedido para outro, para quem tem
direito a quebrar essa questão...

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – O vídeo daquele menino
que foi uma sindicância, ele estava no Show e trombou com a porta do SVO, o senhor
se compromete a trazer para a gente?

O SR. SILVIO TACLA BARBOSA – Eu não tenho acesso a essa...

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Tem um outro vídeo que
a gente ficou no ar, qual que era? O extintor, o vídeo do extintor.

O SR. SILVIO TACLA BARBOSA – Eu não tenho acesso a esse vídeo, eu
não tenho vídeo nenhum com...
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O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Mas foi durante o Show
Medicina que ele saiu com o extintor.

O SR. SILVIO TACLA BARBOSA – Eu desconheço isso, eu não tenho
nenhum vídeo relacionado a...

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Desconhece? Nunca
ouviu falar do extintor?

O SR. SILVIO TACLA BARBOSA – O que eu ouvi foi só essa questão de que
encheram...

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – O senhor estava no coral
ou no balé aquele dia?

O SR. SILVIO TACLA BARBOSA – Eu sempre fui do balé.

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – E o menino era do coral
ou do balé?

O SR. SILVIO TACLA BARBOSA – Aí eu já não sei do que está sendo
falado.

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Ah, não sabe. Tá bom, já
entendi. Que mais está faltando? Acho que é só isso. Então, nós só vamos chamar vocês
de novo porque pode parecer acareação na questão do nudismo. Bom, então, quem está
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faltando é o Flávio Augusto Miorin e o Rodrigo Bolini. Deputado Marco Aurélio, mais
alguma coisa?

O SR. MARCO AURÉLIO – PT – Só uma dúvida. Se houver, se os membros
desta CPI entenderem que seria produtivo uma acareação, é possível ou não?
O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – É só um depoimento a
mais, é só oficializar, convocar mediante juramento, não precisa ser acareação tête-àtête, é acareação de depoimentos.
O SR. MARCO AURÉLIO – PT – Ah, sim, obrigado.

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Pode fazer face a face
também.

(Inaudível)
O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Pode dirimir. É a questão
do nudismo no Show, que a menina ia falar, mas o advogado houve por bem
caracterizar isso como acareação e nós acatamos. Deputada, gostaria de falar alguma
coisa?
A SRA. SARAH MUNHOZ – PCdoB – Não, obrigada.
O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Ta bom, então, agradeço
a todos, a todas que contribuíram com esta audiência, os advogados, os procuradores, os
jornalistas, e a sessão está encerrada, muito obrigado.

*

*

*
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CPI DAS VIOLAÇÕES DOS DIREITOS HUMANOS NAS FACULDADES
PAULISTAS
BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA.
11/02/2015
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – A vigésima primeira
reunião da Comissão Parlamentar de Inquérito constituída pelo Ato Número 56 de 2014
com a finalidade de investigar as graves violações dos direitos humanos e demais
ilegalidades ocorridas no âmbito das universidades do Estado de São Paulo nos
chamados Trotes, Festas e Seu Cotidiano Acadêmico.
Nessa Sessão especial dessa CPI é feita em conjunto e com muito orgulho e
muita honra que recebemos nessa sessão conjunta entre a CPI e a OAB-SP o nosso
querido presidente o Dr. Marcos da Costa para presidir essa sessão para que façamos o
encaminhamento.
Ainda no restante da composição da Mesa convido para fazer os dois deputados,
o deputado Marco Aurélio de Souza e deputada Sarah Munhoz.
Ainda pela OAB convido Dr. Fábio Canton da OAB, presidente da comissão
contra o trote que vai fazer uma exposição sobre o trabalho da OAB-SP. Dr. Fábio
Canton constituindo a Mesa. Quero convidar ainda o representante do gabinete da
Secretaria de Segurança Pública o delegado, representante do senhor secretário, do
delegado geral Dr. Youssef que compõe a Mesa conosco, o Dr. Luiz Fernando da Cunha
Lima delegado de polícia representando o delegado geral.
E queria convidar um procurador da Casa o Dr. Alexandre Kimura
representando o corpo de procuradores que tem feito um trabalho de apoio
importantíssimo a essa CPI.
Estão presentes também Felipe Scalisa que é aluno da Faculdade de Medicina da
USP e que fará uso da palavra e o advogado que o acompanha, o advogado das vítimas,
um advogado que tem dado uma contribuição enorme para a organização dessa CPI.
Sem mais delongas passo a palavra ao presidente da OAB-SP Dr. Marcos da Costa.
O SR. MARCOS DA COSTA – Boa tarde a todos. Quero cumprimentar o
nosso deputado estadual Adriano Diogo, esse que, batalhador em ter mais afetos às
questões ligadas aos direitos humanos. Conheço o trabalho do Dr. Adriano, sei da

1487
DIVISÃO DE TAQUIGRAFIA
importância desse trabalho e do que ele representa aqui para a Assembleia nesse tema
tão importante e muitas vezes tão desprestigiado que é a questão dos direitos humanos e
hoje também presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito das Violações dos
Direitos Humanos das Faculdades Paulistas.
Cumprimentar o nosso deputado Marco Aurélio de Souza, a nossa deputada
Sarah Munhoz que é vice-presidente da Comissão, dessa Comissão de Inquérito sobre
Violações dos Direitos Humanos nas Faculdades Paulistas.
Meu querido amigo Fábio Canton que preside a Caixa de Assistência dos
Advogados de São Paulo, braço assistencial da nossa OAB e preside também e por isso
falará hoje pela Ordem sobre o tema e preside a Comissão Contra o Trote Universitário
da nossa OAB de São Paulo.
Cumprimentar o Dr. Luiz Fernando Cunha Lima delegado de polícia
representando nesse Ato o delegado geral. Os meus amigos procuradores dessa Casa o
Dr. Alexandre que aqui está, o Marco Antônio que saiu, mas estava aqui até agora e a
Carolina, todos procuradores da nossa Assembleia Paulista.
Cumprimentar também o meu colega o Dr. Paulo Roberto Vecchiatti que é
colega aqui advogado e representando esse Ato o Grupo de Advogados Pela
Diversidade Sexual. O jovem Felipe Scalisa, estudante da Faculdade de Medicina e que
nos traz também importante depoimento como vítima dessa situação que ainda impera
em nossas faculdades em todo o Estado de São Paulo, não só nas faculdades estaduais,
mas as faculdades públicas e nas faculdades privadas também que é a questão afeto ao
trote.
Meu querido amigo, nosso grande companheiro Luiz Eduardo Greenhalgh, outro
homem público que é referência para todos nós e que nos honra também na nossa
Comissão da Verdade, Comissão da Verdade da OAB-SP, primeira Comissão da
Verdade aqui instituída no âmbito da OAB em todo Brasil.
A minha palavra é muito curta, muito breve uma vez que pela Ordem falará o
Fábio diante da temática que envolve essa CPI. Lembrando a todos que esse tema ainda
se faz presente, é recorrente, toda vez que temos início das atividades escolares quer no
começo do ano e agora nas faculdades semestrais também no meio do ano. Nós
tomamos conhecimento de situações que envolvem trotes como um todo inclusive trotes
chamados “trotes solidários”, mas aqueles que são mais dramáticos ainda que são os
trotes violentos.
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A Ordem há muito tempo encampa a bandeira de acabar com o trote, o trote de
qualquer natureza, tem uma preocupação evidente maior com a questão daqueles trotes
que têm um conteúdo de violência, seja violência física, seja violência psicológica e
esse trabalho que se renova a cada ano.
Nesse ano fizemos, no ano passado fizemos o lançamento da campanha com
cartaz que aqui está e esse ano fizemos o lançamento agora recentemente desse outro
cartaz o futuro dele depende, “O Futuro Dele Acabou no Trote”, uma campanha que
envolveu três mil faculdades não só em São Paulo, mas em todo o Brasil.
Um trabalho que é feito também junto aos diretórios acadêmicos, nós temos uma
comissão principalmente a ordem vocacionada aos diretórios acadêmicos da Faculdade
de Direito, mas que também vem de diálogo com as faculdades e com os centros
acadêmicos procurando extirpar da nossa cultura porque isso é cultural a questão do
trote.
De forma que ficam os parabéns ao nosso deputado Adriano Diogo por mais
essa iniciativa, ele que tantas iniciativas que tem na área de direitos humanos. A
Comissão Parlamentar de Inquérito que desde 1988 assume uma dimensão diferente, as
comissões parlamentares de inquéritos que têm inclusive poderes de investigação
própria do próprio Poder Judiciário, que servem de palco de debate, de denúncia e de
apurações sobre temas relevantes para a sociedade e que tem aqui também a presença
certamente daqueles que apresentam denúncias.
Ouve-se também aqueles que têm a presente contraponto, aqueles que trazem
uma versão diferente. É importante também ouvi-los porque a justiça, inclusive a justiça
social se aperfeiçoa na medida em que se permite o debate aberto, franco e a
apresentação de diferentes pontos de vistas às vezes assumem o mesmo fato.
E a nossa Assembleia Legislativa é a Casa da Democracia. Aqui efetivamente se
faz democracia com os representantes do povo e assim será também e eu tenho absoluta
certeza nesse período legislativo que se inicia agora no dia primeiro de março.
Parabéns, portanto, a todos os presentes e devolvo, portanto, a palavra ao nosso
presidente Adriano Diogo para dar sequência aos trabalhos.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Dr. Canton eu queria ouvilo, presidente da Comissão Contra o Trote da OAB para que nós começássemos a dar
alguns exemplos e a nossa maior expectativa nessa Audiência com a OAB e a Secretaria
de Segurança Pública, amanhã estaremos com o procurador geral de justiça do estado, é
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levar o trote que hoje é considerado violento atentado ao pudor, à categoria da tortura,
com nível de tortura e enquadramento da tortura.
Porque além das apurações serem pífias, imagine o senhor, uma menina pediu
apoio a essa CPI lá na Faculdade de Medicina, os advogados não podem acompanhá-la,
o escritório do Dr. Luiz Eduardo está acompanhando e nem nas sindicâncias internas a
cópia dos documentos está sendo entregue.
Eu até queria pedir antes do Dr. Canton usar a palavra Danilo, se a gente podia
dar alguns dos exemplos que nós preparamos para hoje à tarde? Qual seria o primeiro?
Para a gente começar a ilustrar e ver se a gente consegue unificar a OAB com toda a sua
força, com toda a sua importância, hoje com seu presidente, a Secretaria de Segurança
Pública, o Ministério Público e os advogados no enquadramento do trote como tortura.
Esse depoimento, nós vamos apresentar um depoimento de uma aluna da
Faculdade de Medicina da USP antes do Dr. Canton usar a palavra. Só dê o nome de
qual depoimento para a gente começar.
Essa Audiência é que desencadeou a CPI, ainda foi feita na Comissão de
Direitos Humanos, foi organizada pelo Felipe Scalisa e então nós vamos trazer alguns
trechos de alguns depoimentos que nós consideramos significativos. Não tem condição
de entrar?

É feita a exibição de um vídeo.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Esse é o “Pascu”. Isso aí é
uma prova de admissibilidade nas atléticas, nas competições onde a pessoa é colocada
nessa postura e é injetada pasta de dente em seu ânus. Essa é uma das técnicas da
recepção, do convívio acadêmico das atléticas, principalmente nas faculdades de
Medicina. Agora depoimentos.

É feita a exibição de um vídeo.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Acho que está bom, não é?
Ou a gente vai dosando?

O SR. FÁBIO ROMEU CANTON FILHO - O vídeo é provocativo, mas
quero iniciar a minha fala saudando V.Exa. o deputado Adriano Diogo parabenizando-o
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pelo trabalho desenvolvido à frente de Comissão. Saudar o meu amigo pessoal,
presidente da OAB paulista o Dr. Marcos da Costa, saudar também a deputada Sarah
Munhoz, como única mulher na Mesa em homenagem às mulheres e pedir vênia para na
pessoa de V. Exa., saudar a todos os ilustres componentes da Mesa e autoridades
presentes aqui.
Eu gostaria dizer que o vídeo é provocativo e foi até interessante o vídeo antes
da minha fala porque a gente vai fazendo exercício e pensando uma série de coisas que
passam pela cabeça, não é Marcos? É um negócio impressionante a miséria humana.
Ao final das contas é um pouco disso, a gente nesse trabalho que a OAB faz
institucional na tratativa de conscientização para a erradicação do trote começando pelo
trote violento para chegar em última análise a todo e qualquer tipo de trote.
O que mais surpreende, claro que esses relatos chocam e que essas condutas de
estudantes chocam, de funcionários, ou seja quem for, mas o que choca mais é a
dificuldade é que depois das ocorrências, as vítimas têm de verem reestabelecidos os
seus direitos, de verem garantidos os seus direitos de cidadão. Isso é uma coisa
impressionante.
Eu estava comentando agora a pouco em uma conversa aqui com os
procuradores, que eu já tive dificuldade até em entrevistas com a grande mídia por
defender a extinção do trote e jornalistas conceituados inclusive me questionando,
falando assim, “mas como? Isso é uma tradição, isso é um rito de passagem”.
E eu reputo essa alegação de tradição e de rito de passagem para não dizer
pueril, é uma coisa absolutamente, na verdade eu vou dizer que é uma coisa
absolutamente imbecil mesmo. Quer dizer, defender uma eventual tradição, um eventual
rito de passagem à custa de violência, qualquer tipo de violência ao ser humano,
qualquer um, qualquer tipo de violência até os mais graves que resultam inclusive em
morte, não raras vezes lamentavelmente.
A gente tem feito uma campanha institucional partindo da Ordem de
conscientização mandando esses trabalhos que são muitos impactantes e são produzidos
pelo Agnelo Pacheco para todas as faculdades do Brasil acompanhadas de um texto de
conscientização assinado pelo presidente Marcos da Costa e por mim também,
procurando com que as faculdades façam um mínimo de dever de casa interno deles e
que não fiquem como a gente costuma chamar em uma linguagem técnica do Direito em
num conflito negativo de competência. As faculdades, “não, mas está nas ruas, é o
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Poder Público tem que cuidar”. E o Poder Público diz, “não, mas a faculdade tem que
cuidar” e ninguém cuida.
Eu não sei quem comentou que “o cachorro de dois donos morre de fome”.
Então nós não chegamos a lugar nenhum e a gente tem procurado fazer esse trabalho de
conscientização para atingir no futuro e se Deus quiser não longínquo, a extinção do
trote.
Não há a menor fundamentação, não há sustentação, fundamentação de tradição
ou de rito de passagem e eu digo e repito, são fundamentações imbecis e ridículas que
não fazem o menor sentido especialmente quando a gente trata de violência.
Chama a atenção também, especialmente no caso da Faculdade de Medicina, eu
não acompanhei a fundo este caso, mas chama a atenção até o fato de um professor
conceituado pedir o afastamento da Casa por conta das dificuldades que ele próprio
enfrentava internamente na apuração dos casos, na publicação, publicização dos casos
de violência dentro da faculdade que não se restringe aos trotes, casos de violência
cotidiana derivadas de trote e violência independentemente de trote.
Quer dizer, essa situação é muito grave especialmente no ambiente universitário
que é o ambiente onde as pessoas infelizmente hoje parecem que é a última preocupação
é que deveriam estar frequentando para uma formação final, voltada ao exercício
profissional especialmente, eu não preciso dizer, no caso da Faculdade de Medicina e
hoje há uma insegurança, quer dizer, o que deveria ser mesmo o motivo.
Eu fico imaginando a cena ou a situação do filho saindo, eu fico até emocionado
com isso. Do filho saindo de casa para o primeiro dia de aula na faculdade ou a filha, o
filho ou a filha enfim, saindo de casa e se despedindo dos pais numa alegria e um
orgulho paterno, materno como é natural especialmente no caso de uma Faculdade de
Medicina da USP, talvez a principal faculdade de medicina do país, uma das melhores
do mundo e volta mais e vem a notícia de que por força, por conta de festa, de rito de
passagem, de tradição de trote foi levado à morte.
E pior, depois de tudo isso uma dificuldade tremenda de todos que deveriam ser
envolvidos nisso ou que querem até se envolver nisso para resolver, a dificuldade que
eles têm de apuração, a polícia, as testemunhas, quer dizer, eu não atuo nisso
profissionalmente, mas vejo nisso a dificuldade que as pessoas, o Greenhalgh inclusive
pode falar com muito mais propriedade, a dificuldade que as vítimas encontram para
quebrar as barreiras de uma, o depoimento de uma conversa com o diretor, em uma
situação dessa e o diretor dizer que está preocupado com a imagem?
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A imagem da instituição já foi, isso é até ingênuo, imagem da faculdade. Que
imagem da faculdade? Não tem imagem da faculdade nenhuma. O que tem é o ser
humano que sofreu a violência independente de quem, de onde e como, isso tem que ser
apurado, isso tem que ser resolvido, isso tem que ser enérgica e drasticamente coibido.
A gente recebe muitas manifestações das faculdades nessas campanhas, na
verdade menos do que a gente gostaria, muitas respondem, mas algumas pedem
inclusive cartazes adicionais, procuram fazer essa veiculação, essa divulgação interna,
proíbem com energia a realização de trotes inclusive com atuação administrativa interna
levando até à expulsão. É o mínimo do que se espera.
Independente deputado, não que nós sejamos contrários, longe disso, mas
independentemente de uma tipificação nova do trote ou uma tipificação específica para
o trote, nós temos uma série de violências aí, todas elas tipificadas em lei. Homicídio,
lesão corporal, abuso, estupro, constrangimento, ameaça, injúria enfim, um rol enorme
de tipos penais que devam ter obviamente enquadramento por parte da autoridade
policial que não pode se furtar de fazer, dar andamento às ocorrências para fim de punir
àqueles que praticam essas violências.
Evidentemente também que é consenso lá quando a gente conversa sobre essas
coisas na Ordem, que essas pessoas que praticam esse tipo de trote violento, o último
lugar em que elas deveriam estar é em um ambiente acadêmico, não tem a menor
condição de frequentar o nível universitário que o objetivo é vigorosamente outro,
diverso. A violência não faz sentido por si só em qualquer lugar, em qualquer ambiente,
por qualquer motivo, menos ainda em uma situação dessas.
Também é um pouco da cultura brasileira e eu estou falando do depoimento
deputado Adriano, da cultura brasileira que é uma cultura muito atrasada nas questões
sociais, nas questões humanas, nas questões sexuais. Quer dizer, o fato da pessoa ter
ingerido bebida alcoólica e estar inconsciente quer aparecer para alguns que tem uma
escassez de neurônio em que é permitido tudo, não é?
Ah bom, e se estivesse dormindo não por questão de bebida alcoólica e não
estivesse dormindo por qualquer outro motivo? Até porque estava efetivamente doente?
Aí pode tudo? Isso é uma loucura, isso é uma insanidade, quer dizer, não tem a menor
defesa para essas posições de violência e que eu acho que deve contar por parte do
estado com uma resposta enérgica.
Eu não sei e eu não consigo diagnosticar deputado qual é a inibição que o estado
tem em de encampar o fim disso de forma de cima para baixo. O Estado combater
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mesmo, “olha, nós somos contra, nós vamos acabar com trote, nós vamos trabalhar para
isso”.
Quer dizer a gente faz campanha institucional, mas a OAB não é Estado, o
Estado precisa atenção a isso para tratar do combate às ocorrências e tratar do
tratamento posterior às ocorrências de forma efetiva e não de forma covarde em deixar
muitas vezes uma vítima de estupro sozinha, não é Marcos? Sem voz, sem vez, sofrendo
constrangimento posterior dos colegas, dos que foram, dos que chegam depois, das
autoridades, dos dirigentes dos cursos, das faculdades, das universidades.
Isso é uma excrescência a ponto de um professor catedrático, titular da cadeira
ilustre da Faculdade de Medicina da USP entender como única alternativa para chamar
atenção e é impressionante isso porque a sociedade brasileira às vezes é pouca atenta
aos exemplos evidentes, não é pouca coisa para um catedrático, professor de faculdade
da USP pedir afastamento por isso.
Quer dizer, isso é um ato simbólico que revela o que vem por trás, quer dizer é
uma pessoa que tem releva importância em seu segmento e que também enfrenta as
mesmas dificuldades que a vítima enfrenta para dar vazão às consequências que
deveriam ter esse tipo de ato. Na verdade a falta de consequência é um grande
incentivador para essas violências que têm que ser mesmo erradicadas do nosso
ambiente acadêmico e do nosso ambiente de modo geral.
E também ao mesmo tempo combater o preconceito de interpretação como se a
ingestão de álcool levasse à vítima aos bancos dos réus, o que é uma loucura, isso é uma
insanidade. Quer dizer, só depois de muito tempo os covardes, quer dizer, o problema
todo é da natureza humana mais uma vez.

O SR. MARCOS DA COSTA - Fábio?

O SR. FÁBIO ROMEU CANTON FILHO - Oi?
O SR. MARCOS DA COSTA - E as pessoas são estimuladas a usar do álcool.

O SR. FÁBIO ROMEU CANTON FILHO - Não tenha dúvida e ainda
estimuladas a utilizar substâncias alcoólicas adulteradas. Tem também aí tipo penal,
quer dizer, é todo um sistema voltado a isso, quer dizer, voltado a que isso ocorra e
ninguém quer consequências. Isso é uma insanidade, quer dizer, parece que o mundo
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acadêmico hoje infelizmente é voltado para a realização de festas, o ensino mesmo que
é o que deve prevalecer vem em segundo plano, senão em terceiro ou quarto plano.
Evidentemente eu quero registrar aqui a minha solidariedade às vítimas, a minha
solidariedade ao trabalho desenvolvido pela Assembleia Legislativa por meio desta
Comissão, me colocar à disposição, a Ordem enfim. O próprio Marcos sempre esteve
atento a isso, a essa questão e trabalharmos juntos para que a gente possa chegar a uma
conscientização geral, seria o ideal de que trote não tem mais vez.
Não obstante a gente tentar estimular essa passagem do trote violento para o
trote solidário. O fato é de que eu estou convencido, eu pessoalmente de que o trote não
funciona porque salvo patologias específicas, eu não quero acreditar que alguém
comece a fazer um trote com o intuito final de morte. “hoje eu vou para a faculdade
porque chegam os calouros e vou matar uns dois ou três”.
Quero acreditar que não seja esse o ânimo e a intenção do veterano, mas mesmo
o trote solidário pode eventualmente resultar em tragédia. Quer dizer, e eu sou contra
toda e qualquer tipo de constrangimento que não que resulte da absoluta e tranquila
manifestação de vontade do individuo.
E eu fico imaginando também no trote solidário, eu trocava ideia disso com o
Marcos, antes com o (ininteligível), quer dizer, o sujeito é convocado como calouro,
“Olha aqui nós não fazemos trote violento e você tem que dar uma lata de leite aqui
para uma campanha que nós ajudamos uma entidade de caridade, filantrópica e tal”.
Perfeitamente, só que essa lata deite pode eventualmente representar para algum
aluno uma lata de leite de ele deixa de levar para casa para o próprio filho e aí ele não
leva. Aí eu pergunto, o fato de ele não levar a lata de leite, vai gerar a ele algum tipo de
dificuldade posterior no curso? Ele vai ser alijado? Ele vai ser marcado porque ele não
quis contribuir com o leite, tão pouquinho? Se isso é assim, também não serve.
Quer dizer, se fizerem campanhas sociais absolutamente voluntárias, sem
qualquer tipo de consequência, “olha, aqui a gente traz alimento, mas é quem quiser,
nós não sabemos quem coloca, quem quiser doa, quem não quiser não doa”. E é muito
difícil isso porque isso é o ponto de partida para uma tragédia final e mesmo “vamos
fazer o pedágio”? “eu concordo”. Será que concorda mesmo? Chegam seis, sete, oito,
dez, vinte veteranos para o calouro ou para a caloura sozinho ou sozinha, “olha, nós
vamos te pintar. Tudo bem”? Aí o calouro olha para os 20 e fala assim, “tudo bem”.
Tudo bem nada.
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Quer dizer, já há uma manifestação de vontade viciada aí. Não é de livre e
absoluta, “não, eu quero participar da brincadeira”. “Ah bom, eu realmente quero
participar da brincadeira” E aí vai, “agora eu preciso ir embora porque eu preciso ir
embora”. “Ah não, vai ter que continuar”. Aí alguém já bebeu, aí o calouro já bebeu,
“não, eu não vou, eu vou embora” e aí alguém segura e dá um safanão no outro e aí sai a
briga, puxa uma arma e pronto, está feita a tragédia mesmo a partir de consentimento
efetivo no início.
De modo que eu evidentemente me solidarizo, mais que isso, eu quero registrar
aqui um profundo pesar no que diz respeito à dificuldade que algumas autoridades e
dirigentes de faculdades e universidades colocam na apuração dessas investigações
quando há ocorrências de violências e também um profundo pesar de que algumas
instituições ainda possam eventualmente resistir à conscientização efetiva de que o trote
não funciona e que eles devam ter uma atuação firme internamente.
O Poder Público também deve atuar nessa discussão de quem é a
responsabilidade, não deve existir, deve existir a atuação efetiva de todos os segmentos
envolvidos nisso para que a violência deixe de existir e para que os bancos acadêmicos
sirvam para sua finalidade que é a formação de cidadãos, a formação de profissionais e
que essa violência não venha acontecer e não venha permear os lares brasileiros com a
tristeza que é a perda máxima que é a morte de um filho.
Eram essas as minhas considerações deputado e estou à disposição para qualquer
questionamento, conversa, bate papo e quero agradecer à oportunidade de poder estar
aqui e falar um pouquinho das nossas atividades, das nossas ideias enfim e nos unirmos
para o combate ao trote. Muito obrigado.

(Palmas)
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Muito obrigado. Excelente.
Os senhores não têm a ideia da importância da gente estar fazendo essa sessão conjunta
da CPI com a OAB-SP.
Tem mais alguma coisa significativa que a gente pudesse expor antes dos outros
depoentes e deputados, os outros convidados e deputados poderem falar? Tem alguma
coisa significativa? São as letras?
O SR. MARCOS DA COSTA – Deputado.
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O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Presidente com a palavra.
O SR. MARCOS DA COSTA – Permita só, é que eu já tinha avisado, o Fábio
Canton continua porque eu infelizmente essa atividade da Ordem me obriga a ter
compromissos.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Eu queria pedir só cinco
minutos, isso que eu quero pedir ao senhor.
O SR. MARCOS DA COSTA – Lógico. Eu queria também.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Lógico que eu gostaria
ouvir o Luiz Eduardo Greenhalgh que está nos apoiando antes de terminar e o delegado,
mas eu só queria pedir uma coisa para o senhor. O senhor é uma pessoa vivida,
experiente, não é nenhuma criança, mas uma das coisas que mais me atinge no ponto de
vista ideológico da declaração de princípios são as letras das músicas.
Eu não tenho condição de mostrar as letras das músicas interpretadas pelas
baterias, eu teria que recorrer porque aí é uma coisa dramática mesmo, mas se o senhor
pudesse, quem podia fazer a leitura? Felipe Scalisa podia ler algumas letras? Já que a o
Alan não está aqui hoje.

O SR. - (Inaudível-fala fora do microfone.).
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Oitenta e sete. Então já que
o diretor da CAPESP fez uma fala emocionada falando da morte do menino, filho do
um chinês, o menino mal falava português e eles jogaram 180 meninos na água, na
piscina e esqueceram o menino lá e o menino morreu. Aí houve uma denúncia que havia
um pacto de silêncio, tem o "Pacto" aí na tela? O "Pacto 87"? Aí os alunos por
consequência da morte, eles fizeram uma música afirmativa e realmente existe o pacto.
Fizeram uma letra de música para comemorar o pacto da morte, do silêncio em
torno da morte. Eles cantam essa música, não é que eles cantavam, eles cantam. Então
são algumas coisas como nós vimos ontem do Show Medicina sobre as crianças
deficientes, como eles veem as crianças, enfim.
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Esses hinários, lógico que se a gente pudesse por esses hinários animados pelas
tais baterias, vamos aproveitar o presidente do tempo que ele dispõe porque é
significativo que a gente fale na frente do representante do delegado geral de polícia, do
novo delegado geral e do presidente da OAB-SP alguns exemplos ou da PUC Sorocaba,
Universidade Católica de São Paulo, Sorocaba, da PUC Campinas.
Eu queria que vocês me ajudassem aí porque eu não tenho condições de me
afastar da Mesa e que vocês mostrassem para o presidente da Ordem as declarações e
princípios traduzidos nos hinos, que eles se orgulham tanto desses hinos.

O SR.– É que são dois documentos.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Sarah quer ir lá? Se houver
problema ou senão põe aquela de Taquaritinga, da PUC Taquaritinga, a Calomed de
Taquaritinga, sei lá. Aí o presidente a gente libera e continua a nossa Sessão.
Aquelas do Show Medicina de ontem era ou as imagens do que eles fizeram no
Show Medicina com o Scalisa, em que pese a qualidade do áudio e do vídeo. Eu queria
que o presidente pudesse assistir. Aquela do Scalisa também é forte do Show Medicina,
da “Opera do Malandro”. Pronto, essas são as letras do Show Medicina.
Então o Show Medicina é uma coisa que tem quase 70 anos e como eles dizem
cada ano eles vão se aprimorando e a gente acha que o verbo aprimorar é o cara
melhorar.
O SR. – É em São Paulo?
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Medicina, o Show
Medicina da Faculdade de Medicina da USP.
O SR. FELIPE SCALISA – “O pacto 87” foi uma música criada pela turma de
1987 da Faculdade de Medicina depois da morte do Edson que era o aluno que tinha ido
lá e sofreu um trote. Havia um trote muito violento na semana de recepção e
desencadeou nessa tragédia, mas a turma em defesa da instituição e defesa dos
agressores fez um pacto de silêncio, tanto que o caso foi arquivado este ano e o pai do
Edson morreu de desgosto.
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Medicina da USP. Aí eles gritam assim, “Cabeça, barriga, perna e pé. Cabeça,
barriga, perna e pé. De cabo a rabo eu quero ver como é que é, cabeça, barriga, perna e
pé, a 87, olé. Em uma escola tradicional surgiu uma turma que era fenomenal, no
primeiro ainda calouros trouxemos para o AAAOC três canecas de outro. Quando ouvi
para-rá-rá-rá, 87 me surpreendi, de um motim pra-rá-rá-rá eu fugi, saí cantando assim,
pacto 87 que balança o caveirão, turma que sempre vai abrir o cocozão, hoje tem balada
e a galera vai gorfar até nós na fita e todo mundo vai cantar, dez, nove, oito, sete, pacto
87”.
Essa é um exemplo da questão do silenciamento institucional, a gente faz uma
analogia com o Castelo kafkiano porque você não consegue romper o pacto de silêncio.
Veja uma do show recente. Quais aquelas que foram cantadas ontem? É só descer, né?
Olha “Aqui na MI”, essa é uma música de qualidade bastante homofóbica e ela é
cantada, ela é importante porque é cantada até hoje nos ensaios do Show Medicina, que
é muito tradicional na Faculdade de Medicina e eu considero uma formação ideológica
e importante, essa música é cantada por 400 alunos, não são poucas pessoas, metade dos
estudantes da faculdade.
“Aqui na MI, moléstias infecciosas. Aqui na MI eu passo uma visita linda, com
tanto HIV e linfócitos T caindo, salvei mais de mil vidas, pacientes eu nunca evolui,
mas como eu sou bom nisso você não vai morrer aqui. Seus dez amigos gays você
chamou para uma festinha e às vezes eu pensei, você transou sem camisinha, foi fazer
amor com a porta de trás, aqui na MI quem manda é o papai, se é gay ou se bi trato
(ininteligível), se é gay trato tudo com amor na MI”.
Veja da melena que também é cantada recentemente.
A SRA. SARAH MUNHOZ – PCdoB – Do parto normal? Da criança do parto
normal.
O SR. FELIPE SCALISA – Da eclampsia?
A SRA. SARAH MUNHOZ – PCdoB – É a da eclampsia.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – (Inaudível - fala fora do
microfone.).
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O SR. FELIPE SCALISA – Ah tá. Hino da bandeira. “Nove meses crescendo a
minha pança vomitando e passando bem mal, o edema indica eclampsia, deu distócia é
pequeno canal, o foco é quase inaudível e o mecônio quatro cruz. Indico fórceps de
alivio e a Raqui para eu dar a luz, campeão do cordão da criança, a placenta não quis
detectar, a (ininteligível) ficou na lembrança e o períneo doido demais, concebo esse
feto que não berra nem com um soco no bumbum, o (ininteligível) quase nunca erra e
para o balde já caiu mais um”.
Essa aí é uma música também cantada recentemente inclusive ontem um que era
ex-membro do show cantou com o ritmo e é uma banalização do aborto espontâneo.
Eles fazem uma música tirando sarro disso, as pessoas riem disso na Faculdade de
Medicina. Bom, sem delongas...
A SRA. SARAH MUNHOZ – PCdoB – Na verdade essa não é a do aborto,
essa é de uma mãe que está em trabalho de parto, sofre de uma doença hipertensiva e aí
ela tem problemas durante esse parto, ele não está nem aí para o que está acontecendo e
ele está percebendo que o feto está morrendo, que está precisando de uma intervenção
cirúrgica, mas ele não está nem aí porque afinal de contas pobre pode ir para o balde.
O SR. – (Inaudível-fala fora do microfone.)
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Isso pode ser importante
depois de um vídeo, não é? Por favor, essa do 91 é importante. Porque não é só os
castigos físicos, é toda essa apologia que eles fazem da violência, em incitação à
violência, toda esse preparo dos gritos de guerra e de morte.
O SR. FELIPE SCALISA – “Cuzeiras 91”. A questão é a cultura que se
estabelece dentro da atlética é uma cultura de estupro e é por isso que ocorrem tantos
casos. Todo ano tem algum caso e aí essa música ela é uma referência às mulheres da
turma 91, na verdade uma específica e começou uma boataria que ela tinha feito sexo
anal e isso se tornou um hino cantado coletivamente nas competições esportivas.
“Cuzeiras 91, tirou o meu cabaço, me deu um puta cansaço, um cu que não é
brincadeira. Chpou o meu pintaço, lambeu até meu saco e agora eu vou comer a cuzeira.
Cuzeira, cuzeira, cuzeira, vou comer cuzeira”. É essa a música. Ela é cantada na atlética
e enfim, foi cantada, hoje não é cantada mais, mas foi por muito tempo.
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O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Bom, então vamos passar
um vídeo e aí a gente continua. Aquele vídeo da Unicamp pode ser? É da Pucamp ou da
Unicamp?
O SR. RICARDO KOBAYASHI – É da Unicamp, eu vou ter que dar uma
contextualizada para a gente poder entender ele.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Vai lá Koba.

É feita a apresentação de um vídeo.
O SR. RICARDO KOBAYASHI – Esse vídeo foi feito em uma das
competições da Intermed. Essas Intermeds são competições esportivas das Faculdades
de Medicina e tradicionalmente elas são caracterizadas por violências. As faculdades se
omitem em fazer alguma coisa dizendo que essas competições são fora do âmbito da
faculdade e eles não podem fazer nada.
Aí no caso o que é? São estudantes da Faculdade de Medicina, se reúnem no
centro da quadra, eles colocam o dedo na garganta, vomitam e depois mergulham no
vômito. O que tem de curioso é que quem está fazendo isso são as pessoas ligadas à
atlética e tem um grupo dentro da Unicamp chamado “kilts”, eles vestem uma saia de
kilt, fazem parte da tradição.
Então para receber esse kilt você tem que honrar as tradições da faculdade que
estudando na Unicamp eu percebi que em via de regra, essas tradições são vestir as
camisetas que eles vendem, as roupas que eles vendem da Atlética ou alguma coisa da
faculdade, ir a todas as festas, ir a todas as choppadas, ir a todas as competições
esportivas e via de regra também, as pessoas que são mais violentas, elas são mais
admiradas lá dentro da faculdade. Então isso acaba sendo o que é honrar as tradições da
faculdade.
Eu tenho notado que honrar as tradições raramente é amor à medicina ou amor à
engenharia ou alguma coisa. Honrar tradições é honrar essas instituições criadas ali
dentro, geralmente as Atléticas e alguma outra coisa do tipo, no caso a Faculdade de
Medicina no Show Medicina, nunca está ligado a algo fora disso, essas tradições são
ligadas a isso, não é?
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E no caso da Unicamp tem essa característica, têm esses “Kilts”, eles querem
aparecer feios, sujos e maus e então eles andam sempre, quando eles colocam esses
kilts, eles se sujam, eles querem ficar cheirando mal para parecerem maus mesmo nas
competições, isso basicamente os caracterizam e eles são geralmente envolvidos nos
trotes violentos.
Tem trote violento na Unicamp, tem esse pessoal chamado “Kilts” colocados
dentro dele e curiosamente também são pessoas que acendem rapidamente na profissão
porque se forma uma cadeia de poder a partir disso, dessas estruturas.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Pronto presidente. O senhor
então pode fazer a sua despedida, a sua fala e aí nós continuaremos a sessão
agradecendo demais a OAB ter emprestado o seu apoio, a sua presença. Queria que o
senhor pudesse fazer a sua fala.

O SR. MARCOS DA COSTA - Deputado Adriano, eu só tenho a agradecer
mais uma vez o convite. Pedir desculpas porque a presidência da Ordem reclama a
presença muito extremas. Eu gostaria muito de ficar, eu tenho dois filhos, os meus dois
filhos estão na faculdade, enfim. Como pai também isso acaba me afetando.
Mas eu queria, o deputado comentou que a CPI pelo final da Legislatura ela tem
um período de conclusão dos trabalhos muito curto, muito pequeno. Então,
independente do trabalho e da conclusão da CPI, eu também, o Fábio continuará e falará
sobre isso.
Posso colocar a Ordem à disposição daqueles que aqui debatem este tema
relevante para que nós possamos dar também a nossa contribuição, a continuidade na
discussão de algo que realmente é dramático porque além das vítimas presentes, nós
estamos falando também do futuro do nosso país porque essa juventude são aqueles que
vão com cargos profissionais, políticos, sociais, vão comandar um período de uma
geração vão comandar o nosso país, a nossa nação. O nosso estado e o nosso município
de forma que fica aí o convite a todos pra que nós continuemos este debate lá na Ordem.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Muito obrigado presidente.
Obrigado mesmo. Bom, vamos despedir do presidente, alguém acompanha o presidente
pra ele poder sair acompanhado.
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Eu queria até dividir as falas, queria que o assessor, o, da Secretaria da
Segurança fosse o último a falar, a se manifestar. Eu queria pedir para que na ausência
aqui da cadeira do presidente da OAB, um dos advogados convidados viesse aqui pra
Mesa.
Mas eu queria, a Procuradoria da Casa que é quase invisível aqui na Casa em
todas as atitudes, ela está tendo um trabalho importantíssimo, importantíssimo no apoio,
na orientação. Uma Casa tão preparada como essa, na realidade ainda bem que tem o
corpo dos procuradores que dá sustentação porque esta batalha está muito difícil.
Então, homenageando os procuradores, eu gostaria que o Dr. Kimura pudesse
usar apalavra. Dr. Alexandre Kimura usasse a palavra. Ele tem vivido todas essas
experiências com a Dra. Carolina, Dr. Benetton, temos vivido essas emoções
diariamente e eu gostaria que o Dr. Kimura sempre está conosco falando fora do
microfone, tivesse a oportunidade de falar em nome desse apoio importante que nós
temos. Com a palavra o Dr. Alexandre Kimura.

O SR. ALEXANDRE ISSA KIMURA - Obrigado deputado pelas palavras,
pelo reconhecimento do nosso trabalho aqui na Casa. Eu quero cumprimentar antes de
tudo Dr. Fábio Canton, representante da Comissão de Combate ao Trote na OAB de São
Paulo, aos representantes da Delegacia Geral de Polícia de São Paulo, presidente,
deputada Sarah Munhoz, Marco Aurélio.
Aqui na Casa eu já atuo há 18 anos e posso falar com alguma certeza de alguns
acontecimentos e entre essas certezas eu posso garantir que essa é uma das Comissões
Parlamentar de Inquérito que tem efetivado muito o trabalho, cumprido muito as suas
funções.
Eu tive já, talvez mais de 10, 15, 20 CPIs aproximadamente em assessoria aqui
na Casa e essa é uma daquelas que a gente tem imenso prazer em assessorar, em estar
por perto, em saber que o trabalho está sendo muito bem desenvolvido, muito bem
conduzido e de forma muito séria.
A Procuradoria aqui da Casa ela é composta por 18 procuradores, dos 18, 19
procuradores, a Dra. Alexsandra está aqui também nos acompanhando, dos 19 foram
sete procuradores designados para acompanhar a CPI, os sete que sabíamos do trabalho
que teríamos pela frente, que estamos enfrentando.
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Várias reuniões, reuniões com órgãos externos da Casa. Na semana passada
mesmo tivemos uma reunião com o magistrado lá do Fórum Criminal, e essa semana
novamente outra reunião acontecerá.
E o que eu tenho a dizer em nome da Procuradoria é que, sempre que for
necessário, sempre que for preciso contar conosco podem contar. A Procuradoria está
aberta a ouvir não só os deputados, a Procuradoria está à disposição para atender
também os demais membros e autoridades que estão nessa Casa.
Enquanto procuradores nossa obrigação é assessorar juridicamente a Assembleia
Legislativa de São Paulo, mas também somos advogados e, com isso queremos
manifestar aqui o nosso total apoio à Comissão que combate o trote e também a
Comissão pode contar com todos aqueles que estão aqui.
Ouvimos vários depoimentos, temos muita informação. Ontem mesmo saímos
daqui nove horas da noite, né deputado? Em uma das reuniões e enquanto advogados
poderíamos também contribuir com a Comissão de Combate ao Trote nas
Universidades. Fica aqui o nosso registro que esse processo de melhoria contínua da
civilização tem que continuar, né? E a nossa função aqui é aperfeiçoar isso cada vez
mais.
Esperamos também que na próxima Legislatura, infelizmente a CPI tem fim e o
fim é o término da Legislatura, acontece agora em 15 de março. Temos a certeza que a
Assembleia Legislativa engendrará esforços para que atos como esses que a gente tem
acabado de ouvir não aconteçam mais.
Que ela consiga ter uma comissão ainda que dentro da Comissão de Direitos
Humanos, possa haver um acompanhamento permanente dos trabalhos que essa CPI
está aqui desenvolvendo num ato como este que simboliza todo o esforço da
Assembleia Legislativa, da Ordem dos Advogados do Brasil.
Era isso o que eu tinha a dizer, nos colocar à disposição de todos aqui no âmbito
desta Casa, no âmbito da assessoria jurídica aqui da Assembleia Legislativa.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Obrigado Kimura. Deixa eu
perguntar uma coisa, eu queria ver com o Koba, com o Danilo, aquele depoimento
daquela menina da Unicamp está de fácil acesso? Aquela magrinha que depôs a noite? É
difícil, né? Eu queria ver se os dois advogados aqui presentes, principalmente esse
advogado, o Dr. Paulo Roberto Totti pudesse se manifestar, por favor. Paulo poderia
usar a palavra?
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Gostaria que você qualificasse um pouco mais na frente da OAB, dos nossos
convidados e principalmente da Delegacia de Polícia, esta questão do enquadramento.
Da tipificação do enquadramento que é a nossa grande dificuldade.
Ah! Por falar nisso, pega aquela matéria de Adamantina que a Delegada aparece,
que foi o motivo de nós entrarmos em contato quando a delegada se manifesta na
primeira vez, que eu acho que é bem didático pra que a gente... Dr. Paulo, com a
palavra.

O SR. PAULO ROBERTO IOTTI VECCHIATTI - Obrigado presidente. Eu
sou Paulo Iotti, advogado do Grupo de advogados Pela Diversidade Sexual, advogado
do Felipe Oliva também.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Ficar virado pra lá, pra não
ficar de costas.

O SR. PAULO ROBERTO IOTTI VECCHIATTI - Perdão. O Felipe Scalisa.
Então, eu comentei agora, tomei a liberdade de conversar com o presidente Marcos da
Costa na saída dele. Pedi um apoio, um acompanhamento da OAB a esta CPI, em
especial na medida em que for possível, claro.
Porque o que a gente está vendo aqui é algo que chega a ser chocante, não é? O
nível como os depoentes, né? Que se falam integrantes do Show Medicina, da Atlética,
né? Eles negam coisas praticamente inegáveis. Na leitura de uma dessas músicas, por
exemplo, eu não lembro se foi a "91" que eu pedi para ser lida, por exemplo, um deles
falou "ah! Olha, a gente está, eu reconheço que a letra é de mau gosto, mas o nosso
intuito nunca é de defender o que está escrito literalmente na música".
O que é uma coisa que evidentemente é falsa. Algumas coisas você não tem
como argumentar nesse nível. A peça do Show Medicina, né? Que tem quadros, tem um
quadro que claramente ofende o Felipe Scalisa, embora o personagem não seja
nominado, mas a plateia entende desta forma.
Ontem nós vimos aqui várias pessoas repetindo reiteradamente que não, que não
foi baseada em uma pessoa concreta, foi baseado em um ente abstrato pra fins jocosos,
praticamente razão...
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A SRA. SARAH MUNHOZ – PCdoB – Por gentileza. Alegoria em tom
jocoso.
O SR. PAULO ALBERTO IOTTI – Muito obrigado, deputada, me fugiu a
palavra. Era uma alegoria em tom jocoso. Então, com todo o respeito, assim, pra quem
vê era um estereótipo de um homossexual claramente afetado. Então, claramente
estereotipado, uma forma de discriminar homens gays.
Então, não fosse uma representação do Felipe Scalisa seria uma homofobia
contra personagens homossexuais em geral e até isso eles negaram. Eu pedi a palavra e
o advogado de defesa nesse contexto pediu para perguntar se existem homossexuais na
Atlética, quer dizer, eu fui, me senti obrigado, compelido a contrapor e falar não é
porque você tem amigos homossexuais que você não comete homofobia. Negros,
racismo, e assim sucessivamente.
Então, se a Ordem pudesse designar alguém para acompanhar as sessões da CPI,
para claro, como advogado também, acho que é até um dever de profissão você ter
presunção de inocência como regra, então a OAB não pode chegar agora e já prejulgar,
mas acompanhar para tirar as próprias conclusões.
Eu comecei a acompanhar aqui a CPI, acho que essa é a terceira audiência que
eu venho, comecei acompanhar semana passada e eu já me mostro assim, como cidadão,
como pessoa, como advogado indignado com as coisas que eu tenho visto. Que o
deputado Adriano tem sofrido na condução dos trabalhos, na Mesa.
Você vê claramente um abuso do direito de defesa, direito sagrado de defesa. As
pessoas convidadas, os alunos convidados a comparecer sem condução coercitiva
muitas vezes não vêm, sempre tem uma prova, tem um trabalho, nunca é uma
colaboração.
E uma coisa que eu comentei com o presidente que mais me preocupa e que foi
o que me fez realmente começar a acompanhar a CPI, conversando com o Felipe no
domingo passado, os denunciantes, eles, eu estou sendo ameaçado de ser processado por
calúnia, por estar vindo aqui apresentar denúncia.
Então, é claramente uma prática intimidatória, quer dizer, aí você fala com uma
pessoa que não fez Direito. O Felipe, eu estava falando pra ele, ele é uma pessoa que eu
acho que conhece mais de História, Filosofia do que eu, 10 anos mais novo do que eu.
Mas não fez Direito, quer dizer, então não tem obrigação de saber.
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Do jeito que falaram parece que se não tiver uma ação penal, se não tiver uma
ação penal que for ver por absurdo, ser julgada improcedente a denúncia, isso
justificaria a denúncia por calúnia. Já se foi falado aqui informalmente uma guerra de,
uma guerra judicial.
Então quer, está tendo uma clara tática intimidatória contra denunciantes,
testemunhas e com diversas testemunhas, os senhores viram aqui o vídeo, quer dizer, a
menina relatando o estupro que ela sofreu. Você tem incontáveis testemunhas que
ratificam a denúncia deles e você tem esta questão.
Eu não posso afirmar que foi um advogado que ameaçou processar, mas é um
advogado que fala que caberia um processo de danos morais no Cível que fosse, está
cometendo algo, é um advogado que ou não sabe o que está falando e
consequentemente não poderia opinar, ou está agindo de má fé.
Então, se a OAB pudesse acompanhar até pra tirar as suas próprias conclusões, a
gente agradeceria. Eu sei o quanto é difícil na OAB, imagine na Comissão um cargo
voluntário. Eu sempre brinco, né doutor? O quanto é difícil se militar por direitos
humanos sendo proletário ao mesmo tempo, não é?
O que você faz da meia noite às seis? Bom, eu durmo às duas, duas e meia
sempre. Então, mas assim, na medida do possível seria importante o enquadramento e aí
posteriormente tendo o relatório da CPI, acompanhar perante o Ministério Público para
desde conseguir fazer algum Termo de Ajustamento de Conduta, mas pra conseguir
mediar.
Os advogados de defesa na minha primeira audiência pública vieram falar
comigo, tentar fazer "ah! Vamos fazer algo daqui pra frente". Eu comecei a conversar,
mas aí concluí, trocamos alguns e-mails e eu falei "olha, primeiro porque eu estou
entrando agora, mas assim, o mais importante é deixar terminar a CPI para termos o
relatório, partirmos dele e temos uma mediação com o Ministério Público".
O Ministério Público possivelmente a OAB e aí a gente tem caso de homofobia
que aí incluo a Coordenação Estadual de LGBT, de Diversidade Sexual, a Coordenação
Estadual, Secretaria Estadual do Negro, de Proteção de Negros e outras Etnias pra ter
um apoio que consiga compensar esta estrutura grande da Atlética.
Acho que foi terça-feira passada, não é? Alunos integrantes da Atlética aplaudiu
o depoimento de um médico. Enfim, que ele fez, ele praticamente culpou as vítimas
pelo estupro. A famosa prática, não é? A culpa do estupro acaba sendo da mulher que
estava muito bêbada, é aquilo que o senhor falou.
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E vendo isso, eu comecei pensar, né? Como homossexual, não é? Militante,
LGBT eu fiquei imaginando. Isso é claramente a postura, o problema do machismo, não
é? Então a OAB também precisa ajudar a gente a combater o machismo na faculdade.
E como a menina falou, a mulher de boa família não se embebeda, queria ver
qual que seria a reação se fosse um menino que tivesse se embebedado e tivesse sido
estuprado por outro homem. Tivesse, e aí certamente o discurso seria outro.
Então, a forma de menosprezo da mulher, da autonomia ao próprio corpo da
mulher. A gente pode ficar, a gente poderia ficar infinitamente nesses detalhes. Então,
se pudesse a CPI, a OAB ajudasse a CPI, ter uma presença aqui acompanhando eu acho
que seria muito importante e até para enfim, constatar. Eu acho que o mínimo que tem
que sair daqui, o mínimo, a Atlética enquanto instituição é um Termo de Ajustamento
de conduta, possivelmente a é revendo a concessão do terreno pra Atlética da Faculdade
de Medicina da USP, né?
Que aparentemente, claramente, perdão, é usada de uma maneira como uma
espécie de monopólio da Atlética para se reverter a alguma função social, e você,
principalmente, o Felipe vai poder falar melhor do que eu, fazer com que tenha uma
cultura de direitos humanos na Faculdade de Medicina, porque só em outubro do ano
passado em razão destas denúncias, as denúncias que geraram esta CPI, criou-se uma
Comissão de Direitos Humanos na USP e consequentemente criou-se uma espécie de
ouvidoria, um canal institucional para se poder fazer.
Eu quase caí pra trás quando eu ouvi isso em outubro. Como assim, não existia?
Então, é como a cultura de direitos humanos ainda precisa ser muito trabalhada. Eu acho
que a ajuda da OAB aqui vai ser muito importante porque se nem em casos
paradigmáticos como este, se bem ou mal não são todos os casos que ganham a mídia,
mas alguns casos por alguma questão acabam a mídia pega e realmente encampa como
é o caso da CPI.
Se mesmo os casos paradigmáticos como esse não der em nada, aí isso passa
uma imagem muito negativa para a sociedade até sobre a eficácia das nossas instituições
que, com os problemas que tem, quer dizer, são importantes, são úteis e precisam ser
valorizadas. Então, puder ajudar a gente nessa questão.
Por exemplo, eu não sou criminalista, então em muitas coisas aqui a gente, eu
sempre brinco, eu sei o que é crime, o que não é, mas você tem nuances que só
criminalistas vão saber, então, se alguém puder dar um respaldo nesse sentido, não é?
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Pra gente, pra poder ajudar a gente a fazer a devida capitulação legal dos crimes e nos
ajudar a combater esse verdadeiro cinismo que a gente vê por parte da defesa.
Daqui a pouco eles vão, algumas das negativas doutores, é como se ele falasse
que não sabia que com uma arma carregada atirando na cabeça e "ah! eu não sabia que
ele ia morrer". Então, está quase isso. Está quase nesse ponto.
Ao falar dessa peça do Scalisa que tinha uma das peças, ou seja, obviamente não
viram ainda, é uma peça parafraseando a Ópera do Malandro, né? "Taca Pedra na
Geni". Geni é um coletivo feminista da Faculdade de Medicina da USP.
O que eles falaram ontem? "Ah! Isso tinha sido imaginado antes do coletivo se
nominar como Geni", mas aí uma das integrantes do coletivo que me foge o nome falou
muito bem aqui, quer dizer, que seja a palavra minha por causa superveniente, mas o
grupo Geni, o Coletivo Feminino Geni estava sendo alvo de fortíssimas críticas pelas
críticas que ele fazia ao machismo na Faculdade.
Então ele estava em foco. Aí você faz uma peça de teatro notória na USP aonde
a peça como disse o outro professor, é um humor muito conservador, que joga pra
plateia, que fala aquilo que a plateia quer ouvir "taca pedra na Geni"? Quer dizer, então,
quer dizer, vamos atacar, vamos reprimir o Coletivo Geni.
Com todo o respeito desafio a inteligência de uma pessoa racional e de boa fé a
negar que o intuito não foi também prejudicar o Geni. E é isso o que nós temos
enfrentado. Se eu já estou indignado, imagine o deputado Adriano, o Felipe, deputada
Sarah, todos os que estão aqui já desde o início destes trabalhos. E a gente, né? Quer
dizer, eu olhando aqui o vídeo do Pacu, eu conheci esta prática acompanhando a CPI.
Então, é uma coisa que a mim como homossexual, eu vejo uma clara prática
homofóbica, uma ideologia homofóbica implícita e quer dizer, você fica angustiado, né?
Indignado com essa situação, com quase lágrimas nos olhos.
Então, é isso o que a gente tem que começar a combater mesmo, a enfrentar para
que no futuro deixe de acontecer, mas o apoio da OAB aqui, futuramente para um
Termo de Ajustamento de Conduta, na capitulação, tem testemunhos aqui que no meu
incipiente conhecimento penal beira o falso testemunho. Algumas coisas que a gente
ouviu aqui ontem, inclusive.
Então, quer dizer, eu não estou acusando de cometer crime, mas estou afirmando
que o que ele fala não corresponde com a verdade que outras testemunhas da época, por
exemplo, a peça do Felipe. Todo mundo sabia que era ele, pessoas no mesmo dia, no dia
seguinte mandaram mensagem de solidariedade a ele.
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Então, se no penal que a gente sabe, pra ter uma condenação no penal é algo
muito mais rigoroso como deve ser no Cível, ainda que no penal a gente não enquadre
como crime, mas aquilo você não pode defender seriamente o que eles defenderam aqui
ontem e diversas outras coisas.
Então queria agradecer também a presença dos senhores aqui, do presidente
também que teve que sair mais cedo, e fazer esse apelo por esse apoio simbólico,
institucional nesse momento e futuramente. Muito obrigado.
O SR. MARCO AURÉLIO – PT – Pela ordem, senhor presidente.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Obrigado. Eu queria...

(Aplausos.)

Obrigado. Brilhante colocação. Queria convidar para compor a Mesa o nosso
amigo, nosso advogado paradigmático na área de Direitos Humanos, e de tudo que ele
coteja na história do Brasil, Luiz Eduardo Greenhalgh. Dr. Luiz Eduardo, vem pra
Mesa. Com a palavra o deputado Marco Aurélio de Souza.
O SR. MARCO AURÉLIO – PT – Senhor presidente, ouvindo atentamente as
palavras do Dr. Alberto me surgiu aqui uma questão, um encaminhamento que eu queria
fazer e caso neste momento aqui não seja possível, então eu já peço que a assessoria da
CPI faça o requerimento no meu nome, se der para ser encaminhado agora ótimo, caso
contrário na sessão devida. Solicitando da prefeitura de São Paulo, porque é ela quem,
faz a concessão do terreno, não é?
Solicitando da prefeitura de São Paulo o documento hábil que dá o direito de
concessão à Atlética. E qual é a razão desse pedido? Todo bem público quando ele é
concedido pelo Executivo e aqui o Dr. Greenhalgh foi inclusive nosso vice-prefeito, ele
tem que atender a determinados objetivos sob pena de extinção da concessão.
E caso o objetivo que está sendo executado seja diferente daquele que foi
concedido e caso o poder público não tome iniciativa de rever a concessão, aí a
culpabilidade cai no concedente por prevaricação. Portanto, por tudo o que nós já vimos
alguma coisa tem que acontecer.
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Ou se rompe por iniciativa da prefeitura de São Paulo por perceber o que é feito
difere do objeto pelo qual foi dada a concessão, ou recai sobre a prefeitura de São Paulo
por não estar fiscalizando aquilo que é dever pela concessão. Porque o bem público ele
é de todos, então tem que ser feita a sua gestão conforme as regras legais. Esse é o meu
requerimento.
Se ele puder ser encaminhado agora desta forma, sem prejuízo da legalidade
agradeço. Caso tenha alguma dificuldade, então já peço que a assessoria me faça da
maneira que tem que ser feito pra que eu possa assinar e quem quiser também assine,
porque eu vejo esse encaminhamento totalmente cabível neste momento mediante o que
foi falado aqui agora.
A SRA. SARAH MUNHOZ – PCdoB – Eu acho oportuno.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – É regimental o
requerimento será aprovado na próxima terça-feira. Mas sem prejuízo a gente chamar a
área patrimonial da prefeitura para explicar a natureza da concessão da área municipal
para a Atlética. Com a palavra a deputada Sarah Munhoz.
A SRA. SARAH MUNHOZ – PCdoB – Eu solicitaria também caro deputado,
que se colocasse talvez também nessa mesma leva se não der pra ser no mesmo
documento, que a prefeitura nos encaminhasse os alvarás de autorização das festas que
foram realizadas.
Porque se tem espaço público cedido e a prefeitura autorizou as festas daquele
espaço dentro destas características que todo mundo sabe, a imprensa sabe, que é de
conhecimento público o que ali acontece, eu acho que a coisa fica um pouco mais
complicada porque eu entendo que há uma conivência, há uma coparticipação, um
compartilhamento de algo que não seria muito correto.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – É regimental. Vamos
encaminhar, vamos ver como estão as concessões, com o Psiu, com alvarás. As
condições que as festas são feitas está correto. Vamos encaminhar.
Bom, vamos antes das duas manifestações, Dr. Luiz Eduardo e o representante
do Gabinete do secretário de segurança, vamos passar os dois vídeos da delegada de
Adamantina, da recepção da denúncia da queimadura das meninas e do ataque do olho
do menino, e depois o Dráuzio Varela falando. Vamos lá, por favor.
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É feita a exibição de um vídeo.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Vamos lá para o Dráuzio.

É apresentado o vídeo.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Põe um trechinho do Show
Medicina onde eles sugerem o apedrejamento do Felipe Scaliza. Só o trecho, é meio, a
qualidade do...

É feita a exibição de um vídeo.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Está bom, chega de tortura.
Vamos lá? Luiz Eduardo Greenhalgh, por favor.

O SR. LUIZ EDUARDO GREENHALGH - Bem, eu quero agradecer a
oportunidade de estar aqui nessa Mesa, e quero fazer três considerações. A primeira, o
reconhecimento de que a política é injusta, que poucas vezes, vocês vão me permitir,
poucas vezes na história desta Casa, na história do Parlamento Brasileiro nós vimos o
desempenho de um parlamentar com tanta tenacidade, persistência quanto a do Adriano
Diogo.
Quer na Comissão Estadual da Verdade que deu um salto de qualidade ao
Parlamento Paulista em relação aos demais Parlamentos Estaduais e em relação ao
Parlamento Federal, na busca da verdade do que tinha acontecido durante a época do
regime militar.
E daqui alguns dias São Paulo vai perder este deputado que não foi reeleito. Os
três deputados não foram reeleitos? A senhora não foi reeleita? Você também não?
Então aqui, eu quero estender à deputada Sarah Munhoz, ao deputado Marco Aurélio,
meu companheiro também as mesmas considerações que estou fazendo ao Adriano.
Acho que o tempo, se vocês me derem alguns momentos eu vou chegar no
assunto da pauta. Eu conheço o Adriano desde 1973, 1974 quando ele era um estudante
da Geologia da USP, militante do Movimento Estudantil. Foi preso pelo DOI-CODI em
junho de 1973 se não me falha a memória.
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O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Março.

O SR. LUIZ EDUARDO GREENHALGH - Março? O Edibal foi em junho?
O Edibal foi em março também.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Não, o Edibal foi em
março.

O SR. LUIZ EDUARDO GREENHALGH - Foi em março também. E a prisão
dele Adriano e a prisão de Edibal Pivetta, advogado, colega nosso é que me fez acabar
vindo pra defender presos políticos. Meu ai era um advogado aqui de São Paulo, tinha o
escritório ao lado da Ordem dos Advogados, no 399 da Praça da Sé.
Era um advogado civilista, quatro irmãos, nenhum deles era advogado. Meu pai
só esperava a minha formatura pra poder me entregar o escritório. Eu era amigo do
Edibal e um dia o Edibal foi preso e eu acabei indo para o escritório dele ajudar o Ailton
Soares naquela época seu sócio, a soltá-lo e nunca mais voltei para o escritório do meu
pai.
Tive contato com os presos políticos, com a Lei de Segurança Nacional, com a
Justiça Militar. E nesta época estava preso o Adriano. Uma das pessoas mais torturadas
pelo DOI-CODI aqui em São Paulo.
E eu fico impressionado que em função do que ele passou naquele momento a
tenacidade adquirida por ele ao longo de sua vida nos lugares onde ele batalhou.
Na Câmara de Vereadores de São Paulo, na Assembleia Legislativa, na
Comissão da Verdade e nesta CPI. É uma pena. E eu quero dizer que a política é injusta
porque os melhores vão ficando pra fora. Isso em todo o território nacional
A segunda coisa que eu queria falar é o seguinte. Eu fui presidente da Comissão
de Direitos Humanos da Câmara dos Deputados e tinha lá um projeto de atividades. Um
belo dia entrou no meu gabinete um rapaz de uma entidade chamada SaferNet, um
rapaz. "Deputado, eu gostaria de que a Comissão de Direitos Humanos da Câmara se
debruçasse sobre os crimes de pedofilia na internet.
Eu não conhecia crimes de pedofilia, não conhecia internet como atém hoje não
conheço bem, está certo? Ainda sou do tempo da Bic e do papel jornal e eu fui me
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interessando e fui falando. E aquele rapaz foi uma vez, foi duas vezes, na terceira vez eu
falei "está bom, o que você quer?"
Não, eu gostaria que o senhor fizesse uma Comissão Externa sobre essa questão
e nós lhe daremos a sustentação. Talvez tenha sido, e olha que eu já vi muita coisa em
Direitos Humanos, mas talvez tenha sido um dos momentos de refazimento, de
reordenação do meu pensamento.
Eu nunca imaginei que acontecesse na internet sobre pedofilia, crianças, está
certo? Como aquele rapaz tinha dito. E nós fizemos um trabalho que gerou inclusive a
modificação legislativa.
Terceiro assunto. O Adriano que eu já estava acompanhando na Comissão da
Verdade começa a me telefonar insistentemente dizendo sobre esta Comissão, que é
uma Comissão que está apurando os trotes na USP, não sei das quantas e tal, nas
faculdades e que queria que eu estivesse acompanhando.
Eu fui presidente da Comissão de Trote Canton, na minha época, sabe? O que
tem? Não, mas o rapaz que morreu afogado na Medicina também, mas é uma exceção, é
uma coisa. Aí ele me convenceu, me convenceu, me convenceu e eu acabei vindo pra
cá. Foi o meu segundo choque. Eu estou hoje numa fase de reorganização, de
refazimento nos meus conceitos sobre a Universidade de São Paulo, sobre trote, está
certo? Sobre esta situação.
Eu acho que este trabalho aqui é um trabalho de extrema importância e fico
satisfeito de saber que a Ordem dos Advogados já tem uma Comissão neste sentido
presidida por você Fábio Canton, ilustre colega.
Quero dizer a todos e dar o testemunho porque é um testemunho isento, não
trabalhei para eleição do presidente Marcos da Costa, mas hoje eu sou admirador
incondicional da presidência da Ordem dos Advogados aqui de São Paulo. Marcos da
Costa tem sido um presidente que vai fazer com que seja difícil que os seus sucessores o
ultrapassem em dedicação, comprometimento. Com esse jeito simples que ele tem de
falar as coisas, ele vai colocando a Ordem no pedestal e na importância social que a
Ordem de São Paulo merece.
Então não tenho dúvidas que tanto pelo fato do Canton quanto pelo presidente
Marcos da Costa, a Ordem vai estar junto da Comissão Parlamentar de Inquérito que
apura a questão das violências aos direitos humanos nos trotes nas universidades de São
Paulo. Paulistas.
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Terceiro, quarta coisa. Queria dizer que fui procurado presidente, pela diretoria
do Sindicato dos Trabalhadores da USP, o Sintusp. E eles gostariam der ser chamados
pra depor porque além das violências que são feitas e praticadas contra os calouros, eles
têm um cadastro do CIEE das violências que são praticadas contra funcionários e alunos
no ambiente de trabalho e que a omissão dos diretores na apuração destes casos é
extremamente coincidente, deputada Sarah Munhoz, com o que nós estamos vendo da
omissão aqui dos diretores na apuração dos casos denunciados.
A SRA. SARAH MUNHOZ – PCdoB – O senhor me permite um aparte?

O SR. LUIZ EDUARDO GREENHALGH - Por favor.
A SRA. SARAH MUNHOZ – PCdoB – Ontem nós lemos aqui, talvez o
cinismo do depoente tenha sido muito grande, mas se não o foi, foi feito uma
sindicância, a comissão sindicante por volta do mês de março de 2014, do mês de
setembro, por volta de, porque não tem data, do mês de setembro considerou o ato
abusivo, solicitou a suspensão, o efeito suspensivo do aluno considerando que ele
depredou literalmente o patrimônio público e para nossa surpresa ele não foi notificado,
não foi suspenso e sequer sabia o resultado da sindicância.
Ainda que haja uma sindicância que funcione, os órgãos administrativos não têm
a mesma celeridade.

O SR. LUIZ EDUARDO GREENHALGH - O Reitor Zago que esteve aqui eu
tenho dado a ele um voto de confiança porque ele sucedeu a um reitor que por desgraça
nossa tinha sido diretor da nossa Faculdade de Direito lá no São Francisco, e esse reitor
quando saiu da Faculdade de Direito do largo São Francisco para ocupar a sala da
reitoria da Cidade Universitária, levou consigo um tapete. Levou consigo um tapete
persa porque gostava do tapete, se afeiçoou ao tapete...
A SRA. SARAH MUNHOZ – PCdoB – Tenha a santa paciência.

O SR. LUIZ EDUARDO GREENHALGH - E estava, quis que o tapete o
acompanhasse na elevação do cargo de diretor da Faculdade de Direito do Largo São
Francisco, para a reitoria.
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Este é o exemplo maior de confusão entre o público e o privado que eu já vi na
minha vida. Acho até que deve ser dado como exemplo na Faculdade de Direito aos
novos alunos.
Então, este cidadão reprimiu, fez o que fez na USP e agora foi, o reitor eleito é o
professor Zago que tem tido uma postura diferenciada, e que tem surpreendido também
pelo diálogo e acho que o antigo reitor não queria depor, e o professor Zago veio. Então
eu quero também deixar clara a minha postura. Ele tem tido uma diferença, uma
diferenciação de tratamento.
E a última questão que eu queria dizer. Eu vim aqui e fiquei muito
impressionado com o depoimento daquela menina Phamela. E ela foi depor agora numa
sindicância que foi reaberta na USP e eu acompanhei, aliás, eu dei ordem lá no
escritório que qualquer estudante de qualquer universidade de São Paulo que venha
como vítima de trote, que a gente atenda gratuitamente, que acompanhe, que vá e que
faça.
Essa menina foi e a gente pediu para o Dr. Fábio ir acompanhá-la no depoimento
da sindicância na Faculdade de Medicina. Assim foi feito, foi colocado por termo o
depoimento e ela assinou e o advogado assinou. No dia seguinte os dois acusados,
investigados, averiguados iam ser ouvidos, então eu sugeri que também o nosso
advogado fosse lá acompanhar o depoimento deles e foi impedido.
Ele foi impedido pelo, Comissão sob a alegação que a Consultoria Jurídica da
USP tinha dito que o advogado não podia acompanhar e que o processo de sindicância
só era possível, é sigiloso e só é possível em relação ao acusado seu procurador. E,
portanto não deixaram o rapaz entrar e o rapaz voltou para o escritório. Mas eu falei,
tem que ter uma lei.
Aí ele falou que lá no regimento da USP diz isso. Do procedimento
sancionatório, artigo 64. "O procedimento sancionatório será sigiloso até decisão final
salvo em relação ao acusado, seu procurador". Mas o artigo continua, "ou terceiro que
demonstre legítimo interesse". Aí nós perguntamos à Comissão, a moça é vítima, foi ela
quem fez a denúncia, está certo? Ela que prestou depoimento ontem, ela tem interesse
no acompanhamento e mesmo assim eles disseram que vão verificar se houve
modificação no entendimento da Consultoria Jurídica.
Eu orientei e aqui eu quero fazer um pedido público para selar esta parceria da
Assembleia Legislativa com a Ordem dos Advogados. Eu orientei o escritório a entrar
com mandado de segurança contra essa decisão e garantir judicialmente o acesso do
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advogado da vítima que tem legítimo interesse na investigação aos termos dos autos, ao
acompanhamento das audiências, está certo? Para que estas coisas, o direito de defesa
comece pelo menos a ser usado.
E eu tendo uma minuta Fábio, depois mandar para ver se a Ordem coassina isso
para que nós possamos ter acesso a essa sindicância e às outras sindicâncias porque me
parece aí um lugar comum. Se dificulta sempre o acompanhamento nessas questões.
E acho que nós estamos à disposição da CPI, é uma CPI importante, talvez das
mais importantes que, eu não tenho a experiência que o procurador tem de 18 anos aqui,
mas eu me lembro que eu participei de um relatório de uma famosa CPI que aqui teve,
presidida naquela época pelo deputado Fernando Morais que dizia da pancadaria do
Governo Maluf na Lapa, na Freguesia do Ó, né? Na CPI da Freguesia do Ó. Então a
minha vinda à Assembleia Legislativa saltou da Freguesia do Ó para o trote nas
universidades de São Paulo. Muito obrigado.

(Aplausos.)
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Excelente. Bom, finalmente
então eu quero passar a palavra, quero passar a palavra para o Dr. Luiz Fernando Cunha
Lima, delegado de polícia representando neste ato o delegado geral de polícia do estado
de São Paulo.

O SR. LUIZ FERNANDO CUNHA LIMA - Deputado Adriano Diogo em
nome de que eu cumprimento a todos os integrantes da Banca já nominados. Gostaria
também de tomar a liberdade de cumprimentar a deputada Sarah Munhoz em nome de
quem eu cumprimento a todas as mulheres aqui presentes.
E dizer deputado, eu não sei falar em último foi um prêmio ou se foi um castigo
que o senhor me colocou aqui, porque tudo aquilo que eu já havia anotado, que eu
pretendia dizer foi abordado e foi abordado de uma forma assim bastante clara. O
problema se apresentou de uma forma cristalina e eu sei que isso é resultado dessa
Comissão Parlamentar de Inquérito.

Em primeiro lugar eu gostaria de justificar aqui a ausência do delegado geral Dr.
Youssef Abou Chaim, como o senhor sabe ele é recém-empossado como delegado geral
e está com a agenda absolutamente comprometida, mas pediu que eu viesse aqui, que eu
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transmitisse a todos os parabéns pela iniciativa da Comissão Parlamentar de Inquérito,
né? De justamente trazer essa questão do trote, da violência a discussão com diversos
atores envolvidos. Eu acho que esse é o caminho pra solução, não é?
Tentar abordar essa questão somente pela ótica policial eu acho que foi um erro
que talvez nós tenhamos cometido no passado e que hoje não podemos repetir. À
Polícia Civil incumbe por força constitucional a apuração das infrações, e o trote
violento é uma infração penal que precisa ser apurado. Se não é uma conduta tipificada,
ela com certeza esbarra em outros tipos penais que aqui já foram colocados como lesão
corporal, constrangimento ilegal, homicídio, não é? Dependendo das cores do caso
concreto.
Eu pude perceber por estes depoimentos e confesso que muitos deles tal qual
referiu o Dr. Luiz Eduardo, também me fizeram repensar muita coisa. Mas na verdade
uma questão que eu gostaria de colocar, é que nós vimos quando a conduta foi bastante
incisiva.
Aí nós vimos alguma manifestação, nós vimos alguma apuração quando houve
um homicídio, quando houve uma lesão, uma mutilação. Mas os casos que constituem
constrangimento, que constituem crimes, por exemplo, como injúria, crimes como o
constrangimento ilegal? Esses talvez nós tenhamos problemas de, dificuldade de
comunicação. Esses casos não estão chegando ao conhecimento da Delegacia de
Polícia, não é?
Então, talvez o nosso desafio, da Polícia Civil e da comunidade, principalmente
a comunidade acadêmica seria melhorar essa interlocução para que esses casos viessem
ao conhecimento da Delegacia.
Eu acho que, como bem falou aquela menina que foi vítima, falou do apoio que
ela teve do coletivo feminista. Do apoio às vitimas, ela também deveria ter e se sentir
acolhida quando fosse à Delegacia levar esta conduta, não é?
Então, fica aqui, vou levar ao delegado geral essa preocupação, essa necessidade
de nós melhorarmos essa comunicação. Eu gosto bastante da ideia dos conselhos
comunitários de segurança. Eu acho que podemos de alguma forma levar essa discussão
pra comunidade. Sair um pouco da comunidade acadêmica e tratar da questão na
comunidade já muitos dos fatos acontece fora da universidade, mas dentro da
comunidade que compõe a universidade.
Então, trazer essa questão para os conselhos comunitários de segurança, criação
de núcleos específicos sobre essa questão nos conselhos comunitários de segurança.
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Porque eu bato nos conselhos? Porque já existe um conselho composto pelo delegado de
polícia que é titular no distrito da área e o comandante da Polícia Militar da área. Então
todas as questões podem ser resolvidas nas reuniões dos conselhos comunitários de
segurança nos núcleos de ação local.
Podemos sugerir aos CONSEGs a criação de núcleos de ação local para levar
essas questões e assim estabelecer um canal. Eu acho importante, fundamental que nós
possamos estabelecer um canal. A própria vítima relatou aqui isso e eu achei bastante
significativo, como foi difícil pra ela ter coragem e ela fez isso por iniciativa própria e
depois foi muito recriminada por te procurado a Delegacia de Polícia.
E só três anos depois que ela retomou que ela viu que parte daquilo que
aconteceu, que tinha acontecido estava reconstruído no inquérito policial, e essa é a
função da Polícia Civil.
Então deputado, eu fico bastante satisfeito de poder participar aqui, de poder ter
conhecimento do que foi, de parte do que foi discutido aqui hoje e que possa levar ao
Dr. Youssef com algumas propostas nesse sentido. A gente buscar uma forma de
estreitar a comunicação com, as vítimas dos trotes e das condutas violentas nas
universidades.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Obrigado. Deputado Marco
Aurélio? Deputada Sarah Munhoz? Alguém da Mesa, OAB? Alguém mais gostaria de
fazer as considerações finais? Deputado Marco Aurélio.
O SR. MARCO AURÉLIO – PT – Deputado Adriano, eu queria, estava
pensando o seguinte. Embora V. Exa. tenha feito todos os esforços para que a CPI tenha
uma conclusão dentro do prazo legal e antes do término desta Legislatura, me parece
que nós caminhamos pra que ao final desta CPI algumas providências ou indicações
necessariamente ultrapassarão a data de 15 de março.
Então, eu queria que a assessoria dessa Casa nos desse algum indicativo do que
nós podemos fazer como, por exemplo, a formação de um grupo de acompanhamento
das ações que a CPI aponta para o próximo ano, né?
Vamos supor, por exemplo, que uma das coisas apontadas seja um TAC, por
exemplo. Tudo bem, um TAC pode acontecer, mas precisamos, a Assembleia precisa
acompanhar pra ver se os termos colocados no TAC estão sendo cumpridos. Senão a
gente pode terminar a CPI com um conjunto de ações espetaculares, mas depois como
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se acredita que a Assembleia não vai mais tocar neste assunto, simplesmente as coisas
não darem continuidade.
Então, uma sugestão que eu queria fazer, mas como eu não tenho ainda a
informação do que pode ser feito, então eu peço à assessoria da Casa pra ver o que pode
ser feito de concreto para que concluída a CPI, se mantenha de maneira formal desta
Casa acompanhando as ações que venha a ser apontadas por esta CPI. Pois não, Dr.
quer fazer...
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Dr. Kimura.
SR. ALEXANDRE ISSA KIMURA - Eu imagino que no âmbito do relatório
muitas sugestões aparecerão e que, no fim da fala do senhor, eu já de imediato já vi isso
acontecer aqui como proposta no âmbito de uma Comissão Parlamentar de Inquérito, e a
criação de uma subcomissão no caso subcomissão, na Comissão de Direitos Humanos
que possa acompanhar especificamente esse seguimento esse tipo de violação dos
direitos humanos.
Acho que o relatório poderia nos dar essa possibilidade. Me parece razoável,
pelo menos.
O SR. MARCO AURÉLIO – PT – Pensando um pouquinho na pluralidade
deste coletivo de acompanhamento, a subcomissão eu acho que é uma saída, mas
também caso seja possível, uma comissão especial de acompanhamento formada
inclusive por instituições externas da Casa. Por exemplo, a OAB, a presidência da OAB
fazendo esta sessão solene, claramente demonstra um comprometimento com a causa
que a gente agradece.
A presença do nosso delegado geral também mostra, então eu não sei se pode ser
pensado algo em que se coloque doutor Greenhalgh, também, não sei se pode até um
indicativo de algum coletivo, alguma coisa que, mas que tenha força jurídica para poder
cobrar as ações. Talvez se a gente pudesse caminhar um pouco nessa linha seria
interessante.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Bom, vamos pro
encerramento, antes de ouvir a palavra da OAB, eu queria me posicionar o seguinte.
Esta questão do Sintusp levantada pelo Dr. Luiz Eduardo Greenhalgh, é importante que
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a gente marque, eles estão bem organizados e evidentemente que vai ser uma audiência
significativa.
Queria dizer também, deputado Marco Aurélio, queria dizer uma coisa para o
senhor. Somos quatro deputados que estamos comparecendo a essas reuniões. Os quatro
não reeleitos ou não eleitos. O relatório, não adianta, V. Exa. tem toda razão. Não
adianta fazer essa estridência toda e produzirmos um relatório pífio.
No início o governo e o PSDB estavam nos apoiando, mudou a conjuntura,
mudou a conjuntura. Nós estamos em um número de votos, quem é o relator? O Dr.
Ulysses Tassinari.
Então, foi importantíssimo que V. Exa. tocou nesse assunto porque eu acho que
nós devemos nos organizar para construir o relatório já, já. Começar a construir o
relatório já.
O relatório desta CPI não pode ter uma intensidade mais baixa do que foram as
audiências. O que eu quero dizer? Ele tem que estar à altura das audiências ou até mais
avançado, né? Nós não podemos, essa montanha não pode parir um ratinho, né? Então,
o relatório da CPI com toda essa exiguidade de prazo, quer dizer, nós temos realmente
que trocar a roda do caminhão com o caminhão em movimento, né?
Porque ao mesmo tempo em que há uma energia enorme para organizar essas
audiências, fazer, nós já temos que organizar esse relatório pra que ele seja contundente,
né? Eu acho que a audiência com o procurador geral de justiça do estado, uma audiência
importantíssima, decisiva pra continuidade dos trabalhos dessa comissão e para o
acolhimento que o relatório vai ter.
Eu acho que nós temos que fazer uma reunião com o Dr. Ulysses que é o nosso
relator, fazer uma reunião com o PSDB, com as outras forças e falar até que ponto a
Assembleia Legislativa desistiu de sete CPIs que estavam na fila para implantar esta
CPI vai produzir um relatório à altura das audiências. Esse é o nosso nó.
Se nós não aprovarmos um relatório à altura da qualidade e da intensidade das
audiências, vamos ter que produzir um relatório paralelo pra nos contrapor a uma
eventual interferência governamental ou da maioria mais conservadora, mais
conservadora.
Eu não acredito que a Casa vá querer comer um desgaste de apresentar um
relatório pífio, fraco, amarelado. Não acredito que há na conjuntura uma correlação de
forças pra gente recuar, eu não acredito. Não acredito, né?
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Então eu acho que tão importante como fazer a CPI ou mais importante é fazer
um bom relatório, né? A procuradoria da Casa nós estamos indo agora lá na vara de
execução de, na vara de execução de sentenças, de busca e apreensão, nós vamos fazer
uma audiência importante com os juízes pra discutir essa obstaculização que está
havendo da entrega de contas, abertura de contas. Esses meninos tem que criar juízo.
Eu tenho uma esperança muito grande nessa audiência que vai ocorrer agora no
fim da tarde, se os dois deputados que aqui estiverem presentes puderem ir, nós iríamos
juntos conversar com os juízes. Acho que a audiência com o procurador de justiça nós
temos que preparar direitinho.
E a última questão para concluir é o seguinte. Eu estou propondo que nós
façamos dois relatórios, dois. Um, o tradicional, o jurídico, o brochurão, o texto com as
características, criminalização que o relatório exige. Mas eu estava querendo sugerir
uma outra forma de apresentar o relatório para a sociedade. Que nós fizéssemos um
relatório tipo hiperlink, o que quer dizer isso? Uma dificuldade que o Luiz tem e que eu
também tenho...

(Risos.)

Que nós fizéssemos um relatório digital com as audiências, com a normalidade,
mas com as amarrações de todos os vídeos, de todos os textos. Porque V. Exa. viu, o
depoente veio aqui ontem, falou que acidentalmente tropeçou na porta do necrotério.
Tem vídeos, tem fotos de arrombamento. Tem uma sindicância.
Então talvez, se a gente não souber traduzir para o Juiz e para a sociedade. Você
fala que os caras cantam um hino, aí o Koba pega e põe o hino, os caras cantando o hino
na bateria. Tem um hino da PUC de Sorocaba que nós mandamos para o Dom Odilo.

(Risos.)

Para o Dom Odilo. Luiz, eu nunca vi uma coisa tão grotesca. As meninas, as
meninas da bateria, as meninas, numa festa em Taquaritinga, eles locam uma cidade,
fazem locação de uma cidade. Eles locaram Taquaritinga por uma semana, uma
Calomed.
E as meninas da PUC, as meninas da PUC elas expremiam, além delas
exprimirem palavrões e coisa, elas faziam o gestual, o gestual, né? Então, é uma coisa
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de um nível tão bárbaro, tão agressivo que nós gostaríamos que o Cardeal conhecesse
como é que a PUC de Sorocaba se expressa nas suas atividades acadêmicas extraclasse.
Imagine só que uma das cenas é o seguinte, numa quadra todo mundo tira a
roupa, os homens e as mulheres e jogam pelados um jogo de futebol numa quadra de
Taquaritinga. Essa é uma das pequenas atividades que tem na Calomed. Na PUC
Sorocaba, que não é PUC Sorocaba, é PUC São Paulo. PUC São Paulo.
Bom, então eu estou dizendo deputado. Mandamos pro Dom Odilo, tudo pro
Dom Odilo, tudo, tudo, tudo.
Bom, então (risos) então ele, o que eu quero dizer é o seguinte, para concluir.
Nós não podemos envergonhar, decepcionar as pessoas que têm tanta esperança nesse
nosso último trabalho aqui.
Então vamos continuar, vamos mostrar pra Casa, a Casa está meio acéfala agora
com essa disputa, três chapas para presidência, mas vamos chegar e falar o seguinte,
olha. Assim como vocês tiveram confiança desistindo de sete CPIs que estavam na
cronologia para que nós instalássemos essa, e nós fizemos com rigor, não fomos contra
nenhum governo, nenhuma instituição. Contra nenhuma pessoa, nós não tínhamos alvo.
Nosso alvo era a investigação, não é? Então isso a gente não politizou no mal
sentido, né? De querer dizer "a culpa é do governo, a culpa é do PSDB". Não fizemos
nenhuma criancice, nenhuma bobagem nesse sentido.
Então, a Casa que honre com a instalação o relatório à altura do que ela merece.
O SR. MARCO AURÉLIO – PT – E além, só corroborando. Além da questão
da honra da Casa, também fazendo justiça às vítimas que foram muito corajosas pra
fazer o que fizeram. Muito.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Não podemos decepcionálas.
O SR. MARCO AURÉLIO – PT – É muito forte.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – OAB, para concluir.
Fechando esta sessão conjunta com a OAB, CPI.
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O SR. FÁBIO ROMEU CANTON FILHO - Eu queria mais uma vez
agradecer a oportunidade de estar aqui. Queria dizer ao Greenhalgh que nós estamos
absolutamente à disposição. Saindo daqui vou conversar com o Marcos.
O mais incrível é que, espero que seja só uma desculpa das pessoas que estão
conduzindo a sindicância, dizer que foi um parecer dos jurídicos. Se for verdadeiro que
há o parecer, é mais grave ainda advogados falando contra o direito de defesa que tem
garantia constitucional.
Não importa o que diz o Regimento, se dissesse isso seria absolutamente
inconstitucional, proibir que o advogado acompanhe juntamente com o seu cliente que
tem interesse direto no processo administrativo, acompanhar o depoimento de pessoas
enfim, quaisquer que sejam na condução do processo administrativo.
Mas nós estamos à disposição. Já falo com o Marcos até para acionar se for o
caso a Comissão de Prerrogativas que é ultra especializada nisso, para que dê a força
necessária se for o caso, no acompanhamento desse procedimento.
E acho também, eu queria falar para o deputado Adriano que o Ministério
Público é imprescindível nessa questão mesmo. Eu acho até, penso até que esses hinos
todos devem ser se já não foram encaminhados ao Ministério Público, não é?
Muitas letras, eu li algumas que não foram para o microfone, mas estavam na
tela, algumas inclusive incitando o crime. Eu acho que essas letras por si só já dão
ensejo a providências no âmbito penal por parte do estado. O estado eu repito, precisa
deixar de ser omisso. Incontáveis questões, essa é mais uma que o estado precisa, até de
forma, para dar um relato aqui que me ocorreu.
Voltando pra casa outro dia, passo sempre em frente a uma universidade e na
segunda-feira da semana passada no início das aulas tinha mais de duas dezenas de
policiais militares na porta, nas imediações da universidade, no Mackenzie.
A universidade quer dizer, coibindo dentro, a Polícia Militar cuidando fora, já é
um começo de atitude em conjunto com o privado, com o público, quer dizer, o estado
presente. Quer dizer, não adianta a faculdade colocar, "aqui dentro não faz", e aí na rua
o estado finge que não está acontecendo nada quando está, não é?
Então, isso ajuda, o estado precisa entender de uma vez por todas que tem a
obrigação dele como estado. Enfim, estou à disposição da CPI, do Greenhalgh, a OAB
está à disposição pra que a gente possa trabalhar em conjunto, pra que a gente atinja a
nossa finalidade que é quem sabe em um futuro não tão longínquo a erradicação do trote
nas universidades brasileiras. Muito obrigado.
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O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Muito, muito, muito
obrigado. Uma fala ótima. Só queria dar um regalo da vida a uma dessas músicas,
dessas baterias. Eles estão tentando localizar a Calomed da PUC Sorocaba lá em
Taquaritinga, mas senão nós vamos vivificar através de uma outra que expressa...
Porque a gente lendo as letras das músicas a gente fica impressionado, mas
quando você vê isso ao vivo, a meninada cantando nas baterias, aí é uma coisa... Tem
chance técnica de apresentar uma? Só uma pra gente concluir a sessão e poder encerrar
os trabalhos.

O SR. RICARDO KOBAYASHI - Está lento aqui.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Lento? Aquela de
Taquaritinga ou vocês vão pegar a da Medicina da USP?
O SR. RICARDO KOBAYASHI - Não, aquela da PUC de São Paulo que tem
(inaudível - fala fora do microfone).
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – PUC São Paulo...

O SR. RICARDO KOBAYASHI - Uma geral de toda a PUC.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Ah! Daquela que é
ficcional?

O SR. RICARDO KOBAYASHI - Ela mistura as duas coisas.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Ah! Aquela, aquele
trabalho bonito que vocês expos. Ótimo, ótimo, ótimo. Boa Koba. Vamos lá, esse é
ótimo para encerrar esta sessão. PUC São Paulo, não é?

O SR. RICARDO KOBAYASHI - Não, é a Calourada Unificada da PUC.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – É. A Sarah passou até mal
naquele dia, meu Deus!
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A SRA. SARAH MUNHOZ – PCdoB – Passei.

O SR. RICARDO KOBAYASHI - Vamos lá.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Vamos lá.
A SRA. SARAH MUNHOZ – PCdoB – Fiquei indignada.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Aquele dia foi fogo! Vale a
pena, vamos lá. Vale a pena.

É feita a apresentação de vídeo.

Muito obrigado. Vai ter mais um pra passar? Acabou, né? Acabou, então está
bom. Então eu agradeço todo mundo, a OAB, os advogados, as vítimas, deputados.
Fizemos mais uma sessão e talvez uma sessão histórica dessa CPI. Muito obrigado, a
sessão está encerrada. A Procuradoria da Casa, muito obrigado. A sessão está encerrada.

*

*

*
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CPI DAS VIOLAÇÕES DOS DIREITOS HUMANOS NAS FACULDADES
PAULISTAS
BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA.
12/02/2015

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT –

Deputada. Cadê a

Deputada Sarah? Vamos lá? Vamos lá. Campinas, então, é dia 23? Vamos lá.
Comissão Parlamentar de Inquérito. Violações dos Direitos Humanos nas
Faculdades Paulistas. Declaro aberta a 22ª reunião da Comissão Parlamentar de
Inquérito, constituída pelo Ato nº 56, de 2014, com a finalidade de investigar as
violações de direitos humanos e demais ilegalidades ocorridas no âmbito das
universidades no Estado de São Paulo, nos chamados trotes, festas e no seu cotidiano
acadêmico.
Registro, com muito prazer, a presença da Deputada Sarah Munhoz e Adriano
Diogo na Presidência. Eu já vou iniciar. Hoje o assunto é Ribeirão Preto, Faculdade de
Medicina de Ribeirão Preto.
Primeiro, eu queria encaminhar o seguinte: há necessidade de nós prepararmos
três grupos de condução coercitiva. Os alunos recalcitrantes da Pinheiros, tanto da
Atlética, como do Show Medicina, que até hoje não compareceram. Os alunos da PUCCampinas. E os alunos de Piracicaba, da Esalq Piracicaba. Da Esalq Piracicaba. Então,
eu queria, até o fim dessa reunião, que eu tivesse pelo menos os nomes do pessoal da
Pinheiros, que não veio até hoje. Do pessoal da PUCCAMP, que não veio até hoje. E do
pessoal de Piracicaba, aqueles oito que ainda não foram convocados, da Esalq. Da
Unicamp, como vai haver uma sessão na Câmara de Vereadores, dia 23, nós vamos
ouvir lá PUCCAMP e Unicamp. Os nomes da Unicamp não chegaram. Lá na
PUCCAMP tem uma dificuldade, que nem as autoridades acadêmicas se propõem a
depor. Tem Sorocaba também, PUC-SP Sorocaba, que precisa preparar a relação da
coercitiva.
Então, deputada, a senhora perguntou do que nós estávamos tratando. Estamos
tratando aqui... Chegou o pessoal da Delegacia da Casa, que nós pedimos, para
organizar essas coercitivas. Então, até o fim da reunião de hoje, nós temos que preparar
para hoje, porque nós temos audiência com o procurador na quinta.
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A SRA. SARAH MUNHOZ – PCdoB – Quinta.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Às dez e meia.
A SRA. SARAH MUNHOZ – PCdoB – Isso.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Dr. Edson Marques, o
procurador-geral de justiça vai receber os vereadores... Os deputados, na quinta-feira.
Dr. Márcio. Ele vem para São Paulo só para isso. Quinta-feira, às dez e meia da manhã.
Nós vamos levar o esboço do relatório, lá na Riachuelo, lá no (ininteligível), Riachuelo
com Brigadeiro. Seria importantíssimo se o Capez pudesse ir. O Dilador já foi embora
para Araçatuba, eu não acredito, mas, se puder... Mas, o importante mesmo era o Capez
ir. Isso aí eu estou pedindo, que alguém do PSDB - se o Carlos Alberto voltar de viagem
- alguém do PSDB era importante. Lógico que, se o Capez fosse, dava outra robustez
para a reunião. Vai ser uma reunião importantíssima. Quinta-feira.
A SRA. SARAH MUNHOZ – PCdoB – Dia 19. Dia 19.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Dia 19. Se o Tassinari
puder vir, eu sei que é outro partido, mas ele vai ser o relator. E nós vamos fechar a
estrutura do relatório com o procurador-geral de justiça. Vai ser uma reunião
importantíssima. E na terça tem que dar quorum, porque têm muitos requerimentos para
serem aprovados, inclusive, de condução coercitiva. E dia 23 vai ter uma audiência em
Campinas, lá na Câmara Municipal, 19 horas, não é? Em Campinas? Campinas, às 19
horas? Não. Campinas? Tourinho? Que horas é em Campinas? Dez horas da manhã. Dia
23. Que dia cai da semana? Segunda. Então, recapitulando: procurador-geral de justiça,
quinta-feira, dia 19, dez e meia, Riachuelo, 5º andar, na sala do procurador-geral de
justiça. Terça, dia 23, dez horas da manhã, na Câmara Municipal de Campinas, uma
audiência sobre PUCCAMP e Unicamp. PUCCAMP e Unicamp.
A SRA. SARAH MUNHOZ – PCdoB – Que horas vai ser, por favor?
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Dez horas da manhã. Na
Câmara. Na Câmara.
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O SR. – E é nessa terça-feira que...
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Na terça precisa votar
requerimento. Precisa ter quorum.
A SRA. SARAH MUNHOZ – PCdoB – Às 14 horas.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Às duas horas.
O SR. – Na terça-feira...
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Aqui.
O SR. – Na terça-feira aqui?
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Aqui. Terça-feira. Depois
do Carnaval, evidente. Depois da audiência com o procurador, que vai ser na quinta.
O SR. – Dia 24?
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Dia 24, duas horas da tarde.
Audiência com quorum, porque nós vamos tentar entregar o relatório até o dia 30, para
que ele seja aprovado na CCJ e a gente tenha todo o respaldo da Casa, entendeu? Não
queremos fazer um relatório desidratado, desmilinguido, entendeu? Então, já estamos
indo para a fase de relatório. Então, olha pessoal, Piracicaba são todos formados. Vai
dar um trabalho enorme, que eles não moram nem no Estado de São Paulo, são todos
formados. Pinheiros ainda tem gente formada para trazer. Tem um monte de
(ininteligível) para trazer, mas é Capital, é mais fácil. E PUCCAMP e Unicamp.
Unicamp ainda não tem a lista. Quem tem o contato da Unicamp, precisa pedir a lista.
Precisava pedir o contato... As indicações de Sorocaba, PUC-SP Sorocaba. Ainda Rio
Preto, só tem o diretor, precisa trazer. Adamantina, no caso do ácido lá, precisa trazer os
alunos. O Promotor já abriu inquérito.
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Enfim, temos que já preparar, porque o relatório não vai ser mais dia 13. O
relatório vai fechar dia 28. Nós temos que aprontar o relatório até dia 28.
O SR. RICARDO KOBAYASHI – Adriano, a...
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – E o professor Antônio...
O SR. RICARDO KOBAYASHI – Da Unicamp, eles já mandaram uma
relação de pessoas.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Isso, isso.
O SR. RICARDO KOBAYASHI – Para serem convocadas.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT –

Isso. “Koba”, presta

atenção.
O SR. RICARDO KOBAYASHI – Só para... Da Famerp...
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Desculpe, com a palavra.
O SR. RICARDO KOBAYASHI – A Famerp, o inquérito policial, que a gente
pediu já o requerimento.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Olha, então, já fala com o
delegado, que eles falando de delegado para delegado, tudo fica mais fácil. Ainda mais
com a anuência do delegado-geral. Com a palavra, o Dr. Beneton.
O SR. MARCO ANTONIO HATEM BENETON – A última reunião, daí, que
dia que vai ser? Se o relatório é para o dia 28, vai ser (ininteligível.)
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Não. Isso eu quero deixar
bem claro, doutor. Embora nós vamos tentar terminar o relatório no dia 28, se
remanescerem casos importantes, significativos...
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O SR. MARCO ANTONIO HATEM BENETON – Faz um adicional.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Exatamente.
O SR. MARCO ANTONIO HATEM BENETON – Um anexo.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Faz um anexo, entendeu?
Se houver necessidade de fazer outras oitivas, no período de março, só esses casos mais
residuais, assim, coisas complicadas...
O SR. MARCO ANTONIO HATEM BENETON – Daí, a última audiência
seria qual? Da sessão (ininteligível) dia 23 em Campinas, ou (ininteligível.)
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Não. Não, não, não. Para
todos os efeitos, nós vamos fazer audiência até o dia 13 de março. Mas, não é o mesmo
tipo de energia que nós vamos jogar.
O SR. MARCO ANTONIO HATEM BENETON – (Ininteligível)
apresentação do relatório final, antes do relatório final (ininteligível.)
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Isso. Eu pretendo assim, ou
no dia 28 de fevereiro, ou nos primeiros... Dois, três primeiros dias de março. Então,
70% de concentração de energia no relatório e 30% nas oitivas. Agora, Adamantina, que
é essa coisa bárbara, essas Fatecs aí, que vira e mexe acontece coisa em Fatec. Interior
inteiro está estourando Fatec. Jaú. Um monte de barbaridade. Então, essas coisas, assim,
picadinho, que não é estruturante...
O SR. MARCO ANTONIO HATEM BENETON – (Inaudível.)
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – É. Sorocaba também. A
Câmara quer receber a gente lá em Sorocaba. O Izidro quer fazer uma sessão lá em
Sorocaba. Eles estão ultra... O Promotor abriu... Nós estamos com um apoio em
Sorocaba absurdo.
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O SR. MARCO ANTONIO HATEM BENETON – (Ininteligível) entrar em
contato com o presidente da subseção de Sorocaba da OAB...
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Isso.
O SR. MARCO ANTONIO HATEM BENETON – ...que ele é muito
(ininteligível.)
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Pronto. Pronto. Pronto.
O SR. MARCO ANTONIO HATEM BENETON – Dar um apoio lá, porque
já tem o apoio da OAB (ininteligível.)
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Ah! Outra coisa. Precisa
achar o professor Antônio, para ver se ele acompanha a gente no procurador-geral, viu?
Para trazer o professor Antônio, de Piracicaba, para ver se ele vai lá à reunião do
relatório com o procurador-geral. Se ele voltar a tempo, vamos com o professor
Antônio, tá bom?
O SR. MARCO ANTONIO HATEM BENETON – (Inaudível.)
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – É, seria na quinta-feira, às
dez e meia da manhã.
O SR. MARCO ANTONIO HATEM BENETON – Semana que vem?
(Ininteligível.)
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Tá. A última coisa que eu
queria falar. Olha, eu não vou àquela aula inaugural, como deputado, mas era bom a
gente fazer um convite geral, aqui na Assembleia, se outros deputados quiserem ir. Viu,
Deputada Sarah Munhoz? Vai ter aquela aula inaugural. Que dia é a aula inaugural?
O SR. – Terça-feira.
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O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Terça? Que horas?
O SR. – (Inaudível.)
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – É pela manhã, não é
“Koba”? Coincide com a audiência de Campinas, ou não tem nada a ver? Então, terçafeira, às nove horas, aula inaugural na Faculdade de Medicina da USP. É isso? Depois
acha o convite na Internet, até o fim da reunião. An?
O SR. – (Inaudível.)
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Isso.
O SR. – Dia 24 é... (ininteligível.)
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Dia 24.
O SR. – É.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Dez horas da manhã? Nove
horas da manhã? Lá na Dr. Arnaldo. Depois a gente vê, vai. Vamos começar Ribeirão.
Deputada, se a senhora for representar a CPI, lá na Faculdade de Medicina, vai
ter uma aula inaugural. Aí, se a senhora for, a senhora vai para a Mesa, tá?
A SRA. SARAH MUNHOZ – PCdoB – O senhor gostaria que eu fosse, ou o
senhor me dá a opção da escolha?
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Opção. Opção. Opção.
Opção. Opção. Opção. Optativo.
A SRA. SARAH MUNHOZ – PCdoB – (Risos.) Obrigada.
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O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Podemos começar? Dr.
Dimitri? Ele vai apresentar o caso, não é?
O SR. – (Ininteligível) do Instituto Latino Americano de Direitos Humanos.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Não, ele vai se apresentar.
Qual é o sobrenome dele?
O SR. – Sales.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Sales. Dr. Dimitri, o senhor
está acompanhado da doutora também, não é? Doutor, o senhor, antes de vir para a
Mesa, o senhor e a doutora... O senhor pode se sentar? O senhor tem esse texto aí no
papel? Ou prefere ler na tela?
O SR. DIMITRI SALES – Não, nós nos preparamos para fazer (ininteligível).
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – O senhor quer fazer a
leitura na tela? Porque aqui só...
O SR. – Apresentação, ele não vai ler.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Ah! Tá bom, mas nós
precisamos ler. Precisamos ler. Alguém precisa ler. Então, eu peço para alguém ler. Tá
bom. Faz a apresentação. Senta à mesa, por favor.
A SRA. SARAH MUNHOZ – PCdoB – Se vocês quiserem, eu posso ler, não
tem problema. Se vocês quiserem, eu leio o que vocês quiserem.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Eu queria. Eu estou
pedindo.
A SRA. SARAH MUNHOZ – PCdoB – Eu leio.
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O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – O Dr. Dimitri vai fazer a
apresentação. A Deputada Sarah Munhoz vai fazer a leitura da tela. Já pode até se
posicionar, deputada. Com a palavra... Alô. Não é sempre que Deus ajuda. Vamos lá.
Com a palavra, Dr. Dimitri Sales.
O SR. DIMITRI SALES – Isso.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – O senhor se apresente, por
favor?
O SR. DIMITRI SALES – Me apresento, pois não, deputado. Eu sou Dimitri
Sales, presidente do Instituto Latino Americano de Direitos Humanos. E nós recebemos
uma denúncia de estupro ocorrida na Faculdade de Medicina, do campus da USP de
Ribeirão Preto. Em razão da nossa atuação enquanto instituição não governamental, e
das funções a que desempenhamos, nós passamos a acompanhar o caso.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Quando ocorreu, doutor?
O SR. DIMITRI SALES – Aconteceu no dia 8 de agosto de 2014.
A SRA. SARAH MUNHOZ – PCdoB – É esse o caso, que está na tela?
O SR. DIMITRI SALES – Não.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Eu peço mais um
microfone. Está trazendo. Ótimo. Só um minutinho.
A SRA. SARAH MUNHOZ – PCdoB – (Inaudível.)
O SR. – (Inaudível.)
O SR. DIMITRI SALES – Não, eu posso mandar por escrito. (Ininteligível.)
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O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Deputado Edson Marques,
o senhor vai acompanhar a CPI até o fim? O senhor tem condições, na medida do
possível? Pode ir ao escritório do procurador-geral conosco?
O SR. EDSON MARQUES – Na terça-feira?
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Por favor? Bom, vamos lá.
O SR. – É que ele pode mandar por email (ininteligível.)
O SR. – (Inaudível.)
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Não. Vamos fazer do nosso
jeito. Com a palavra.
O SR. DIMITRI SALES – Pois não. No dia 8 de agosto de 2014, após haver a
ruptura de um relacionamento havido entre o estudante de medicina Tainan de Souza
Mendonça e a estudante Gabriella Neves Cury, a pedido do denunciado, Tainan, eles se
encontraram no campus da USP, para ter uma conversa, em que ele objetivava reatar a
relação. A conversa restou frustrada, uma vez que a denunciante, vítima do abuso sexual
do estupro, não quis reatar a sua relação amorosa. Então, passou a ser vítima... Passou a
ser agredida e foi estuprada por esse... Pelo estudante Tainan. Ato contínuo, ele se
apresentou no hospital...
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – O estudante continua na
condição de estudante, ou já colou grau?
O SR. DIMITRI SALES – Não, ele continua como estudante.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Certo.
O SR. DIMITRI SALES – Ele, logo depois ao ato, se dirigiu ao Hospital
Universitário, alegando ter um surto, e foi internado. Essa internação perdurou até o dia
19 de setembro quando, coincidentemente, foi expedido o alvará de soltura. Um
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parêntese. Ele foi ao hospital, pedindo para se internar e, depois, a autoridade policial o
conduziu à delegacia já preso, para que ele pudesse prestar depoimento. A vítima, logo
depois ao ato, se dirigiu à Delegacia de Proteção à Mulher. A delegada lavrou boletim
de ocorrência. Ela foi encaminhada para o exame de corpo de delito, onde foi constatada
a prática da violência sexual. O autor da prática foi internado e permaneceu internado
até... Só tendo alta depois de ter sido lavrado o alvará de soltura. O que já nos causa
uma certa estranheza, porque...
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Que mês ocorreu?
O SR. DIMITRI SALES – Agosto de 2014.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – No campus?
O SR. DIMITRI SALES – No campus.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – No campus.
O SR. DIMITRI SALES – No campus da Faculdade de Medicina da USP.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Doutor, e foi em alguma
atividade acadêmica, assim, alguma festa do convívio, ou foi no dia a dia?
O SR. DIMITRI SALES – Não. No cotidiano da faculdade.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Entendi. Certo.
O SR. DIMITRI SALES – O que nos... Um breve relato sobre os
procedimentos adotados.
A faculdade abriu uma sindicância, ouviu o depoente em dezembro. Ouviu –
desculpe – o depoimento da vítima em dezembro. E, até então, não foi concluída a
sindicância. A sindicância é presidida pelo Dr. Thiago Aroxa de Castro Campos. E
composta, também, pela professora, Dra. Maria de Lourdes Veronese Rodrigues e pelo
professor, Dr. Benedito Honório Machado. Nessa sindicância, em 17 de dezembro,
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ouviu-se o depoimento da acadêmica Gabriella, vítima do estupro. E, até então, não
houve nenhuma conclusão. O que denota o fato de que a universidade teve o
conhecimento. Inclusive, o próprio diretor da faculdade acompanhou a vítima no seu
depoimento à Delegacia de Polícia, logo depois do fato, do estupro. O inquérito policial
concluiu pela prática do estupro. Encaminhou para o Ministério Público, que acolheu a
denúncia. E ofereceu a denúncia para...
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT –

A menina também é

estudante?
O SR. DIMITRI SALES – Também, estudante de medicina.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Da classe do rapaz?
O SR. DIMITRI SALES – Da classe do rapaz.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Da mesma sala?
O SR. DIMITRI SALES – Da mesma sala.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Minha Nossa Senhora!
O SR. DIMITRI SALES – É. O Ministério Público acolheu o inquérito,
ofereceu a denúncia e foi aberto o processo penal. Até agora foram ouvidas as
testemunhas de acusação - da acusação, no caso, as testemunhas da Gabriella - e
algumas testemunhas de defesa, com um destaque: as testemunhas da defesa do rapaz,
do Tainan, são médicos e enfermeiros ligados ao hospital da faculdade de medicina.
Eles todos estão apontando o bom comportamento do rapaz durante o período em que
esteve internado. O que nos causa estranheza, é que essa internação se deu como uma
alternativa para evitar o encarceramento do autor dos fatos. Tanto que, após o alvará de
soltura, ele foi... Logo depois de expedido o alvará de soltura, foi dado alta. Ou seja, não
nos parece, aos olhos de um leigo, que havia um fato médico que justificasse a
internação deste rapaz, senão...
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O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Aonde ele foi internado?
O SR. DIMITRI SALES – Ele foi internado no Hospital Universitário da
Faculdade de Medicina da USP, lá de Ribeirão.
A SRA. SARAH MUNHOZ – PCdoB – Foi pedida uma junta médica para
avaliar o diagnóstico desse caso?
O SR. DIMITRI SALES – Não, não foi.
A SRA. SARAH MUNHOZ – PCdoB – É uma boa.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Tá bom.
O SR. DIMITRI SALES – A última coisa, que eu acho que é importante a
gente mencionar, é que, depois do depoimento da testemunha em sede do processo...
Em sede da sindicância e do processo penal – desculpa – da testemunha não, da vítima,
ainda que corra em segredo de justiça...
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Você tem a cópia da
sindicância?
O SR. DIMITRI SALES – Corre em segredo de justiça. O que eu tenho aqui é
a cópia...
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Não, da sindicância interna
da faculdade.
O SR. DIMITRI SALES – Do depoimento da Gabriella apenas.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Certo. Só tem isso, da
vítima?
A SRA. SARAH MUNHOZ – PCdoB – Da sindicância não?
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O SR. DIMITRI SALES – Só da vítima.
A SRA. SARAH MUNHOZ – PCdoB – Da sindicância não?
O SR. DIMITRI SALES – A cópia é da sindicância. Não, os outros
documentos...
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Dos outros não?
A SRA. SARAH MUNHOZ – PCdoB – Os documentos da universidade não
estão em posse de...
O SR. DIMITRI SALES – Não, não estão.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Não. Tá. Desculpe
interromper. Continue.
O SR. DIMITRI SALES – Pois não. O que nos leva só... Chama atenção, é que
o depoimento da vítima, feito em juízo, embora ocorresse em segredo de justiça, ele foi
publicizado. E ela tem sido constantemente vítima de chacotas e de piadas.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Publicizado por...?
O SR. DIMITRI SALES – Não posso afirmar quem foi a pessoa, embora a
gente tenha uma suspeita de quem tenha sido, mas ele foi publicizado entre os colegas
de turma, os colegas de faculdade da vítima. E ela tem sido constantemente vítima de
piadas, de gracejos, que tentam, na verdade...
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Tem na Internet? Tem na
Internet?
O SR. DIMITRI SALES – Não. Pela Internet, não. Que tentam, na verdade,
atribuir a ela a responsabilidade. A base da defesa...
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O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Não tem nenhuma prova
documental dessa divulgação?
O SR. DIMITRI SALES – Não. Não que a gente consiga agora apresentar.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Na Internet? Nem por
email, Facebook?
O SR. DIMITRI SALES – Não que nos tenha chegado.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – WhatsApp, nada?
O SR. DIMITRI SALES – Não dessa divulgação.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Entendi. Esse documento
da vítima pode ser... O depoimento dela, na sindicância, pode ser lido?
O SR. DIMITRI SALES – Pode ser lido.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Pode ser lido. Esse é o que
está na tela, que o senhor nos enviou?
O SR. DIMITRI SALES – Não. Não.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Esse que está na tela, o que
é?
O SR. DIMITRI SALES – Aqui é...
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – É outro caso?
O SR. DIMITRI SALES – Outro caso.
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O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – (Ininteligível.)
O SR. DIMITRI SALES – Se vocês quiserem, eu posso ler o depoimento da
vítima.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Por favor, eu gostaria que o
senhor lesse.
O SR. DIMITRI SALES – Na integralidade.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Por favor.
O SR. DIMITRI SALES – Pois não.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Eu queria pedir para a
deputada ler, por favor?
O SR. DIMITRI SALES – Pois não.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Deputada, por favor. Com a
sensibilidade de uma mulher...
A SRA. SARAH MUNHOZ – PCdoB – Pode ler daqui?
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Não. Eu prefiro que a
senhora leia daí, por favor.
A SRA. SARAH MUNHOZ – PCdoB – Depoente: Gabriella Neves Cury. No
dia 17 de dezembro de 2014, às nove horas, em face da notificação apresentada com a
devida antecedência, a acadêmica Gabriella Neves Cury compareceu à sala de reuniões
1, da diretoria, no prédio da administração, anexo “a”, quando teve a oportunidade de
relatar a sua versão dos fatos. Estiveram presentes, além da acadêmica supracitada,
todos os membros da comissão sindicante, que a ouviram durante... Das 9h15m às
10h45m, uma hora e meia, ao qual segue o relato.
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“Eu sou aluna da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, no curso de
medicina, em seu primeiro ano. Eu conheci o aluno Tainan...
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Primeiro ano? Primeiro
ano?
A SRA. SARAH MUNHOZ – PCdoB – É.
“Eu conheci o aluno Tainan no início do ano e, alguns meses depois, em março
de 2014, começamos a namorar. No dia 18 de julho, terminamos o namoro”.
Então, o namoro foi de março a julho.
“Após o término, eu estava em Caraguatatuba. E retornei dia 19 para Ribeirão
para conversarmos, como combinarmos, por telefone. Nesse dia conversamos à noite.
Durante a conversa, ele chorou e pediu para voltarmos. Tivemos um relacionamento
extremamente conturbado. Ele é uma pessoa que sofreu violência física da mãe. E,
durante todo o relacionamento, ele me humilhou e me destratou muitas vezes. Quando
entrei de férias, conversei com os meus familiares e vi que era uma situação normal...
Que não era uma situação normal. E acabamos o namoro pelo telefone. Voltei para a
cidade, conversei com ele e fui embora para o meu pensionato de mototáxi.
Na terça-feira, alguns dias depois, ele pediu para conversarmos novamente. Ele
não poderia ir ao pensionato, devido ao regulamento do local. Fui até a casa dele,
conversamos de novo. Nessa ocasião, um dos moradores de lá me viu. Conversamos.
De novo ele pediu para voltar, para rever a situação. E eu falava que não estava legal,
que a situação era ruim. Mas ele gritava, era agressivo. Eu chorava. E, nesses
momentos, ele apresentava interesse sexual. Achei isso muito estranho, pois, nos
momentos bons, ele não se interessava por mim. Nos momentos onde eu demonstrava
fragilidade, ele demonstrava interesse sexual. Falei que não queria mais nada com ele, e
estava interessada em outra pessoa. Depois ele passou... Depois ele passou as outras
semanas me perturbando, por mensagem, telefonema. Dizia que estava em depressão e
que até pensava em suicídio. Eu fiquei preocupada, pois sabia da situação dele com a
mãe. E pensei, talvez, que, por minha causa, ele poderia cometer algum ato impensado.
Ele continuava me perturbando por mensagens e telefonemas.
Durante um período, eu tentei não magoá-lo. Falava que tinha outra pessoa, mas
ele me dizia que iria se matar e que já estava tomando remédios. Nunca pensei em falar
que não estava mais com ele por achar que ele estava doente, ou qualquer outra coisa do
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tipo. Durante todo esse período, apesar de eu não – desculpa, por favor – apesar de eu
não estar namorando com o Bruno, a gente saía, a gente conversava. Então, ele
acompanhou esse processo.
No dia 6 de setembro, ele me ligou à noite. Insistiu para falar comigo. Queria ir
ao pensionato. Dizia que queria se matar, que a situação estava difícil, entre outras
coisas. E que não importava o que eu quisesse, iria até o pensionato neste dia. Eu falei
para ele não ir, e ele insistia. Falei que iria sair, inventei uma história. Combinei, então,
de nos encontrarmos no dia 8 de setembro, na USP. Nesse dia 8, tive uma reunião com
o professor Fernando Bellissimo sobre hepatite. Saindo da reunião, o encontrei e falei
para conversarmos. Ele falava em se matar toda a semana.
No dia 8, quando saí do HC, ele já estava chegando. Nos encontramos, fomos
até o restaurante da FEA, que estava cheio. Fomos até o da Química, que também estava
cheio. Então, ele deu a ideia de irmos até o lago, e eu concordei. O lago é uma região
frequentada pelos alunos. Não é difícil de entrar, apesar da porta. Já havíamos ido lá ao
lago duas vezes. Na primeira vez, a gente foi até uma casinha branca que tem por lá. Na
segunda vez, fomos até o final, onde há um mamoeiro. Nenhuma das vezes que fomos
até lá houve relação sexual.
Nesse dia 8, entramos na região do lago, passamos a casinha branca,
conversamos sobre a situação dele. Ele repetia que estava difícil, que ia se matar. Até
que, passando da casinha um pouco, ele começou a questionar quem era a pessoa que
estava comigo. Começou a fazer uma série de questionamentos. Tem, inclusive, um
bilhete, que ele me encaminhou no dia 7, que dizia: ‘Eu vou vencer esse filho da puta’.
Como se fosse superar meu atual namorado. Quando eu lhe disse que era a pessoa...
Quando eu lhe disse quem era a pessoa – desculpa – ele enlouqueceu. Chutava as coisas
no chão. Repetia desenfreadamente: ‘Como você fez isso comigo?’. E ficou muito
agressivo. Eu fiquei com medo. Ao mesmo tempo, estava com medo dele se matar no
lago. Afastei-me um pouco da cena e fiquei esperando passar o surto.
Esqueci de dizer que, quando entramos no lago, havia duas pessoas lá. Creio que
eram pedreiros. Retornando ao fato, depois do surto, ele sentou-se ao meu lado e eu
falei para ele que não havia nada de errado no que eu fazia. Ele, de forma
impressionante, manifestou um desejo sexual no momento. E dizia que queria fazer
sexo ali, uma última vez. E eu disse que não faria. Então, ele me questionou se eu
gostava tanto desse cara a ponto de não querer nada com ele. Eu levantei para ir embora,
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e ele levantou e tentou me puxar para um beijo. E foi aí que eu recusei e tentei sair
correndo.
Quando me torci para sair correndo, ele me puxou com mais força. Nesse
momento, ele me segurou com um braço, abaixou a minha calça com o outro e, em
algum momento, ele abaixou a calça dele, mas não sei dizer como. Eu falei para ele
parar, não fazer aquilo. E ele me dizia para ficar quieta. Quando eu me virei, e ele me
puxou, baixou a minha calça, eu fiquei com a calcinha. E eu senti o pênis dele pelo
tecido. Eu tentei fugir de novo. E ele me puxou de novo e disse que ainda não havia
terminado. E me penetrou desta vez. E eu pedia para ele parar. E ele continuava
fazendo. E toda vez que eu reagia, ele reagia com mais força. Até que disse que iria
ejacular dentro de mim. E pedi para que ele não fizesse isso, mas ele fez. Quando ele fez
isso, ele me largou na terra e eu fiquei sem ação.
Ele já estava a uma certa distância de mim, quando ele me largou. E depois eu
me levantei e vi que estava sem o celular. Havia deixado a minha mala no começo da
trilha. Eu comecei a sair da trilha, só tem um caminho para percorrer. Eu estava tendo
um ataque histérico. Respirava com dificuldade, chorava, mas, mesmo assim, fui
andando. Pensei que ele ficaria sempre mais à frente, mas vi que ele estava parado mais
à frente. E aí ele tentou me tocar. E eu gritei para não me tocar. E perguntei se ele havia
percebido o que ele fez, que havia acabado de me estuprar. E ele negava o fato, dizendo
que eu estava úmida.
A questão de estar úmida é porque sou diabética, tipo um. Tenho candidíase
crônica e usava pomada na época. Como achei que ele não fazia efeito... Como achei
que ela não fazia efeito, ao invés de usar durante só à noite, passei a usar de 12 em 12
horas. E ele confundiu isso como se eu estivesse úmida, mesmo com eu tentando fugir
dele.
Quando eu tive essa reação e demonstrei o meu medo, ele se agachou e começou
a chorar, falando da minha cara de medo e do que fez no momento. Pouco tempo
depois, ele começou a rir e dizer que ninguém acreditaria em mim. Então, eu disse que o
denunciaria. Aí, ele começou a chorar de novo, teve outro ataque. Eu fiquei chorando. E
depois, de novo, ele passou a rir. Disse que ninguém acreditaria em mim, ninguém, que
eu não conseguiria escapar... Ninguém acreditaria, e que eu não conseguiria escapar
dele. Ele insistia que não foi um estupro. Toda vez que eu andava, ele me puxava pelo
braço.
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Eu comecei a notar que, dizer que ele me estuprou, me colocava em risco. Então,
virei para ele e disse para esquecermos o assunto, pois estava com muito medo. E aí ele
começou a me ameaçar, dizendo que iria ligar para o meu namorado, que o fato foi
consensual, que a gente se encontrava há semanas. Naquele momento, eu fiquei com
muito medo. E não tinha ninguém para ver o que tinha acontecido. E pensei que
perderia o apoio de mais alguém. Eu disse para ele não fazer isso, pois não foi isso que
aconteceu. Estávamos saindo e ele pegou o celular e ameaçou ligar. Eu disse para ele
não fazer isso, para ver o que fez. Então, ele largou o celular, achando que eu não o
denunciaria.
No meio do caminho, minha irmã me ligou, queria ajuda em um exercício de
matemática. Minha irmã é mais nova, tem 17 anos, está em fase de vestibular. Eu falei
para ela que ligaria depois. Chegando ao bloco didático, na entrada para o Centro de
Vivência, ele falou que iria encontrar com um amigo nosso, o Daniel Cesar de Jesus,
que ele precisava de tratamento, que precisava ir até a unidade de emergência, pois,
senão, ele iria se matar. E foi para o multidisciplinar, onde estávamos tendo aula.
Quando ele saiu, a primeira coisa que fez foi ligar para o Bruno. Primeiro, fiquei
com vergonha e medo, por tudo o que aconteceu. E não falei para ele sobre o fato.
Quando isso acontece, o que você quer é esquecer. Disse que só havia sido um caso de
assédio. Ele disse para eu ir para a casa dele. Quando cheguei lá, ele viu o meu estado.
Estava suja, com dificuldade de respirar. E ele me questionou o que aconteceu. E não
consegui mais esconder. E disse que o Tainan havia me estuprado.
A partir daí, a mãe dele me levou para a Delegacia da Mulher para fazer a
denúncia. Ela é advogada. Da casa do Bruno, liguei para a minha irmã e ela ligou para a
minha mãe. Fui para a Delegacia da Mulher. O “Tarzan”– entre aspas – amigo do
Bruno, morador da mesma república, levou a gente. Chegando lá, a escrevente me
atendeu, e eu ainda em pé no balcão, pediu o relato da história. Eu não estava bem.
Ainda estava enjoada, suja e tonta. Eu perguntei se poderia me sentar. E ela autorizou.
A delegada veio e me chamou para a sala dela.
Quando fui para a sala da delegada, contei o que havia acontecido. E no estado
que estava, não consegui detalhar muito bem, pois eu estava muito nervosa. Só queria
esquecer, morrer, naquele momento. A delegada pediu para a escrevente fazer um
boletim. Deu o boletim na minha mão. E este caso dependia de eu processar, que
poderia voltar na terça-feira de manhã, que teria que ir para a unidade de emergência,
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fazer o exame de corpo de delito. E colocou a gente na rua, pois a delegacia estava
fechando.
Neste momento, minha mãe já havia ligado para o diretor. E pouco tempo
depois, ele foi nos buscar para levar à U.E. para fazer o corpo de delito. Na unidade de
emergência, fui atendida por psicóloga, assistente social, conversaram um bom tempo
comigo. Esperei por umas duas horas, até o perito chegar. Para mim, foi como se
continuasse a sofrer a violência ao longo do dia, pois fui violentada numa Delegacia de
Mulher, que não se importou. E ainda esperar, suja, para um brutamontes chegar e fazer
o corpo de delito.
Quando ele chegou, eu fiquei sozinha com ele na sala. Ele foi extremamente
indelicado. Questionava como aconteceu. Questionava o fato de eu estar de calça, e não
de vestido. Eu disse que minha calça era larga, fácil de abaixar. Ele não falou nada.
Fizemos o exame. Quando ele me tocou para fazer o exame, ele foi extremamente
grosso. Machucou mesmo. Eu disse que estava assada, que ardia. E ele não anotou nada
e disse que estava tudo normal”.
Que absurdo. O absurdo é por minha conta.
“Depois de um exame extremamente dolorido, o ginecologista veio depois e
olhou o interior da vagina. Ele foi extremamente delicado. Ofereceu-me a fazer uma
lavagem, e eu disse que não queria, que só queria ir para a minha casa tomar um banho.
A pomada que eu uso é o Fenticonazol.
Depois do exame, o namorado da minha irmã, que é policial, já havia
mobilizado a delegacia para fazer o flagrante. Lá, eles me deram uma série de
medicamentos, antibióticos, antivirais, e até sedativo para eu me acalmar. O delegado
falou que eu teria que ir até a delegacia para dar um novo depoimento, devido ao
flagrante. O Tainan já estava preso a essa hora. Então, eu fui sedada para fazer o
depoimento. Foi muito difícil, pois, apesar do esforço para falar com eles, eu estava
muito sonolenta. Não sei o sedativo que me deram, mas dei o segundo depoimento lá.
Eu e minha mãe, que havia acabado de chegar, fomos até a casa do Bruno. Lá eu tomei
um banho. E depois fomos até a casa do namorado da minha irmã, que fica em Franca,
para dormir.
Quando fiz o primeiro depoimento, eles deram uma cópia para eu ler. Quando li,
vi que faltava muita coisa. E ainda tinha coisa errada no meio. Na delegacia não tem
esse cuidado de parar, eles vão escrevendo. Sinceramente, passar por tudo isso me
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assustou. E fiquei pensando: por quantas vezes uma pessoa que agiu como ele, não deve
ser punido por erros? Por descaso, por machismo, por uma série de coisas.
Era um domingo. Então, na segunda-feira, eu e minha mãe fomos à delegacia,
onde fiz o depoimento de flagrante, lá no Centro, para corrigir, pois faltava muita coisa.
No sábado, eu li esse depoimento e vi que faltava muita coisa. Ainda assim, eu assinei
no dia anterior, mas eu estava sedada. Na segunda, fomos até à delegacia para
acrescentar o que faltava. O que aconteceu é que, eu falei uma série de coisas, e eles
induziram. De um caso de estupro, virou quase um caso de assédio. Na delegacia, eles
disseram que o depoimento já estava na Delegacia da Mulher. Na terça, fomos à
Delegacia da Mulher e acrescentamos o que estava faltando. Vocês não devem ter esse
documento, mas posso trazê-lo. Coisas que relato aqui hoje estão nesse documento.
Depois disso, não tinha mais nada para fazer. Voltei para Caraguá, para passar
uma semana lá. Perdi uma prova nesse meio tempo. No início, você só está em choque.
Sente que há algo errado com você, como se estivesse doente, mas não sabe o que é.
Conforme os dias passam, eu fiquei muito mal, pois você lembra. Eu falei para a minha
mãe que todo estuprador fala alguma besteira e, no caso dele, eu ouvi ele falar: ‘Eu
ainda não terminei’. E isso ecoa na minha cabeça. Você, com isso, tem pesadelos. A
minha primeira atitude foi pensar em trancar a faculdade, mas fiquei com muita raiva do
que ele fez comigo e disse que ele não destruiria o meu sonho de fazer medicina. Na
outra semana voltei, mas não conseguia ir à aula. Fui melhorando aos poucos. Hoje em
dia estou melhor. Comecei a fazer tratamento no CAEP.
Mas, uma coisa está sendo complicada. Esse aluno, Daniel, é da nossa sala, ele
está minando a sala inteira. Eu comecei a notar olhares de reprovação, olhares de
dúvida, ou até mesmo um garoto, extremamente insensível, que disse que não sabia
como, depois de tudo o que aconteceu, eu ainda conseguia estudar. Como se eu
precisasse ficar chorando num canto. Mas, quero ser maior do que isso. No começo,
eram só dias muito ruins. Mas, hoje, tenho dias bons e ruins. Graças a Deus. Traumas
ficam. Eu não consigo, por exemplo, dormir sozinha. Às vezes, não consigo tomar
banho sozinha. Meu relacionamento foi quase destruído. Hoje, sinto-me orgulhosa de
mim. Eu vejo essas meninas lutando em São Paulo e quero lutar. Quero ser um exemplo
para elas. A faculdade foi tudo o que eu sempre quis na minha vida.
O Bruno continua comigo. É uma pessoa incrível, me ajudou a lutar, enquanto
vejo uma parte da sala indiferente, e uma parte da sala duvidando. Minha mãe me
enviou uma série de artigos, onde diziam para não acreditar na vítima, para sentir que
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isso não aconteceria perto delas. Estou reclusa. Não vou a festas. E o Tainan não era. E
isso tem sido complicado, pois o Daniel passou a fazer isso. Estava parando e agora,
próximo à audiência que acontecerá no dia 29 de janeiro, ele passou a fazer isso na sala
de novo. Eu vim aqui, e foi uma semana complicada. Depois de um tempo do que
aconteceu, eu guardei tudo numa caixinha, e escondi de mim mesma. Essa semana, tive
que abrir essa caixinha e contar para vocês.
Eu quero muito mesmo que ele seja punido. Quem faz isso, não pode sair por aí
sem punição. Eu me preocupo muito mesmo com isso. Eu digo isso a vocês, para que
entendam o quanto isso é importante para mim. Não sei a missão de vocês, mas espero
que ele seja punido. Não sei se tenho mais alguma informação para dar para vocês”.
A professora Maria de Lourdes Veronese Rodrigues questiona se: “Eu gostaria
de saber a sua questão clínica a respeito do diabetes e como isso é controlado ou
tratado”. Gabriella diz: “Faço acompanhamento com um endocrinologista. Desde que eu
vim para Ribeirão, eu reparei, ia marcar, e não marquei. Fui adiando isso. Tive um
quadro de cetoacidose. Eu trato com insulina Lantus e o novo Rapid, de modo
injetável”.
A professora Maria de Lourdes questiona: “Você não relatou, em nenhum
momento, que parou para comer. Você não comeu mesmo?”. Gabriella diz: “Não comi
até à noite. Por causa da ansiedade, passei a comer muito. Engordei na época e minha
glicemia desregulou. Fui regular depois de semanas”.
A professora Maria de Lourdes Veronese Rodrigues questiona: “Que dia é a área
verde de vocês?”. Gabriella diz: “Quinta-feira à tarde.”.
A professora Maria de Lourdes Veronese Rodrigues questiona: “Então, você
marcou na sexta, pois isso lhe incomodava?”. A Gabriella diz: “Eu marquei na sexta,
pois não poderia encontrar com ele na quinta, pois ele estava incomodando muito
mesmo, estava além do limite”.
A professora Maria de Lourdes Veronese Rodrigues questiona: “Aqui, uma
ignorância minha. Não sei o procedimento. Colheram amostra de esperma?”. Gabriella
diz: “Sim, mas não faz muita diferença, porque ele alega que o sexo foi consensual”.
A professora questiona: “O professor Carlotti ficou com vocês em que
momento?”. Gabriella diz: “Até o momento que fomos para a casa do Bruno. E ainda
perguntou para a minha mãe se ela gostaria que me levasse até a casa dele, até ela
chegar. Eu me senti apoiada, mas, depois de alguns dias, me senti perdida, pois não
recebia informação do que acontecia”.
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A professora Maria de Lourdes questiona: “Em que momento você foi ao
CAEP?”. A Gabriella diz: “Logo depois que voltei. O professor Carlotti havia agendado
para mim, mas eu não me sentia pronta para falar do assunto. Após um mês, marquei a
triagem e fui. Comecei a conversar. Até aquele momento, eu não estava bem, com dias
em que não saía nem da cama. Depois, comecei o tratamento pelo CAEP.”.
Os questionamentos agora passam a ser de um professor, Benedito Honório
Machado, que pergunta: “Sobre a questão de segurança no local da ocorrência. Você
mencionou ser um local frequentado pelos alunos. Em que sentido?”. A Gabriella diz:
“É um local muito bonito. Até tempos atrás, estavam abertos. Todos conhecem as
capivaras de lá. No início do ano, tem a gincana dos alunos. E uma das tarefas é tirar
uma foto com a capivara. Então, tem todo esse acesso. As pessoas frequentam para
caminhar. E há uma placa dizendo ser proibido. Mas, ao lado, tem um espaço perto da
barragem que dá para passear”.
Professor Benedito: “Então, do ponto de vista do local, não é de fácil acesso,
mas não é aberto ao acesso. É uma questão interditada, até mesmo pelo tratamento dos
problemas atuais de carrapatos. Vocês estavam cientes desses riscos de saúde?”.
Gabriella diz: “Não. Não é... Não, não. Não estávamos cientes do risco de saúde”.
O professor Benedito: “Você mencionou ter visto dois funcionários no local.
Poderia detalhar um pouco mais?”. A Gabriella diz: “Não eram pessoas da segurança do
campus. Inclusive, em um primeiro momento, ao adentrar à trilha, eu vi um deles
carregando um saco de areia”.
O professor Benedito: “Então, eles não tiveram nenhuma iniciativa de alertar
que ali não era uma área de acesso público?”. Ela diz: “Não, em nenhum momento.
Falando em segurança, eu morei um tempo no CREU e sabia de jovens que iam até a
piscina na madrugada. Acho importante contar isso no que se refere à segurança. Nesse
dia, em especial, o portão em que os funcionários trabalhavam estava aberto”.
Os questionamentos passam a ser do procurador Thiago Aroxa de Castro
Campos: “Quando vocês foram até o lago, presenciaram alguém durante o caminho
todo?”. Gabriella diz: “Do trecho percorrido entre o lago e o Centro de Vivência e
depois, do Centro de Vivência, ao HC, não vi ninguém.”.
Consta na ata que a declarante se comprometeu a trazer, a conhecimento da
comissão, o primeiro depoimento que havia prestado na Delegacia da Mulher e um
aditivo, o complementar. Ao segundo termo, quando da prisão em flagrante de Tainan,
informou ainda que, apenas para confirmar as declarações mencionadas, apresentará à
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comissão declaração médica sobre sua condição clínica, os últimos registros médicos
acerca da diabetes.
Do que, para constar, eu, Mateus Ferreira Woszak, secretário da comissão,
digitei e subscrevi o presente depoimento. Ribeirão Preto, 17 de dezembro de 2014.
Gabriella Neves Cury, somente está o nome, não está a assinatura. Dr. Thiago Aroxa de
Castro Campos, presidente, sem assinatura. Dra. Maria de Lourdes Veronese Rodrigues,
sem assinatura. Dr. Benedito Honório Machado, sem assinatura.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Doutor, com a palavra.
O SR. DIMITRI SALES – Acho que a última informação, que eu acho salutar,
é que foi elaborado o Manual de Calouro de Medicina 2015. Esse manual não chegou a
ser distribuído, porque vazou. E, aí, tinha uma... Dentre os textos do manual, para
acolher os calouros, eles se referiam ao aluno Tainan, o autor do estupro, alcunhado de
“Piroquinha”, da seguinte forma: “‘Piroquinha’. Tainan de Souza Mendonça. Cidade de
origem, São Paulo. Direto da Terra da Garoa, Zona Leste. ‘Curinticha’. O senhor
‘Piroquinha’ sempre apreciou os derivados etílicos, o que lhe garantiu o apelido, quando
disse a alguns veteranos, transtornado, que parecia o ‘Motumbo’. Mas, sua sessão
meteórica não para por aí: voou baixo no Atletismo, brilhou na Calo, garantiu medalhas.
Numa dessas loucuras da vida, namorou de costas com o Afrânio, fotos por aí. Virou
um tatu bêbado. (Ininteligível)”. E aí vem o que nos chamou a atenção: “Mestre em
‘rex’, pegou 312 ‘rex’, em sete possíveis”. Grifo: “Independente do que aconteça, o
garoto é um dos veteranos mais gente boa que conhecerá, calouro. E não ‘perda’
chances de trocar uma ideia com ele, o rapaz tem conteúdo”. O que nos chama a atenção
é o “independente do que aconteça”...
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Espera um pouquinho,
doutor.
O SR. DIMITRI SALES – Pois não.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Fala devagar para a gente
poder entender, que vocês estão totalmente mergulhados no caso, nós estamos tendo
contato agora.
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O SR. DIMITRI SALES – Pois não.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Esse trecho... Alô. Tem
som aqui? Esse trecho, do que é?
O SR. DIMITRI SALES – É extraído do Manual do Calouro de Medicina
2015.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Que foi produzido por
quem, pelo Centro Acadêmico?
O SR. DIMITRI SALES – Pelo Centro Acadêmico, isso.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Certo.
O SR. DIMITRI SALES – E lá se refere ao Tainan de Souza Mendonça,
alcunhado de “Piroquinha”, como: “independente do que aconteça, o garoto é um dos
veteranos mais gente boa que conhecerá o calouro”.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Sei.
O SR. DIMITRI SALES – “E não ‘perda’ chances... Não ‘perda’ chances de
trocar uma ideia com ele, o rapaz tem conteúdo”.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Tá. O senhor tem essa
publicação? O senhor tem a publicação?
O SR. DIMITRI SALES – Nós temos virtual. Virtual.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Tem a publicação? Tem
virtual isso daí?
O SR. DIMITRI SALES – Tenho virtual. Eu posso encaminhar para a CPI.
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O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Está na Internet?
O SR. DIMITRI SALES – Isso. Não, recebemos por email. Aí eu posso
encaminhar.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Isso é um trecho?
O SR. DIMITRI SALES – Isso, é um trecho do manual.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – O senhor não tem a
publicação em papel?
O SR. DIMITRI SALES – A publicação não foi feita. Eles suspenderam depois
que isso veio... Foi denunciado.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Ah! Suspenderam. Foi a
público, aí, houve uma reação...
O SR. DIMITRI SALES – Uma reação, e eles suspenderam.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Recuaram?
O SR. DIMITRI SALES – Isso. Isso foi feito, isso foi elaborado para agora,
2015, depois dos fatos ocorridos.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Sei. Entendi. Mas, se
recuou, como é que a gente prova que eles chegaram a postar e o recuo? Tem isso...
Tem isso - como os meninos falam - salvo, na íntegra, esse texto?
O SR. DIMITRI SALES – Tem o manual salvo na íntegra.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Você tem o manual salvo
na íntegra.
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O SR. DIMITRI SALES – Isso.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Tem aí?
O SR. DIMITRI SALES – Não, ele não está aqui. Eu posso encaminhar para a
CPI.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Tá. Mas o senhor tem esse
material salvo na íntegra?
O SR. DIMITRI SALES – Isso. Isso.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Entendi.
O SR. – Eles receberam por email. Então, ele tem o email de quem mandou.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Não, lógico. Mas não tem o
email aqui.
O SR. DIMITRI SALES – Não, não tem o email.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Não tem como abrir aqui
para salvar...
O SR. DIMITRI SALES – Eu não tenho como estar... Ficou no Outlook.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Documentalmente já.
O SR. DIMITRI SALES – Isso. Ficou no Outlook do nosso computador.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Sei. Então conclua,
senhor...
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O SR. DIMITRI SALES – A conclusão é um pouco do que a própria vítima
denuncia, que tem sido constantemente vítima de calúnias e de piadas em razão do
vazamento do depoimento. A não conclusão, ainda, da sindicância. E o manual. São...
O SR. – Quando iniciou a sindicância?
O SR. DIMITRI SALES – A sindicância? Eu não sei precisar quando ela foi
iniciada. No dia 17 de novembro é que foi colhido o termo de depoimento da vítima do
estupro. E agora o processo penal segue em segredo de justiça.
O SR. PAULO IOTTI – E o fato, perdão, você falou que começou, foi em
agosto?
O SR. DIMITRI SALES – Oito de agosto de 2014.
O SR. PAULO IOTTI – Oito de agosto. E ela foi ouvida em novembro?
O SR. DIMITRI SALES – Isso, em novembro. Dezessete de novembro de
2014.
O SR. PAULO IOTTI – Perfeito.
O SR. DIMITRI SALES – Eu me coloco à disposição da CPI para alguma
outra informação. Toda base da defesa do estudante Tainan tem apontado no sentido de
que a prática foi consentida, em razão de que ela estaria lubrificada. Um outro dado que
nos chama a atenção é que, apesar do estudante ser de origem humilde, quem está
patrocinando juridicamente a sua defesa é um dos escritórios mais caros de Ribeirão
Preto. Nós não sabemos quem está custeando e porque está pagando um escritório tão
caro para promover a defesa desse estudante.
O SR. PAULO IOTTI – Eles continuam na mesma sala de aula? Perdão. Paulo
Iotti, advogado, auxiliando a CPI, do Grupo de Advogados pela Diversidade Sexual.
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O SR. DIMITRI SALES – Dentre as medidas cautelares, doutor Paulo, ele foi
afastado do curso temporariamente. Então, ele não acompanha as aulas. E uma outra
medida é manter-se afastado, pelo menos, 100 metros de distância da Gabriella, mas são
medidas cautelares.
O SR. PAULO IOTTI – Ele já voltou a assistir aulas?
O SR. DIMITRI SALES – Não, ele está afastado do curso, em razão da medida
cautelar, não de uma decisão administrativa da Faculdade de Medicina.
A SRA. SARAH MUNHOZ – PCdoB – E o Daniel?
O SR. DIMITRI SALES – O Daniel é um colega dele que tem feito as
chacotas, como ela anuncia. O nome dele é Daniel Cesar de Jesus.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Ele posta na Internet a
chacota? Como que é?
O SR. DIMITRI SALES – São chacotas verbais, em razão do vazamento do
depoimento dela no processo penal.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Sei. E o Daniel também é
da mesma sala?
O SR. DIMITRI SALES – Mesma sala, amigo pessoal do Tainan.
A SRA. SARAH MUNHOZ – PCdoB – E o Daniel... Amigo pessoal do
Tainan. E é ele quem está minando a integridade dela, num sentido...
O SR. DIMITRI SALES – Sim, moral, integridade moral. Sim.
A SRA. SARAH MUNHOZ – PCdoB – ...moral.
O SR. DIMITRI SALES – No sentido de convencer...
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A SRA. SARAH MUNHOZ – PCdoB – Moral, psicológica.
O SR. DIMITRI SALES – Exatamente.
A SRA. SARAH MUNHOZ – PCdoB – No sentido de convencer a sala de aula
de que ela não presta. Que pode até ter acontecido a coisa, mas foi consensual.
O SR. DIMITRI SALES – Que foi consentido, exatamente.
A SRA. SARAH MUNHOZ – PCdoB – E que agora ela está... É essa a
inversão?
O SR. DIMITRI SALES – É essa inversão.
A SRA. SARAH MUNHOZ – PCdoB – Ele está insistindo nessa inversão.
O SR. DIMITRI SALES – Ele é o...
A SRA. SARAH MUNHOZ – PCdoB – Mas quem faz é o Daniel, não o
Tainan?
O SR. DIMITRI SALES – Não, o Tainan está afastado da faculdade.
A SRA. SARAH MUNHOZ – PCdoB – Então, é para ficar bem claro.
O SR. DIMITRI SALES – Isso.
A SRA. SARAH MUNHOZ – PCdoB – O Tainan cometeu... Não sei se eu
posso usar essa palavra, mas eu vou usar porque eu sou ignorante, não tem problema. O
Tainan cometeu um delito, uma falha, seja lá qual for. Foi para um processo. Teve uma
penalização x, y, z. Foi afastado da faculdade e quem está na defesa dele ou, então,
fazendo com que ele se represente é o Daniel.
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O SR. DIMITRI SALES – É o Daniel Cesar de Jesus.
A SRA. SARAH MUNHOZ – PCdoB – Perfeito. Obrigada.
O SR. DIMITRI SALES – Estudante de medicina também da mesma turma.
O SR. PAULO IOTTI – E só uma dúvida: teria alguma testemunha da sala que
poderia comentar essas difamações?
O SR. DIMITRI SALES – Aí, teria que ser feito um levantamento.
O SR. PAULO IOTTI – Não foi pesquisado ainda?
O SR. DIMITRI SALES – Não tem como apresentar agora... Não, não temos
como apresentar um nome que a CPI possa colocar.
O SR. PAULO IOTTI – É, não, claro. É que seria importante justamente isso.
Se tiver algum colega que... Algum colega da sala dela que pudesse testemunhar essa
verdadeira difamação dela em sala de aula, essa tentativa de menosprezá-la pela
denúncia, acho que seria importante para a CPI.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Dr. Beneton está aí? Dr.
Beneton. (Inaudível). Como é que nós vamos colocar isso no relatório? Só para eu me
organizar. O que o senhor precisa mais além dessa...
O SR. MARCO ANTONIO HATEM BENETON – Se puder encaminhar uma
cópia disso aqui para...
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – (Ininteligível) do
depoimento da menina?
O SR. MARCO ANTONIO HATEM BENETON – É, desse depoimento.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – An?
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O SR. MARCO ANTONIO HATEM BENETON – A parte da persecução
penal, ou seja, da ação na Justiça, já está em curso.
O SR. DIMITRI SALES – Já está em curso.
O SR. MARCO ANTONIO HATEM BENETON – Não tem sentença ainda,
não é?
O SR. DIMITRI SALES – Não.
O SR. MARCO ANTONIO HATEM BENETON – O que nos... Eu estava
conversando com o doutor Cristian...
A SRA. SARAH MUNHOZ – PCdoB – Já tem medidas protetivas.
O SR. MARCO ANTONIO HATEM BENETON – É, e tem até as medidas
protetivas. O que eu estava conversando com o Dr. Cristian é a questão da polícia, do
atendimento dela na polícia. Porque a parte... E logicamente tem a questão da
sindicância na universidade e tudo. Mas, também, uma coisa que nos chama a atenção é
a forma de tratamento dela pelo perito.
A SRA. SARAH MUNHOZ – PCdoB – Durante o corpo de delito.
O SR. MARCO ANTONIO HATEM BENETON – É. Então, o que nós
podemos sugerir no relatório é: a despeito de que as medidas judiciais, realmente, estão
corretíssimas, para que a Polícia Civil e a Superintendência da Polícia TécnicoCientífica abra um procedimento disciplinar para apurar a conduta do atendimento da
Gabriella. Além de pressionar a universidade para uma conclusão das medidas
disciplinares em face do aluno. Agora, a parte judicial, realmente, ela já está em curso.
Nós não podemos colocar nenhum...
A SRA. SARAH MUNHOZ – PCdoB – Doutor. Nesse caso, eu sou leiga no
assunto, eu estou falando aqui como enfermeira, tá? Normalmente eu, como enfermeira,
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quando um médico agrediu o paciente e o paciente se sente lesado, eu peço a abertura
de um processo ético no Conselho Regional de Medicina.
O SR. MARCO ANTONIO HATEM BENETON – Além dele.
A SRA. SARAH MUNHOZ – PCdoB – Então, eu acho que caberia isso...
O SR. MARCO ANTONIO HATEM BENETON – Sim. Ah! Não. Vários...
A SRA. SARAH MUNHOZ – PCdoB – ...na medida em que ela tem essas
pessoas.
O SR. MARCO ANTONIO HATEM BENETON – Não. Sim.
A SRA. SARAH MUNHOZ – PCdoB – Porque, embora ele seja professor da
universidade, seja lá o que ele for, ele tem um CRM. Eu tenho um Coren. O outro tem
um CRM, um CRF. Então, ele está sendo acusado por uma questão do seu exercício
profissional.
O SR. MARCO ANTONIO HATEM BENETON – É. Aí, a averiguação da
responsabilidade, ela não vai se apenas funcional, administrativa, perante o órgão
pericial dele, mas até o órgão de... Profissional, do ponto de vista da ética profissional.
Então, realmente, vai ser... Sugerir ser encaminhado um...
A SRA. SARAH MUNHOZ – PCdoB – Eu sugiro ao advogado dela que faça
isso, porque...
O SR. MARCO ANTONIO HATEM BENETON – Também. Também.
A SRA. SARAH MUNHOZ – PCdoB – Eu penso assim, se... Nós estamos
falando muito dos que estão em formação. E muitos dos resultados dos formados
acabam sendo um desses. Então, é assim, ele não acaba fazendo coisas erradas, mas,
assim... Eu, eu, sou mulher, já me sinto numa situação muito delicada quando eu sento
para o exame ginecológico. E as mulheres que estão aqui sabem do que eu estou
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falando. Quando eu estou com uma mulher, já existe uma invasão do meu corpo numa
relação de poder. Quando eu estou com um homem, quando eu não tenho outra opção...
Por exemplo, eu tive vaginite há 42 dias atrás. E, durante a madrugada, eu tive
um prurido imenso, fui parar no pronto-socorro, quem me atendeu foi um médico. Mas,
quem me atendeu não foi um médico, foi um “gentleman”. “O que a senhora sente?
Como sente? Dá para deitar? A senhora quer usar um anestésico?”. Foram todas as
questões dentro de um hospital público. Eu fui atendida dentro do pronto-socorro do
Hospital Brigadeiro.
Então, é assim, a pessoa humana, ela está em qualquer lugar. Ela está no público
e ela está no privado. A pessoa bestializada, ela também pode estar, tanto no privado,
quanto no público. E aí eu acho que houve, no mínimo, no mínimo, falta de ética no
tratamento e na situação em que a menina estava. Então, se nós já estamos tentando
evitar que o comportamento agressivo – pelo menos é essa a nossa função aqui –
comece no trote, nós também temos que apontar os profissionais que atendem mal as
suas clientes, principalmente as mulheres. E ele é um ginecologista. Se ele não for um
ginecologista, ele é o médico que foi indicado para fazer o exame de corpo de delito.
Então, ele tem que saber que, pelo fato de ser um exame de corpo de delito, ele já está
numa condição delicada. Então, eu sugiro que seja encaminhado ao Conselho Regional
de Medicina.
O SR. MARCO ANTONIO HATEM BENETON – Não, isso vai ser feito, a
averiguação de todas as responsabilidades.
A SRA. SARAH MUNHOZ – PCdoB – Estou sugerindo inclusive aqui, para o
advogado dela.
O SR. MARCO ANTONIO HATEM BENETON – Também. E a comissão...
A SRA. SARAH MUNHOZ – PCdoB – Viu, doutor. Eu estou sugerindo para o
senhor.
O SR. MARCO ANTONIO HATEM BENETON – ...nos requerimentos
finais, encaminhar também.
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O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Doutor. Doutor.
O SR. MARCO ANTONIO HATEM BENETON – Porque já vai ter uma
parte de encaminhamento para o Conselho Federal e Regional...
A SRA. SARAH MUNHOZ – PCdoB – Muito bom.
O SR. MARCO ANTONIO HATEM BENETON – ...de todos os médicos
envolvidos em trotes, analisar hoje os trotes nas faculdades de medicina. Tudo isso daí,
mais esse caso aí.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Doutor. Não, a Sarah estava
falando assim: além do caso pontual, a gente abrir um capítulo, um relatório sobre essa
parte aí da perícia, que é uma das partes mais...
O SR. MARCO ANTONIO HATEM BENETON – Tem que fazer a
humanização da perícia. Humanização.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – É, mas já tipificar essa
questão da perícia, uma das coisas mais graves.
O SR. MARCO ANTONIO HATEM BENETON – É. Eu estava conversando
com o doutor Cristian, é o seguinte: eu sugeri que perícias médicas, na
superintendência, mulheres atacadas, vítimas de violência sexual, sejam feitas – não sei
se seria o termo correto – preferencialmente por mulheres.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Tá.
O SR. MARCO ANTONIO HATEM BENETON – Preferencialmente por
mulheres. Não é que eu estou duvidando da lisura dos médicos. Mas elas mesmas... Não
é, Deputada Sarah? Se a senhora concorda. A própria mulher, também, acredito eu, se
sinta mais à vontade sendo atendida por uma mulher, porque ela está num momento de
fragilidade, de vulnerabilidade. Então, eu acho que a mulher, ela vai ter essa
sensibilidade médica em enxergar, na vítima de estupro, também esse momento.
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Agora, não que não existam médicos... Eu acho que a maioria dos médicos,
independente de seu sexo, tem que ver, em quem ele está atendendo, a pessoa humana,
que tem dignidade.
A SRA. SARAH MUNHOZ – PCdoB – Doutor.
O SR. MARCO ANTONIO HATEM BENETON – Então, é sugerir também
ao governo do Estado, ao Poder Executivo, que essas perícias sejam feitas
preferencialmente por mulheres.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Tá bom. Tá bom. Vamos lá.
A SRA. SARAH MUNHOZ – PCdoB – Só um segundo, deputado, por favor?
O SR. MARCO ANTONIO HATEM BENETON – E não sei se tem a
mesma...
A SRA. SARAH MUNHOZ – PCdoB – Só um segundo, por favor? Eu gostaria
de dizer para o senhor que todos nós aqui, profissionais, 99% de nós profissionais,
somos bons profissionais. E nós estamos aqui tratando de 0,1% que não foi um bom
profissional e que está fazendo mal à sociedade. Porque, assim, na medida que um só,
um só, atenda mal numa perícia mulheres, por dez anos a fio, ele acaba,
automaticamente, acabando com todo o resto.
O SR. MARCO ANTONIO HATEM BENETON – Contamina.
A SRA. SARAH MUNHOZ – PCdoB – Porque, assim, nós somos, todos nós
aqui, profissionais. Todos. Todos estamos aqui para trabalhar e sermos eficazes, dar a
resposta que o nosso cliente precisa, ou nos esforçarmos o máximo possível para que
isso aconteça. Agora, o paciente não vem para o jornal fazer elogio do médico que
atendeu bem, do engenheiro que construiu bem, do advogado que defendeu legal. Mas,
se o senhor pegar qualquer jornal, qualquer tabloide, qualquer mídia, somente aparecem
as somas.
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Então, é aquela tal história, você está... O mundo está acabando, ou o mundo
está em explosão? Depende da porta que você está. Se você estiver na porta do
cemitério, o mundo está acabando. Se você estiver na porta de uma maternidade
pública, nós estamos em explosão da capacidade mundial.
Então, há que se ver e se ter tranquilidade para que o meio seja o caminho de
tranquilidade e paz, para nós vivermos harmonicamente. Eu não fiz cadeia para tanta
gente. A cadeia foi feita para um. E hoje tem mais gente lá, que era melhor
prendermos... Bom, não é melhor não. Nós, cada um de nós aqui, já colocamos a grade
na nossa porta, a câmera na nossa janela, não sei o que, para nós nos sentirmos
protegidos. Porque eu estou saindo do trabalho, e de repente uma bala me pega, mata e
acaba com a minha família. Então, é assim, as “n” violências é que estão nos matando,
doutor.
O SR. PAULO IOTTI – Dr. Beneton, só para constar. Acho que não é uma
pergunta, é mais um pedido: se pudesse colocar no relatório, e a gente pode ver de que
forma, investigar quem está pagando esse escritório de advocacia. Porque, pelo que o
Dr. Dimitri mencionou, o acusado, o acusado de estupro, ele é uma pessoa simples, sem
condições. E é um dos escritórios de advocacia mais caros. Quer dizer, então, é alguma
instituição? Quem que está pagando?
O SR. – É a Atlética?
O SR. PAULO IOTTI – Pode ser a Atlética, o Centro Acadêmico. Quer dizer,
quem que poderia estar... É alguma instituição vinculada à faculdade? Então, assim, isso
não é uma afirmação para a gente fazer uma acusação formal, mas, assim, é realmente
estranho um escritório de advocacia caríssimo pegar um caso desse.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Virou regra.
O SR. MARCO ANTONIO HATEM BENETON – Então, eu sugiro,
deputado, que aprove um requerimento.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – An?
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O SR. MARCO ANTONIO HATEM BENETON – No momento de quorum,
até questionando, até dentro do que o Dr. Paulo está colocando, um envio, não sei se
seria à Atlética, ou ao Centro Acadêmico, ou o doutor poderia nos auxiliar, de quem
está subvencionando o pagamento deste escritório de advocacia para...
O SR. PAULO IOTTI – Talvez oficiar os três.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Na Pinheiros...
O SR. MARCO ANTONIO HATEM BENETON – An?
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Na Pinheiros acontece a
mesma coisa.
O SR. MARCO ANTONIO HATEM BENETON – A mesma coisa. É.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Tem mais advogado do que
depoente.
O SR. MARCO ANTONIO HATEM BENETON – Nós estamos assistindo
isso. (Risos.)
A SRA. SARAH MUNHOZ – PCdoB – Nenhum depoente (ininteligível.)
O SR. DIMITRI SALES – Eu me coloco à disposição da CPI para eventuais
esclarecimentos e formalizaremos...
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Muito obrigado. O senhor
pode citar o nome do escritório de advocacia que está defendendo o moço?
O SR. DIMITRI SALES – Eu vou me certificar.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Ok.
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O SR. DIMITRI SALES – E providencio encaminhar tudo isso formalmente
para a CPI.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Tá bom. Obrigado.
O SR. DIMITRI SALES – Obrigado.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Vamos lá.
A SRA. SARAH MUNHOZ – PCdoB – Obrigada, doutor.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – O segundo caso, que estava
na tela, o Danilo teve... Obrigado, Dr. Beneton. Tem alguém que pode abrir o segundo
caso, por favor?
O SR. DIMITRI SALES – Deputado, o escritório é da Dra. Cláudia Seixas.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – O nome do escritório
chama “Cláudia Seixas”?
O SR. DIMITRI SALES – O escritório é da Dra. Cláudia Seixas. É ela quem
patrocina a defesa do acusado. Cláudia Seixas, Dra. Cláudia Seixas.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Mas ela é uma das
advogadas?
O SR. DIMITRI SALES – Ela é uma das advogadas.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – O nome do advogado é
Seixas?
O SR. DIMITRI SALES – Eu posso verificar aqui na Internet o endereço e
ainda aqui passo para vocês.
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O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Tá. Obrigado.
O SR. DIMITRI SALES – Obrigado.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Vamos lá. É por isso que a
vítima sempre é a culpada. Sem prejuízo, temos que aprovar requerimento para chamar
esses dois meninos aí, tá? Isso é importante.
Vamos lá. Esse é o segundo caso? Sabe qual é o caso aí, que estava preparado?
O segundo, que veio de Ribeirão, que a gente ia ler? An? O Danilo está aí? Por favor.
Achou? An?
A SRA. SARAH MUNHOZ – PCdoB – Não está aqui embaixo, na tela? Aqui.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – É esse aí? Por favor,
deputada.
A SRA. SARAH MUNHOZ – PCdoB – “Sou aluno de medicina...
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Olha, deputada, só um
minutinho. Pessoal, nós vamos ter que falar com o CRM, viu? Não dá para tratar isso no
varejo. Está difícil. A gente tem que chamar o CRM aqui e ver que tipo de relação...
Como é que esses meninos podem colar grau, continuar na profissão? Nós temos que
ver qual é a posição do CRM, viu?
Vamos lá, deputada.
A SRA. SARAH MUNHOZ – PCdoB – “Sou aluno de medicina da FMRP. E,
diante dos recentes fatos apurados, envolvendo a instituição onde estudo, gostaria de lhe
contatar. O texto que escrevi ficou demasiado longo. Na medida do possível, peço que
leia e me dê um “feedback”, orientando o que devo fazer, por favor. Estou a par das
denúncias envolvendo racismo e estupro na minha faculdade. E fiquei sabendo que,
após a realização de algumas assembleias para discutir os fatos, foi instaurada uma CPI
com o intuito de investigá-las.
Não sei se é de conhecimento do senhor, ou de algum outro aluno, ou se algum
outro aluno já documentou o fato, mas, acredito que, em virtude de que esses
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acontecimentos estejam atualmente sendo divulgados pela imprensa e tenha mobilizado
a opinião pública, este também é um momento propício para que as outras situações de
violência que tenham ocorrido, ou que ocorram cotidianamente em nossa faculdade,
também sejam devidamente discutidas, investigadas. E que sejam tomadas providências
para que elas não mais ocorram”.
Pode subir? “Cito, como por exemplo, a recepção aos calouros. No ano em que
ingressei, por exemplo, presenciei algumas atitudes abusivas, tais como: obrigar os
calouros a ingerir bebidas alcoólicas, somente pinga e vodka - cerveja não era permitida
aos calouros – em excesso, durante o pedágio. Nós fomos levados em uma Kombi até
um local, no Centro de Ribeirão Preto, onde permanecemos das 14h00 às 20h00
arrecadando dinheiro, o qual seria utilizado pela Atlética. E durante todo esse tempo
permanecemos ingerindo doses de pinga ou vodka pura, obrigados por alguns veteranos.
Não nos ofereceram alimentos, água, e nem protetor solar. Após isso, entramos em um
trenzinho...”.
Só um minutinho. “Após isso, entramos em um trenzinho que iria nos levar até o
campus. Durante todo o percurso, deveríamos cantar, aos berros, alguns hinos da
faculdade. Por mais alto que cantássemos, alguns veteranos gritavam em nossas orelhas,
chegando a cuspir na gente, pedindo que gritássemos mais alto. Gritavam: ‘Não estou
ouvindo, calouro! Canta mais alto!’. Quando chegamos ao campus, os calouros
desceram do trenzinho e, então, deveriam andar em forma de elefantinho, com um
dando a mão ao outro e agachados. Eu, por exemplo, que sou alto, não estava
aguentando mais de dor nas costas. Em um momento, soltei a mão da caloura que estava
na minha frente e me levantei. Então, um veterano que estava por perto, veio correndo,
me deu um tapa muito forte nas costas e gritou, dizendo: ‘A próxima vez que você
soltar da mão, vou pegar essa garrafa de cerveja, aqui ó, e enfiar no seu cu”. Então,
continuamos por mais uma meia hora andando em forma de elefantinho, e sendo
obrigados a gritar os gritos da faculdade. Enquanto íamos andando de elefantinho,
muitos veteranos se aproximavam de nós e nos davam um tapa no rosto, com força.
Então, quando chegamos ao Centro de Vivência da medicina, onde seria
realizada uma chopada, teríamos de esperar pela chegada da nova turma do sexto ano.
Quando eles chegaram, houve queimas de fogos de artifício. E os alunos do sexto ano
entraram e juntos ficaram, por um tempo, isolados dos restantes dos alunos, dançando
uma determinada música e fantasiados de lobo mau, enquanto todos assistiam. Quando
a música terminou, vários desses alunos fantasiados começaram a sair correndo em
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direção aos calouros e dando tapa no rosto deles. Alguns alunos primeiro pediam ao
calouro para bater-lhes no rosto. E, então, eles revidavam com toda força. Muitos ali
estavam visivelmente embriagados. E carregavam vidrinhos de ‘loló’. Alguns calouros
foram obrigados a cheirar o ‘loló’ que eles carregavam. Houve casos até mesmo de
alunos, que não calouros, que também receberam tapas no rosto.
Em um outro dia de recepção de calouros, ocorreu o juramento da bateria da
faculdade, o Batesão. Nesse juramento, os calouros deveriam ficar ajoelhados em um
local onde havia terra batida, com um dos braços erguidos durante todo o período em
que realizava o juramento. Não sei ao certo o que foi dito nele, pois não participei dele,
apenas ouvi os relatos de colegas de turma. Também nesse dia realizaram novamente o
elefantinho, sendo que alunos teriam de ir ao prédio central da faculdade, até o R.U.,
que é longe do prédio central, de elefantinho, para irem ao café da manhã. Aliás, alguns
calouros sequer haviam tomado café da manhã ainda neste acontecimento.
No mesmo dia, ao final da tarde, iria ocorrer um outro juramento. O juramento
da boina amarela, a partir do qual os calouros começariam a usar boina durante todo o
período, até o dia 13 de maio, dia da libertação dos escravos, na história, e dos calouros,
na faculdade. Neste juramento, que teve a participação de praticamente todos os
calouros e durou quase uma hora, os calouros deveriam ficar o tempo inteiro em pé,
com o braço direito erguido, em gesto idêntico à saudação nazista. E repetindo o que era
dito por duas alunas que comandavam o juramento. Elas diziam algumas bobagens,
coisas engraçadas. E discursavam expressões que diziam que devíamos idolatrar e
acatar como deuses os nossos veteranos.
Alguns calouros, principalmente as meninas, passaram a ficar cansadas de
permanecer com o braço levantado. E, então, trocavam de braço, ou simplesmente
abaixavam, para depois levantar novamente. Alguns veteranos notavam isso. Eles
corriam em direção a essas pessoas, gritavam em suas orelhas, xingavam e, então,
levantavam o braço à força. Pude notar, por exemplo, duas colegas ao meu lado que já
estavam chorando de dor. E então, ao final do juramento, recebemos a boina amarela e
um crachá, com a identificação de nosso apelido. Todos deveriam usar a boina o tempo
inteiro. Caso algum calouro fosse visto sem a boina, ou sem o seu crachá, era, então,
hostilizado pelos veteranos. Os que moram em repúblicas deveriam, inclusive, tomar
banho e ir dormir com a boina.
No decorrer das festas que ocorriam, os calouros passavam por trotes como: ter
de beber cerveja na botina do veterano, tomavam cervejadas no rosto e muitos
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roubavam as boinas dos calouros, para que, posteriormente, propositalmente, eles
fossem hostilizados por outros veteranos por não estarem com sua boina.
Nas competições universitárias, já depois do período de libertação, os calouros
continuavam a receber trote. Não os deixavam dormir no alojamento, pois soltavam
bombas no momento em que eles iam dormir. Além de que, os seus colchões de ar eram
estragados, ou roubados pelos veteranos.
Além dos tradicionais trotes, a faculdade de medicina também reúne alguns
aspectos, os quais, em determinados sentidos, violam alguns direitos e expõem alguns
alunos à situação de exploração. Entre elas, talvez a principal seja a elevada carga
horária. A carga horária é um problema que ocorre durante os seis anos do curso, mas
que se exacerba a partir do quarto ano.
No quarto ano, por exemplo, devemos passar por um estágio de obstetrícia.
Nesse estágio, devemos realizar dez plantões de 12 horas em maternidades. Entretanto,
somente podemos atuar durante o período noturno, das 19h00 às 7h00, ou em finais de
semana, durante o dia, sem folga e após o plantão. Isso significa que muitos alunos, já
no quarto ano, muitas vezes sem sequer terem passado ainda pela disciplina teórica de
saúde da mulher, fazem plantão, após um dia inteiro de aula, não dormem e têm aula no
dia seguinte. Como isso é feito repetidas vezes, há um risco frequente de que ocorram
acidentes, envolvendo os próprios alunos. Desenvolvimento de distúrbios emocionais.
Além de um comprometimento do próprio rendimento escolar, já que muitos,
obviamente, não conseguem prestar atenção, ou estudar direito, devido, ou em virtude
do cansaço.
Durante o internato, nos últimos anos da graduação, somos submetidos a uma
carga pesarosa de plantões, em que é comum que se realizem plantões de 24 horas em
determinados estágios. Em alguns estágios, como da natologia, na pediatria, há casos de
alunos que chegam a ficar até 72 horas direto na maternidade. É claro que eles
aproveitam o tempo livre de trabalho para dormirem. E se alimentam. No entanto, é
preciso que se enfatize que ele passa, às vezes, dois ou três dias direto na maternidade.
Os finais de semana livres são raros.
Esse exagero não se relaciona, necessariamente, com razões pedagógicas de
aprendizado, mas, aparentemente, como a necessidade de se atender às demandas do
serviço de saúde. Em outras palavras, a faculdade se usufrui da mão de obra de seus
alunos, gratuita, para atender às demandas do serviço de saúde, ao invés de contratar um
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maior número de profissionais, devidamente graduados e capacitados, para exercerem a
medicina. O que certamente culminará em mais gasto”.
Observação minha, diminuir gasto e aumentar risco.
“Além de aspectos relacionados com a própria formação médica, é digno de
questionamentos, também, a ausência de espaços para diálogos, através dos quais cada
aluno possa apontar aspectos do curso, os quais não os contentam, ou seriam passíveis
de falha, apontando subsequentemente para possíveis soluções a eles.
No âmbito político, o aluno não tem poder de voto, nem para reitor, nem para
diretor, e nem para eleger o chefe de cada um dos departamentos ou membros dos
colegiados. O único momento em que compete ao aluno votar é para eleger
representantes discentes, anualmente, para cada um dos departamentos da faculdade e
colegiados. Entretanto, é muito comum que os alunos eleitos para tais cargos não
efetuem nenhuma representatividade adequada, pois, na maioria das vezes, não
comparecem às reuniões de departamento aos colegiados ou, se comparecem, não
encontram espaço para discutirem aspectos relacionados ao ensino médico. Na grande
maioria das vezes, as discussões sobre os aspectos do ensino médico são minimizadas.
E dá-se uma importância maior a outros aspectos como: verbas para laboratório dos
docentes, contratação de novos docentes, enfim.
Há, ainda, a realização de um evento organizado pelo Centro Acadêmico, um
fórum de ensino, anualmente, em uma tarde, onde é sempre discutido algum tema
relacionado ao ensino médico, através da realização de palestras, com posterior
discussão entre todos. Entretanto, sempre são abordados temas relacionados a
disciplinas optativas, ou atividades extracurriculares, minimizando-se as questões
relacionadas diretamente à graduação, como falta de didática e capacidade de orientação
por parte dos docentes; o excesso de carga horária, submetendo os alunos a uma rotina
abusiva; e a qualidade de vida dos alunos da universidade.
O texto foi longo, mas, ainda assim, traz apenas um panorama, que evidencia a
presença da violência como um componente estrutural da escola médica. Ela encontrase presente sob todos os ângulos, por onde a observarmos. A partir do momento em que
se ingressa na universidade; na recepção aos calouros; no decorrer da graduação, a partir
do próprio processo de aprendizado; nas atividades práticas; e na própria ausência de
um espaço, através do qual podemos relatar irregularidades, falhas, angústias e apontar
melhorias.
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Saliento que, em relação aos trotes, a USP disponibiliza o chamado disque-trote,
através do qual realizamos denúncias, embora tal canal não resulte em nenhum tipo de
atitude, por parte das autoridades universitárias, para se resolver o problema. Mas, agem
apenas para a elaboração de estatísticas, contabilizando a quantidade de trotes ocorrida
em cada uma das unidades da universidade”.
Por favor.
“Por isso, em virtude da ausência de espaços, aproveito o atual momento de
divulgação e reflexão acerca de determinados acontecimentos da nossa faculdade, como
o racismo e os estupros, para apontar também outras irregularidades, que necessitam ser
abordadas e discutidas. Como o senhor teve a iniciativa de discutir e investigar esses
acontecimentos, sugiro também que dê uma certa atenção ao trote, à própria estrutura de
ensino da faculdade e à falta de espaço para que os alunos possam dialogar com as
autoridades, expondo os seus problemas.
Peço que, caso o senhor resolva utilizar as informações que coloquei no texto,
evite dizer meu nome, pois não quero ser identificado. Aproveito para informar que, no
caso do racismo, o aluno de medicina que expôs a canção: ‘no simpósio de violência
contra a mulher’, foi supostamente identificado e está sendo alvo das mais diversas
ofensas, seja por alunos, seja por médicos já formados, ex-alunos. Gostaria de pedir,
também, que o senhor, por favor, me passe um ‘feedback’ do que achou desses
problemas e que me oriente sobre como devo conduzi-los na minha faculdade, tentando
construir canais de diálogos propícios. Abraços.”
Acaba aqui?
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Sarah, você acredita que na
sua querida escola, ontem... Na USP, na medicina, eles se comportaram direitinho. Sabe
o que fizeram na sua escola? Puseram as meninas andando de elefantinho, todo mundo
teve que ir até o metrô, pegar dinheiro, tiveram que beber. E o cara que deu é do sexo
masculino, numa escola quase feminina.
A SRA. SARAH MUNHOZ – PCdoB – Eu solicito...
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – E humilharam as meninas e
fizeram tudo isso.
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A SRA. SARAH MUNHOZ – PCdoB – Eu solicito que, frente a isso, nós
chamemos a professora... A diretora da faculdade de enfermagem.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Olha aqui, na São
Francisco, todo mundo teve que beber pinga ontem.
A SRA. SARAH MUNHOZ – PCdoB – A São Francisco... Mas aqui, e
especificamente na enfermagem...
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Na sua escola.
A SRA. SARAH MUNHOZ – PCdoB – Eu vou fazer o pedido.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – A senhora convoca.
O SR. RICARDO KOBAYASHI – Pela ordem.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Pela ordem.
O SR. RICARDO KOBAYASHI – A convocação já foi feita, da diretora da
faculdade de enfermagem e da presidência do...
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Mas não aparece. Daqui a
pouco vai ter que pedir coercitiva.
O SR. RICARDO KOBAYASHI – Não, elas não foram chamadas. Existe a
convocação delas, é só marcar uma data.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Eu chamei da Comissão de
Direitos Humanos.
A SRA. SARAH MUNHOZ – PCdoB – Então marca a data, por favor, a meu
pedido, por favor?
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O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Eu não gosto nem de... Não
gosto nem de exorbitar. Chamei... Na época, eu mesmo liguei para ela na época da...
Bom, vamos dar continuidade. Vamos chamar os dois alunos, que vieram, e os
nossos queridos professores aqui, por favor. O diretor da faculdade, terceira vez que ele
está aqui conosco, vice-diretor, por favor.
A SRA. SARAH MUNHOZ – PCdoB – Muito obrigada.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Venham aqui, professores.
A SRA. SARAH MUNHOZ – PCdoB – Eu só gostaria de dizer...
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – E os alunos aqui, à
esquerda.
A SRA. SARAH MUNHOZ – PCdoB – Só um minutinho, por favor? Vamos,
por favor. (Risos).
Eu só gostaria de dizer a todos que eu vou me ausentar desta Mesa por meia
hora, das 16h30 às 17h00, porque tem um evento aqui na Assembleia, que é
imprescindível a minha presença. Mas eu retorno.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Tá bom. Professor, o senhor
é palmeirense, não? Vamos lá. Vida dura, né, isso aqui? Estou começando a ficar me
sentindo mal já, viu? Não, não, me sentindo mal de ver tanta...
A SRA. SARAH MUNHOZ – PCdoB – Parece que não para, não é? Aquela
coisa assim, que...
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Parece uma torneira que
não fecha, não é?
A SRA. SARAH MUNHOZ – PCdoB – O grande problema, deputado, é que
nós pensávamos que nós íamos chegar num final horrível, e infelizmente nós estamos
num horror sem fim.
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O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – É. Vamos lá. Deputada, a
senhora vai ter que se ausentar um pouquinho?
A SRA. SARAH MUNHOZ – PCdoB – Mas eu vou ficar mais meia hora.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Ah! Tá bom.
A SRA. SARAH MUNHOZ – PCdoB – Às 16h30 eu peço licença aos dois
professores e aos dois meninos, tá?
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Deixa eu me organizar. Os
meninos. Passa o microfone sem fio. Vocês se apresentem, por favor? Um é da Atlética
e outro é do Centro Acadêmico, ou os dois são da Atlética?
O SR. GUILHERME PIANOWSKI PAJANOTI – Eu sou o Guilherme
Pianowski Pajanoti e sou o presidente da Atlética.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Você é o “Lewandowski”?
O SR. GUILHERME PIANOWSKI PAJANOTI – É, o meu apelido na
faculdade é “Lewandowski”.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Sei. Eu já conversei com
você. Fala de novo o seu nome para efeito de gravação.
O SR. GUILHERME PIANOWSKI PAJANOTI – O meu nome é Guilherme
Pianowski Pajanoti, eu sou o presidente da Atlética 2015.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – E o outro é o...?
A SRA. SARAH MUNHOZ – PCdoB – 2015?
O SR. GUILHERME PIANOWSKI PAJANOTI – Isso.
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O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – O outro é...?

O SR. GIOVANI ZACHARIAS ROSA - Boa tarde. O meu nome é Giovani
Zacharias Rosa, sou atual presidente do Centro Acadêmico Rocha Lima, gestão de 2015
também.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Quando assumiu?
O SR. GIOVANI ZACHARIAS ROSA – Assumi em novembro. Acho que...
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – De 2014?
O SR. GIOVANI ZACHARIAS ROSA – De 2014.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – E quando assumiu o
presidente da Atlética, o “Lewandowski”?
O SR. GUILHERME PIANOWSKI PAJANOTI – Em novembro de 2014
também.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – (Ininteligível) como é o seu
nome completo? É nome húngaro, não é? Como é que é? É de origem húngara?
O SR. GUILHERME PIANOWSKI PAJANOTI – Meu nome completo é
Guilherme Pianowski Pajanoti.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Pianowski, Paianowski,
Pianowski. É verdade.
O SR. GUILHERME PIANOWSKI PAJANOTI – Pianowski é de origem
polonesa.
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O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – É de origem... É polonês?
Polonês.
Vamos lá. Meninos, Jovens. Vocês conhecem já esse procedimento que o
Ministério Público abriu aqui, sobre Ribeirão? Dr. Sebastião Sérgio da Silveira.
Conhecem esse documento?
O SR. GUILHERME PIANOWSKI PAJANOTI – Particularmente, não.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Não, não conhece. Tá bom.
O SR. – (Inaudível.)
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Meninos, a Batesão é do
Centro Acadêmico ou da Atlética?
O SR. GUILHERME PIANOWSKI PAJANOTI – A Batesão faz parte da
Atlética.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Pertence à Atlética?
O SR. GUILHERME PIANOWSKI PAJANOTI – Faz parte da Atlética.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Faz parte da Atlética. Têm
as letras das músicas aí? Vamos pegar o cancioneiro aí? Vamos lá. Tem show lá
também? Tem show?
O SR. GUILHERME PIANOWSKI PAJANOTI – Show Medicina?
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – É.
O SR. GUILHERME PIANOWSKI PAJANOTI – Tem o Show Med lá.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Show Med. Quando é
realizado?
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O SR. GUILHERME PIANOWSKI PAJANOTI – Vou passar para o
Giovani, que ele pode falar melhor.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – An?
O SR. GIOVANI ZACHARIAS ROSA – Ele é realizado em outubro.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Outubro. Vocês participam
da Calomed?
O SR. GIOVANI ZACHARIAS ROSA – A gente participa da Copa Calo.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Copa Calo. Calomed não?
O SR. GIOVANI ZACHARIAS ROSA – Não. É uma competição parecida,
mas mudam as faculdades, os nomes, tudo.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Vocês participam das
Intermedes?
O SR. GIOVANI ZACHARIAS ROSA – Sim.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Entendi. Você... Esse texto
que o advogado leu, que vocês colocaram no manual, e depois recuaram, relativo ao
estupro da menina, vocês conheciam esse fato, não é?
O SR. GIOVANI ZACHARIAS ROSA – Não.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – O texto é do Centro
Acadêmico, não é?
O SR. GIOVANI ZACHARIAS ROSA – Eu sou do Centro Acadêmico.
Giovani, Centro Acadêmico.
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O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Vocês conheciam esse
texto, que estava no manual do calouro?
O SR. GIOVANI ZACHARIAS ROSA – Esse texto do manual do calouro a
gente não conhece. E, inclusive, eu queria fazer uma correção. O manual do calouro, ele
não é elaborado pelo Centro Acadêmico Rocha Lima. O manual do calouro, ele é
organizado pela Comissão de Formatura do ano, que é o atual segundo ano deles. É
referente à turma. Então, quem fez esse manual foi a Comissão de Formatura da 63.
Turma...
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Entendi. Entendi
A SRA. SARAH MUNHOZ – PCdoB – Deixa eu só entender. Então, assim,
quem fez o manual é o pessoal que está no segundo ano agora?
O SR. GIOVANI ZACHARIAS ROSA – Isso, precisamente.
A SRA. SARAH MUNHOZ – PCdoB – Que vai fazer a... O primeiro ano que
entrar, faz a formatura deles?
O SR. GIOVANI ZACHARIAS ROSA – Não.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Mas é a turma dele, que
passou para o segundo ano, é isso?
O SR. GIOVANI ZACHARIAS ROSA – Isso.
A SRA. SARAH MUNHOZ – PCdoB – Isso mesmo.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Então, é a própria turma
dele que exaltou as qualidades dele, através do texto, que é o manual?
O SR. GIOVANI ZACHARIAS ROSA – Isso. Isso. O texto...
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O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – E eles é que vão fazer a
formatura?
O SR. GIOVANI ZACHARIAS ROSA – O texto é escrito por membros da
turma dele.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Entendi. Entendi.
O SR. GIOVANI ZACHARIAS ROSA – Que escrevem sobre o menino. O
Centro Acadêmico não escreveu esse manual.
A SRA. SARAH MUNHOZ – PCdoB – Eles produzem e entregam esse
manual, ou esse manual fica só disponível em PDF na Internet?
O SR. GIOVANI ZACHARIAS ROSA – Não, ele não fica disponível em PDF
na Internet. Ele faz parte do conjunto de coisas que são vendidas no dia da matrícula.
A SRA. SARAH MUNHOZ – PCdoB – Mas, aí, eu tenho que comprar o
manual?
O SR. GIOVANI ZACHARIAS ROSA – Não, não é obrigado a comprar.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Quanto custa um... Quanto
custa o kit calouro lá?
O SR. GIOVANI ZACHARIAS ROSA – O kit calouro, ele custa... Cento e
oitenta? Cento e sessenta e cinco, se eu não me engano.
A SRA. SARAH MUNHOZ – PCdoB – E o que tem nesse kit?
O SR. GIOVANI ZACHARIAS ROSA – Esse kit é formado por produtos que
fazem parta do...
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A SRA. SARAH MUNHOZ – PCdoB – Eu quero saber quais são os produtos,
por favor.
O SR. GIOVANI ZACHARIAS ROSA – Do Centro Acadêmico, ou todos que
o compõem?
A SRA. SARAH MUNHOZ – PCdoB – Kit de 185, que você falou agora.
O SR. GIOVANI ZACHARIAS ROSA – Então, ele é composto... O Centro
Acadêmico participa de alguns produtos: um chaveiro da turma; uma camiseta em
branco para que o calouro customize ela no futuro, num futuro evento, customize da
forma como ele quiser; agenda do ano, feita pelo Centro Acadêmico, mais caneta; um
adesivo do Centro Acadêmico.
A SRA. SARAH MUNHOZ – PCdoB – É caneta, adesivo...?
O SR. GIOVANI ZACHARIAS ROSA – Agenda, já computou?
A SRA. SARAH MUNHOZ – PCdoB – Você colocou chaveiro, camiseta,
agenda, caneta, adesivo... Mais o quê?
O SR. GIOVANI ZACHARIAS ROSA – E agenda. Só.
A SRA. SARAH MUNHOZ – PCdoB – Então, e aonde que fica o...
O SR. GUILHERME PIANOWSKI PAJANOTI – Calma. Aí, esse kit...
A SRA. SARAH MUNHOZ – PCdoB – Só um minutinho. Não, eu ainda eu
quero voltar com ele lá.
O SR. GIOVANI ZACHARIAS ROSA – Hum?
A SRA. SARAH MUNHOZ – PCdoB – Ai, vocês obrigam o calouro, até dia
13, ou, sei lá, durante o primeiro ano, segundo o relato que eu li, usar a boina amarela?
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O SR. GIOVANI ZACHARIAS ROSA – Quem obriga, o Centro Acadêmico?
Ou os alunos?
A SRA. SARAH MUNHOZ – PCdoB – Não sei. Alguém obriga. Eu quero
saber se essa boina amarela está neste kit, se ela é dada ou se...
O SR. GIOVANI ZACHARIAS ROSA – A boina está, mas ela não faz parte
dos produtos do Centro Acadêmico. O kit...
A SRA. SARAH MUNHOZ – PCdoB – Não, só um minutinho. Dentro deste
kit de 185 está a boina?
O SR. GIOVANI ZACHARIAS ROSA – Está.
A SRA. SARAH MUNHOZ – PCdoB – Então ela é oficial mesmo? A boina
existe e ela está aqui dentro?
O SR. GIOVANI ZACHARIAS ROSA – Sim, a boina existe e está aí dentro.
A SRA. SARAH MUNHOZ – PCdoB – Que dizer que é assim: eu vou marcar
como um gado todo o trote... Todo o calouro, digamos assim? Porque, a partir da hora
que ele sair, da compra desse kit, ele vai receber essa boina. A partir do batismo, ele põe
a boina e não pode tirar mais. Está certo?
O SR. GIOVANI ZACHARIAS ROSA – Sim.
A SRA. SARAH MUNHOZ – PCdoB – Tá. Obrigado.
O SR. GIOVANI ZACHARIAS ROSA – Você quer completar, com os
produtos do kit da Atlética? Porque tem mais produtos.
A SRA. SARAH MUNHOZ – PCdoB – Esse de 185. Se você quiser falar dos
outros... Então, por favor, fala aí.
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O SR. GUILHERME PIANOWSKI PAJANOTI – Olha, é assim, o kit, ele é
dividido em três partes. Esse valor total de 185 reais é o kit, só que...
A SRA. SARAH MUNHOZ – PCdoB – Então, deixa só eu ver uma coisa, ali
ele falou da...?
O SR. GUILHERME PIANOWSKI PAJANOTI – Do Centro Acadêmico.
A SRA. SARAH MUNHOZ – PCdoB – Do Centro Acadêmico vai: chaveiro,
camiseta, agenda, caneta e adesivo?
O SR. GUILHERME PIANOWSKI PAJANOTI – Isso.
A SRA. SARAH MUNHOZ – PCdoB – Boina amarela, de quem é?
O SR. GUILHERME PIANOWSKI PAJANOTI – Calma. É da Comissão de
Formatura. Eu vou chegar lá.
A SRA. SARAH MUNHOZ – PCdoB – Não, tudo bem. É só para agora eu
começar a dividir.
O SR. GUILHERME PIANOWSKI PAJANOTI – Ok.
A SRA. SARAH MUNHOZ – PCdoB – Isso aqui é Centro Acadêmico, está
certo?
O SR. GUILHERME PIANOWSKI PAJANOTI – Certo.
A SRA. SARAH MUNHOZ – PCdoB – Por favor, continue.
O SR. GUILHERME PIANOWSKI PAJANOTI – Então, o kit, para ele ser
formado, ele é dividido em três cotas. Então, tem a cota da Atlética, a cota do Centro
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Acadêmico e a cota da Comissão de Formatura da 63. Da 63, nesse ano, no caso, que é a
turma do segundo ano.
A SRA. SARAH MUNHOZ – PCdoB – Perfeito.
O SR. GUILHERME PIANOWSKI PAJANOTI – Então, no Centro
Acadêmico vão esses produtos que ele falou. Os produtos da Atlética são uma
camiseta...
A SRA. SARAH MUNHOZ – PCdoB – Outra? Essa é customizada ou não?
O SR. GUILHERME PIANOWSKI PAJANOTI – Isso. Sim. Uma camiseta,
uma mala...
A SRA. SARAH MUNHOZ – PCdoB – An?
O SR. GUILHERME PIANOWSKI PAJANOTI – E uma caneca.
A SRA. SARAH MUNHOZ – PCdoB – Tá.
O SR. GUILHERME PIANOWSKI PAJANOTI – Isso. Aí, no... No da
Comissão de Formatura do segundo ano, vai a boina... Eles estão fazendo camiseta
também, ou não?

O SR. GIOVANI ZACHARIAS ROSA - Não sei dizer, da Comissão de
Formatura eu não vi no kit... (ininteligível.)
O SR. GUILHERME PIANOWSKI PAJANOTI – É, eu também não tenho
certeza, eu acho que é só a boina. Eu não sei se eles colocaram mais alguma coisa.
A SRA. SARAH MUNHOZ – PCdoB – Bom, mas, quem coloca a boina é a
formatura do segundo ano?
O SR. GUILHERME PIANOWSKI PAJANOTI – Isso.
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A SRA. SARAH MUNHOZ – PCdoB – A Atlética coloca uma camiseta
customizada?
O SR. GUILHERME PIANOWSKI PAJANOTI – Isso.
A SRA. SARAH MUNHOZ – PCdoB – Uma mala, também customizada com
o símbolo da universidade, e caneca também?
O SR. GUILHERME PIANOWSKI PAJANOTI – Sim. Isso.
A SRA. SARAH MUNHOZ – PCdoB – Eu digo customizada no sentido,
assim, vai com o logo...
O SR. GUILHERME PIANOWSKI PAJANOTI – Sim, tem o logo da
Atlética, tem o nome da faculdade.
A SRA. SARAH MUNHOZ – PCdoB – E aqui... O chaveiro vai com logo?
O SR. GIOVANI ZACHARIAS ROSA – O chaveiro vai com o símbolo do
Centro Acadêmico e escrito o número da turma. Então, por exemplo, nesse ano seria a
turma 64.
A SRA. SARAH MUNHOZ – PCdoB – A camiseta?
O SR. GIOVANI ZACHARIAS ROSA – A camiseta, ela vem... Ela é sem
estampa, lisa.
A SRA. SARAH MUNHOZ – PCdoB – Branca?
O SR. GIOVANI ZACHARIAS ROSA – Branca. E nas costas tem o símbolo
do Centro Acadêmico.
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A SRA. SARAH MUNHOZ – PCdoB – Então tem o símbolo do Centro
Acadêmico?
O SR. GIOVANI ZACHARIAS ROSA – Tem o símbolo do Centro
Acadêmico.
A SRA. SARAH MUNHOZ – PCdoB – Tá bom. A agenda?
O SR. GIOVANI ZACHARIAS ROSA – A agenda, ela geralmente é feita por
uma arte promocional, desenhada por algum aluno. E tem o símbolo do Centro
Acadêmico embaixo, eu não sei dizer onde é que ele está certinho. Desse ano, eu posso
falar que - que foi a que a gente que elaborou – ela é uma vista do prédio, do prédio
central, com um texto explicando quem é o homenageado da nossa gestão. As duas
informações que eu sei sobre ela.
A SRA. SARAH MUNHOZ – PCdoB – A caneta?
O SR. GIOVANI ZACHARIAS ROSA – A caneta, ela é do Centro
Acadêmico, ela tem o símbolo do Centro Acadêmico e escrito Centro Acadêmico Rocha
Lima.
A SRA. SARAH MUNHOZ – PCdoB – Adesivo?
O SR. GIOVANI ZACHARIAS ROSA – O adesivo, eles têm dois tipos, que o
próprio ingressante escolheria qual ele gostaria. Um com uma tira, de cunho político, da
Mafalda, a personagem Mafalda. E um com o símbolo do Centro Acadêmico.
A SRA. SARAH MUNHOZ – PCdoB – Bom, então, está faltando uma coisa.
Aonde que está o manual? Porque vocês não puseram o manual aqui em lugar nenhum.
O SR. GIOVANI ZACHARIAS ROSA – O manual do calouro, ele é feito pela
Comissão de Formatura. É outro produto, então, que a Comissão de Formatura faz, que
estava faltando.
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A SRA. SARAH MUNHOZ – PCdoB – Então, mas se eu estou entrando em
uma universidade... Toda vez que eu compro uma geladeira, pelo Código do
Consumidor, eu tenho direito a receber o manual. Eu estou entrando numa universidade,
pública ou não, se ela produz o manual, eu tenho o direito de receber. E você me diz que
não, é só quem pagar o valor de 185 reais que vai receber o manual?
O SR. GIOVANI ZACHARIAS ROSA – Esse manual, ele é um manual feito
pelos alunos, não é o manual oficial da faculdade.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Espera um pouquinho,
vamos... Deixa eu só ver uma coisa. Doutor, vamos fazer juramento? Tem o texto do
juramento, por favor? Vamos fazer o juramento, vai. A gente fica sendo feito de bobo
aqui. Pega o texto do juramento, por favor.
A SRA. SARAH MUNHOZ – PCdoB – Posso só fazer uma perguntinha, que
não vai alterar?
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Vamos lá.
A SRA. SARAH MUNHOZ – PCdoB – A universidade em si distribui um
manual para os calouros ou não? Da universidade?
O SR. GUILHERME PIANOWSKI PAJANOTI – A gente recebe uma série
de materiais quando elaboramos a matrícula. Eu não lembro se no meu ano teve manual
da universidade. Eu acho... Não tenho certeza, o professor talvez possa falar melhor. Eu
não lembro do meu ano, e eu não sei, porque...
A SRA. SARAH MUNHOZ – PCdoB – Se você recebeu, então, você, por
definição, não leu?
O SR. GUILHERME PIANOWSKI PAJANOTI – É, eu não li.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Olha, é só para vocês terem
claro: nós vamos pedir para fazer o juramento. Vocês não estão sendo acusados de nada,
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de nada. Na realidade, a CPI, ela tem mais por objetivo entender os mecanismos e os
funcionamentos, usos e costumes. É evidente que agora vocês são presidentes de Centro
Acadêmico, Atlética, tem coisas que vocês podem responder. Não é a mesma coisa que
um estupro, por exemplo.
Agora, vocês hão de convir, vocês são estudantes de medicina e são pessoas
diferenciadas. Vocês são presidente de Centro Acadêmico, presidente de Atlética.
Então, por favor, mantenham uma linha de depoimento compatível com o nível de
escolaridade e de inteligência de vocês e preservem também um pouquinho a nossa.
Porque é lógico que nós temos que perguntar das letras da Batesão, de todas as coisas.
Agora, você há de convir que, acontece uma coisa grave como essa, que pode ter as
interpretações, aí, faz um texto de recepção que pode não ser - e acho que pode não ser e
não é - da responsabilidade do Centro Acadêmico, nem da Atlética, mas põem um
trecho daquele, gente!
O mínimo que vocês têm que fazer, o mínimo que vocês têm que fazer, como
presidentes do Centro Acadêmico e da Atlética, é falar: “Embora haja um texto, uma
cartilha, nós repudiamos veementemente esse tipo de prática, não concordamos”. Isso é
uma posição. Vocês vieram de Ribeirão Preto até aqui. Vocês não precisam ficar assim:
“sim”, “não”, “sim”. “Conhece sua mãe?”. “De vista”. “Seu pai?”. “Também”. Pelo
amor de Deus, gente! Isso é ridículo! É ridículo responder pergunta desse jeito. É
ridículo! Vocês é que ficam desmoralizados. Vocês têm que ter posição. Deviam ter
posição por escrito: “Ribeirão Preto, dia ‘tal’ de ‘tal’. Esse manual do segundo ano é um
absurdo! Um absurdo! Nós repudiamos frontalmente!”. Acabou! Acabou! Não tem o
que falar. “Essas letras aqui, nós repudiamos veementemente, nunca mais vai ter isso”.
É isso que nós queremos saber, gente!
Isso aqui, vocês não estão sendo pendurados num pau de arara para responder.
Vocês não estão sendo torturados. Mas vocês têm que ter posição, gente! Vocês são
estudantes de medicina da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto. Entendeu? É muita
responsabilidade. Vocês vão ser médicos, meninos. Médicos.
Quer ver? Vou passar o constrangimento. Põe o texto do Dráuzio aí, por favor.
Põe o texto do Dráuzio. Eles têm que ouvir. Põe o texto do Dráuzio. Olha o juramento.
Vamos ler o juramento. Põe o texto do Dráuzio. Põe o texto do Dráuzio, por favor.
Vamos lá, tem que ouvir, tem que virar um mantra, até aprender. Parar de se orgulhar da
barbárie. Vamos. Tem alguém para me ajudar? Dan, está aí, pronto, o segurança. Põe lá,
Dan.
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“Vocês devem ter visto esse caso das alunas da Faculdade de Medicina da
Universidade de São Paulo...”.
Um pouquinho mais alto, por favor.
“...que foram estupradas por colegas em festas, nas quais o álcool é consumido à
larga. Quando acontecem esses casos de estupro, todo mundo acha que a mulher tem
uma culpa nessa história toda. Especialmente quando ela bebeu. Eu fico chocado com
esse tipo de interpretação. Eu já, muitas vezes, bebi, passei do ponto também, e nunca
fui estuprado. E não conheço nenhum homem que tenha sido estuprado nesse tipo de
situação. A tendência, em qualquer caso de estupro, é jogar na mulher a culpa. ‘Ah! Ela
não devia ter bebido’. ‘Ah! Mas, também, ela estava com uma saia muito curta’.
Homem nenhum tem esse direito.Você não pode se aproveitar de uma mulher porque
ela bebeu. Ou não pode se aproveitar de uma mulher porque ela te... Apareceu vestida
de um jeito que estimulou a tua fantasia.
Estupro é crime. Esse caso da Faculdade de Medicina é exemplar. As pessoas
dizem: ‘Não, mas a imprensa divulgou só porque eram estudantes de medicina da
Universidade de São Paulo’. ‘Ah! Mas eles estão exagerando, porque as coisas não
foram bem assim’. E mesmo as pessoas que criticam, mesmo os jornais que fizeram
editoriais a respeito desse tema, ficam na discussão de se a faculdade agiu direito, se a
faculdade tomou as providências necessárias para evitar que isso acontecesse. Eu acho
que essa situação é muito mais simples.
Eu fui aluno da Universidade de São Paulo. Eu fico muito envergonhado de isso
acontecer na faculdade onde eu aprendi a ser médico. As pessoas ficam chocadas
também. E ficam por quê? Porque nós, médicos, temos acesso ao corpo das pessoas, ao
corpo dos pacientes. E os pacientes, e as pessoas, de um modo geral, têm que ter a
confiança de que nós não vamos abusar delas, que nós vamos respeitá-las,
independentemente do fato de elas estarem bêbadas, anestesiadas ou drogadas. Isso não
pode acontecer com médicos de forma nenhuma. Especialmente com alunos de
faculdade, que cursaram as melhores escolas do país. Porque o vestibular da medicina é
o mais concorrido de todos, o mais disputado. Esses meninos, que fazem essas coisas,
vieram das famílias mais respeitáveis. Estudaram em escolas boas. E têm exatamente a
sensação da impunidade, de que com eles não vai acontecer nada. Estupro é crime. É
um crime previsto no Código Penal.
Na cadeia, eu digo por experiência, eles matam, mas, antes de matar, eles
estupram os estupradores. Tanto que, todos os estupradores presos no Estado de São
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Paulo vão para uma cadeia especial. Eles não têm condição de sobrevivência. Estupro é
crime. Não interessa se quem praticou foi branco, foi preto, tem dinheiro, estudou ou
não estudou. É um crime previsto pelo Código Penal Brasileiro. É disso que se trata”.
Deputada, leia o juramento, por favor, para os meninos.
A SRA. SARAH MUNHOZ – PCdoB – Eu gostaria que ambos prestassem
atenção, para que a primeira parte possa ser lida uma única vez. Mas, se houver dúvida,
eu leio a segunda vez.
Senhores. Foram convocados a comparecer a essa Comissão Parlamentar de
Inquérito, constituído pelo Ato 56 de 2014, com a finalidade de investigar as violações
dos direitos humanos e demais ilegalidades ocorridas no âmbito das universidades do
Estado de São Paulo, ocorridas nos chamados trotes, festas e no seu cotidiano
acadêmico. E como testemunhas, com fundamento no artigo 213 e 218, ambos do
Código de Processo Penal, combinado com o parágrafo segundo, do artigo 13 da
Constituição do Estado, e artigo 3º da Lei Estadual 11.124, de 10 de abril de 2002, bem
como as demais normas constitucionais e infraconstitucionais aplicadas à espécie,
cumpre-nos adverti-los que devem dizer a verdade, não podendo fazer afirmações
falsas, calar ou negar a verdade a respeito dos fatos do seu conhecimento, por incorrer
no crime previsto no artigo 4º, do inciso II, da Lei Federal 1.579, de 18 de março de
1952.
Tudo bem? Então, o primeiro qualificante, você. Nome completo, dito alto e
detalhado.
O SR. GUILHERME PIANOWSKI PAJANOTI – Guilherme Pianowski
Pajanoti.
A SRA. SARAH MUNHOZ – PCdoB – Idade?
O SR. GUILHERME PIANOWSKI PAJANOTI – Vinte anos.
A SRA. SARAH MUNHOZ – PCdoB – Estado civil.
O SR. GUILHERME PIANOWSKI PAJANOTI – Solteiro.
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A SRA. SARAH MUNHOZ – PCdoB – Endereço de residência e bairro.
O SR. GUILHERME PIANOWSKI PAJANOTI – Rua Adolfo Serra, nº 216,
Alto da Boa Vista.
A SRA. SARAH MUNHOZ – PCdoB – Em...?
O SR. GUILHERME PIANOWSKI PAJANOTI – Ribeirão Preto, São Paulo.
A SRA. SARAH MUNHOZ – PCdoB – Tá. Profissão?
O SR. GUILHERME PIANOWSKI PAJANOTI – Estudante.
A SRA. SARAH MUNHOZ – PCdoB – Local onde estuda.
O SR. GUILHERME PIANOWSKI PAJANOTI – FMRP-USP.
A SRA. SARAH MUNHOZ – PCdoB – Campus?
O SR. GUILHERME PIANOWSKI PAJANOTI – Ribeirão Preto.
A SRA. SARAH MUNHOZ – PCdoB – Tem grau de parentesco com alguma
pessoa... Com alguma das partes aqui apresentadas? Professores ou nós?
O SR. GUILHERME PIANOWSKI PAJANOTI – Não.
A SRA. SARAH MUNHOZ – PCdoB – Não? Tem alguma relação extra com
qualquer um de nós aqui presentes?
O SR. GUILHERME PIANOWSKI PAJANOTI – Não.
A SRA. SARAH MUNHOZ – PCdoB – Tá. Assim sendo, peço a V. Sa. a
gentileza de relatar o que souber, explicando sempre as razões de sua ciência ou
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circunstâncias pelas quais possa avaliar-se a sua credibilidade, mediante a leitura do
termo de compromisso. Por favor.
O SR. GUILHERME PIANOWSKI PAJANOTI – Sob minha palavra de
honra, prometo dizer a verdade do que eu souber e for me perguntado, relacionado com
a investigação a cargo desta Comissão Parlamentar de Inquérito.
A SRA. SARAH MUNHOZ – PCdoB – Muito obrigada. O segundo, por favor.
Queira, por gentileza, dizer o seu nome completo.
O SR. GIOVANI ZACHARIAS ROSA – Giovani Zacharias Rosa.
A SRA. SARAH MUNHOZ – PCdoB – Sua idade?
O SR. GIOVANI ZACHARIAS ROSA – Dezenove anos.
A SRA. SARAH MUNHOZ – PCdoB – Estado civil?
O SR. GIOVANI ZACHARIAS ROSA – Solteiro.
A SRA. SARAH MUNHOZ – PCdoB – Endereço de residência.
O SR. GIOVANI ZACHARIAS ROSA – Avenida do Café, 1825, apartamento
47. Ribeirão Preto, São Paulo.
A SRA. SARAH MUNHOZ – PCdoB – Profissão?
O SR. GIOVANI ZACHARIAS ROSA – Estudante.
A SRA. SARAH MUNHOZ – PCdoB – Local onde estuda.
O SR. GIOVANI ZACHARIAS ROSA – É Faculdade de Medicina de
Ribeirão Preto- USP, Campus de Ribeirão Preto.
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A SRA. SARAH MUNHOZ – PCdoB – Você trabalha em algum outro local?
O SR. GIOVANI ZACHARIAS ROSA – A senhora...
A SRA. SARAH MUNHOZ – PCdoB – Você só é estudante, ou trabalha em
algum outro local?
O SR. GIOVANI ZACHARIAS ROSA – Eu ocupo, atualmente, o cargo de
presidente do Centro Acadêmico.
A SRA. SARAH MUNHOZ – PCdoB – Não, querido.
O SR. GIOVANI ZACHARIAS ROSA – Não é isso?
A SRA. SARAH MUNHOZ – PCdoB – É assim, se você trabalha com carteira
profissional registrada.
O SR. GIOVANI ZACHARIAS ROSA – Não, não tenho carteira profissional
registrada. Desculpa, eu não entendi a pergunta.
A SRA. SARAH MUNHOZ – PCdoB – Eu também peço desculpas. Às vezes,
aqui, até pelo fato de a gente sempre perguntar a mesma coisa, acaba... Me desculpa. Eu
não fui tão clara. Me perdoe, tá?
O senhor tem algum grau de parentesco com qualquer uma das pessoas que estão
nesta Mesa?
O SR. GIOVANI ZACHARIAS ROSA – Não.
A SRA. SARAH MUNHOZ – PCdoB – O senhor tem alguma relação, seja ela
qual for, com qualquer das pessoas que estão aqui, nesta Mesa?
O SR. GIOVANI ZACHARIAS ROSA – Não.
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A SRA. SARAH MUNHOZ – PCdoB – Assim sendo, eu peço a V. Sa. a
gentileza de relatar o que souber, explicando sempre as razões de sua ciência ou as
circunstâncias pelas quais possa avaliar-se a sua credibilidade, mediante a leitura do
termo de compromisso. Por gentileza?
O SR. GIOVANI ZACHARIAS ROSA – Sob minha palavra de honra,
prometo dizer a verdade do que souber e me for perguntado, relacionado com a
investigação a cargo desta Comissão Parlamentar de Inquérito.
A SRA. SARAH MUNHOZ – PCdoB – Muito obrigada.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Vamos lá.
A SRA. SARAH MUNHOZ – PCdoB – Professor Adriano. São só eles dois?
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Só os dois.
A SRA. SARAH MUNHOZ – PCdoB – Só?
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Vocês são filhos de
médicos? Não? Vamos lá. Nem pai, nem mãe são médicos? Tudo bem. Qual é a
profissão do seu pai, Pianowski?
O SR. GUILHERME PIANOWSKI PAJANOTI – Meu pai é dentista.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Sua mãe?
O SR. GUILHERME PIANOWSKI PAJANOTI – Também.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Os dois dentistas?
O SR. GUILHERME PIANOWSKI PAJANOTI – Isso.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – E você?
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O SR. GIOVANI ZACHARIAS ROSA – Meu pai é cirurgião dentista. E
minha mãe é professora do Estado.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Professora do Estado?
O SR. GIOVANI ZACHARIAS ROSA – Isso.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Professora do quê?
O SR. GIOVANI ZACHARIAS ROSA – Professora de matemática.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Ótimo. Venham os dois
sentar aqui ao meu lado, por favor? Vamos lá.
Eu estou com o inquérito que o Ministério Público tem sobre vocês. Vocês, quer
dizer, a faculdade. Senta aqui ao meu lado. Sentam aqui ao meu lado, os dois. O
Pianowski... Isso, aí. O Pianowski é mais da Atlética. Pianowski, eu estou com todas as
letras de música que o promotor me mandou. Dá para você ler aquela primeira. Porcada,
é quando vocês falam da Pinheiros, não é?
O SR. GUILHERME PIANOWSKI PAJANOTI – É.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Faça o favor, leia aquela
letra de música para mim?
O SR. GUILHERME PIANOWSKI PAJANOTI – “Porcada, filha da puta.
Cheia de putas mil. Porcada, filha da puta. Vai para a puta que o pariu”.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Continua.
O SR. GUILHERME PIANOWSKI PAJANOTI – “Mas o meu pau
amanheceu no cu de um porco. De um porco ‘forco’. Foi uma leitoa que passou perto de
mim. E que me deixou assim. Leitoa gostosa que passa. Com o seu rabinho infernal.
Vem toda cheia de graça. Querendo chupar o meu pau”.
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O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Instrutiva, não é? Pra
caramba. Leia uma outra. Qual é da sua preferência? Qual que é da sua... Que ano você
está agora?
O SR. GUILHERME PIANOWSKI PAJANOTI – Terceiro ano.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Vocês continuam mantendo
essas letras maravilhosas?
O SR. GUILHERME PIANOWSKI PAJANOTI – Assim...
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Por que é que... Por
exemplo, para vocês falarem que não sabiam, que não ouviram falar... Notícia, que o
promotor me mandou, documento, vai. Senão eu fico fazendo papel de bobo aqui.
Vamos lá. Notícia, que vocês usaram uma música outro dia, bem recentemente. O
negócio das negras lá. Como é que a história? Você lembra daquela das negras?
O SR. GUILHERME PIANOWSKI PAJANOTI – Sim. Eu vi.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – É. Então, como é que esse
negócio das letras de música? Como é que é esse negócio aí?
O SR. GUILHERME PIANOWSKI PAJANOTI – Assim. Olha, por
exemplo...
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Quando que vocês... Eu
quero saber o seguinte, a pergunta é objetiva: vocês assumem essas letras como letras da
Batesão?
O SR. GUILHERME PIANOWSKI PAJANOTI – Não. Essa letra, por
exemplo, que eu acabei de ler, é uma letra de competição, que a gente costuma cantar na
Intermed. Só que ela não é cantada apenas pela nossa faculdade. Como ela é uma
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música geral, assim, generalista, e fala de várias faculdades, são todas as faculdades que
cantam, em afronta a outra faculdade que estiver jogando.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Entendi.
O SR. GUILHERME PIANOWSKI PAJANOTI – Entendeu?
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Você lembra daquela do
racismo, não é?
O SR. GUILHERME PIANOWSKI PAJANOTI – Sim.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Essa daqui. Você lembra
dessa letra de música aqui?
O SR. GUILHERME PIANOWSKI PAJANOTI – Eu a vi na mídia, quando
saiu.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – É. E aí, o que você...
Vamos ver uma outra aí. Vocês usam isso... Vocês não frequentam Calomed, não é?
O SR. GUILHERME PIANOWSKI PAJANOTI – Não. A gente frequenta a
Copa Calo, que é basicamente a mesma competição, da mesma organização.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – É. Não, deixa aquela da
odonto. Aquela da odonto. Como eles têm pai dentista, eu queria que eles vissem aquela
da odonto. Tirou agora. Tinha uma da odonto, essa daí, para ler? An? Calomed 2012.
O SR. GUILHERME PIANOWSKI PAJANOTI – Então, eu não sei...
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Vamos lá. Leia ela para
mim, por favor, essa daí.
O SR. GUILHERME PIANOWSKI PAJANOTI – Qual?
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O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Essa daí. Calomed 2012.
O SR. GUILHERME PIANOWSKI PAJANOTI – “Vamos meter, até eu
gozar. Se eu não gozo hoje, bato um punhetão. Medicina, USP, Ribeirão”.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Outra, Intermed 2012,
embaixo. Leia esse poema magnífico, fantástico, do cancioneiro popular.
O SR. GUILHERME PIANOWSKI PAJANOTI – “É bocha. Com raça, com
precisão. Vamos sempre avante. É bocha, Ribeirão”.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Depois, a de baixo.
Também é bem instrutiva. Da Calmed 2012. É bem, bem própria de estudante de
medicina. A de baixo. A de baixo. A de baixo. A última. O último poema. É.
O SR. GUILHERME PIANOWSKI PAJANOTI – “Vamos fumar uma pedra.
Esquecer a família. Perder o emprego. Ir para uma clínica. Vamos tomar um doce. Ter
‘bad trip’. Morrer de frio. Pegar uma gripe. Vamos cheirar ‘loló’, até ouvir sininho. Ai
que dó. Dê um golinho”.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Essa daí de quando é?
Calomed...
O SR. GUILHERME PIANOWSKI PAJANOTI – Calomed 2012. Está
escrito.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Isso. Continua. A outra é
InterUsp. Vamos lá. Leia essa, por favor.
O SR. GUILHERME PIANOWSKI PAJANOTI – “Aqui em Ribeirão eu não
queimo um fino, só baseado de meio quilo”.
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O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Vamos lá. Esse de baixo.
Essa também é bem, assim, acho que baseado em Castro Alves. Vamos lá, do navio
negreiro, vamos. Essa daí.
O SR. GUILHERME PIANOWSKI PAJANOTI – “Botubeirão despregueia.
É força, é raça, é um tesão. Meu pai levanta e abaixa. Vem aí botubeirão. É med, é med,
medicina botubeirão. Pau no seu cuzão”.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Entendi. Vocês têm alguns
vídeos, que vocês podem me mostrar, da bateria, que eu pudesse achar na Internet?
O SR. GUILHERME PIANOWSKI PAJANOTI – Eu acho que no YouTube
acha fácil. No Face...
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – É?
O SR. GUILHERME PIANOWSKI PAJANOTI – Assim, nesse ano a gente
postou agora quanto à formatura da 58 que teve, a bateria toca nela, toca várias músicas,
e a gente postou. Se não me engano, está no YouTube sim.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – É? Então, vamos lá. Deixa
eu ver. Leia essa daí: “tenho andado com libido excedente”. Leia essa para mim, por
favor. Que essas daí não são antigas, não é?
O SR. GUILHERME PIANOWSKI PAJANOTI – Essa...
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – É advogada essa senhora?
O SR. GUILHERME PIANOWSKI PAJANOTI – Oi?
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Que veio falar?
O SR. GUILHERME PIANOWSKI PAJANOTI – Ela é.
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O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Advogada de vocês?
O SR. GUILHERME PIANOWSKI PAJANOTI – Não.
A SRA. LUANA – Eu sou assessora.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – A senhora é assessora de
onde?
A SRA. LUANA – Do gabinete (ininteligível.)
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – A senhora é assessora do
Deputado Itamar? A senhora quer se... A senhora está interferindo nos depoimentos?
A SRA. LUANA – (Inaudível.)
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – A senhora é advogada? Do
gabinete? O Deputado Itamar pediu para a senhora vir aqui?
A SRA. LUANA – (Inaudível.)
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – E qual é a orientação que a
senhora está dando? A senhora não quer dar no microfone?
A SRA. LUANA – Posso falar. Eu acho que...
O SR. – Se identifique, por favor.
A SRA. LUANA – Meu nome é Luana.
O SR. – Fala no microfone.
A SRA. LUANA – Meu nome é Luana. Eu, na verdade, percebi que eles estão
se sentindo constrangidos de ler, porque é algo bastante... É algo que não... Pelo menos,
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pelo que foi dito por eles, não foi escrito por eles. E é um constrangimento bastante
forte fazê-los ler algo que todo mundo pode ler, já que eles... E eles não estão aqui,
realmente, na condição de... Como V. Exa. mesmo falou, eles estão aqui para que sejam
esclarecidos alguns fatos, que eu saiba. Apenas isso.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – É que essas letras estão
aqui, no inquérito do promotor. Foi o promotor que me mandou.
A SRA. LUANA – E elas estão aí (ininteligível.)
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Então, mas senhora não vai
interferir. A senhora peça para o deputado vir interferir, por favor. Vamos lá. Continua.
Por favor.
O SR. GUILHERME PIANOWSKI PAJANOTI – Qual, por favor?
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Não, eu estou me referindo
principalmente a essas últimas, das Calomedes, das Intermedes, para não dizer que elas
são do cancioneiro, tão antigas, que vocês não... Leia aquela, por favor. Aquela do
refrão... Aquele refrão daquele poema lá.
O SR. GUILHERME PIANOWSKI PAJANOTI – “Colocai na frente”.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Não, o refrão, aqui
embaixo, esse último poema.
O SR. GUILHERME PIANOWSKI PAJANOTI – Ah! Tá.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – É, esse aí.
O SR. GUILHERME PIANOWSKI PAJANOTI – “Tem a preta imunda, que
me vira a bunda, e começa a peidar. Crioula da buceta fedorenta, que eu não como nem
lavada em água benta”.
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O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Entendi. Ai meu Deus do
céu! Meu Deus do céu! Que horror!
O SR. – (Ininteligível.)
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Vê se tem algumas que eles
destacam como usadas nas últimas competições, gente. Por favor. Aí tem tudo, não é?
Racismo, homofobia, incentivo ao uso de drogas. Tem tudo. Aquela do gay lá. Para que
essa senhora, assessora, que veio interferir, então, leio eu. Pode deixar.
“Viado, filho da puta, bando de gay e de cuzão. Cuzão. Cuzão. Cuzão. Vamos
foder, vamos gozar. Comer o cu, para arregaçar. Essa é a Batesão, MED USP, Ribeirão.
Tesão. Tesão. Tesão”.
Realmente, a gente tem que ter vergonha de ler essas coisas, não é? Vergonha.
Pena que está no hinário da faculdade da... Da faculdade não, da Atlética. Vamos lá.
Vamos voltar para a Mesa, vai. Pena que o Deputado Itamar não participa da ação,
quando ele queria tanto ajudar. Infelizmente, o partido dele o substituiu. Mas, eu não
vou ser impedido de ler nada. Nada. Essa vergonha vai ter que virar uma vergonha
processual. Vamos lá.
Bom, então, Dr. Beneton, os senhores procuradores e advogados. Maurílio, Dr.
Maurílio. Tem uma fartura aqui de hinos e, embora eles digam que não sejam bem
recentes, está aqui: Calomed 2012, Intermed 2006, Calomed, de 2012:
“Vamos tomar um doce, ter ‘bad trip’. Morrer de frio, pegar uma gripe. Vamos
cheirar ‘loló’, até ouvir o sininho. Ai que dó, dê um golinho”.
Calomed, 2012. Que vergonha. Querem dar uma olhada? Eu sei que não é todo
dia que vocês... Dá uma olhada. O promotor me mandou... Não estou ironizando, dá
uma olhada, que, talvez, vocês não tenham acesso a todas essas letras, que são algumas
muito antigas. Dá uma olhada no processo. Pode folhar o processo todo. Eu gostaria que
vocês tivessem noção do que o promotor está escrevendo a respeito de vocês.
Têm vídeos da bateria disponíveis aí no YouTube, Danilo, por favor? Os vídeos
são mais didáticos. As letras, às vezes, não expressam tanto sentimento. Tem as
postagens na Internet também, que são colocadas. Ele recuperou as postagens que vocês
põem. Pode (ininteligível). Enquanto você não... Enquanto você não achar os vídeos,
mantenha as letras na tela, para que elas possam ser fotografadas. E os patrocinadores,
não é? Que tem gente que patrocina essa barbárie aí. Obrigado.
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Então, vamos ver ler a letra que o promotor está mais... Que ele está mais
interessado. Vamos lá. “Futuros médicos do Brasil, e seu inacreditável racismo,
misoginia e grosseria”. Eu vou aceitar a orientação da nossa assessora, a nossa querida
assessora, e vou ler. É difícil, mas, eu também tenho formação cristã, mas eu sou
obrigado, eu estou na minha função de deputado aqui.
Refrão: “Tem preta imunda...”. Aquela que vocês já leram, não é? “Tem preta
imunda, mas como é bom...”, e não sei o quê. “A Batesão assume o seu lugar...”,
escreve o promotor aqui. Ah! O Coletivo Negro da USP:
“O Coletivo Negro da USP vem ao público manifestar o seu repúdio e
indignação a respeito do cancioneiro Batesão, Bateria da Faculdade de Medicina de
Ribeirão Preto, que apresenta letras misóginas e racistas. Mais uma vez, a Faculdade de
Medicina de Ribeirão Preto protagoniza episódio lamentável de discriminação.
Lamentável, para dizer o mínimo. O que está exposto no cancioneiro é um ataque, uma
falta de respeito, um crime. Misoginia e racismo se misturam de tal forma a agredir e
desumanizar a mulher negra, reafirmando todo um histórico de inferiorização da mulher
negra, por ser mulher e ainda negra, ou negra, ou ainda mulher.
A Batesão assume o seu lugar de senhor de escravos, pega o chicote e violenta,
mais uma vez, as mulheres negras. Senão, pelo estupro de nossas avós, bisavós, que
sofreram por parte dos senhores e seus filhos, pela subjugação do nosso corpo negro.
Em primeiro lugar, o corpo de uma mulher... O corpo de mulher nenhuma está à
disposição do prazer masculino. Essas mulheres devem ter autonomia de seus corpos,
para não serem coagidas ao sexo, acabando por sofrer um abuso sexual.
O machismo sempre esteve presente nas letras das canções, entoadas a plenos
pulmões pelas baterias e atléticas das faculdades. Manifesta-se em versos de conotação
sexual extremamente agressivos, que chegam a incitar a violência sexual. As mulheres
negras sempre foram alvo das mais diversas formas de discriminação, considerada pela
sociedade não como um ser... Considerada pela sociedade como um ser... Com um não
ser, completamente invisível aos olhos da sociedade, a não ser quando os nossos corpos
são vendidos na vitrine do Carnaval, ao título de exóticos, e da alcunha da mulata. Afora
isso, o nosso corpo é ridicularizado, caricaturizado pela mídia e desprezado no
imaginário torto dessa gente dita brasileira.
Como diria Ellen Oléria, nosso corpo negro não é objeto de consumo sexual de
mercadoria de Carnaval, como querem afirmar alguns. Também não é de abjeção, como
querem outros. É símbolo do instrumento de nossa luta e resistência. Segundo o site, a
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Batesão se antecipou e logo soltou uma retratação, como se o racismo se revolvesse
com uma carta de retratação. Alem disso, usa o velho álibi do amigo negro”.
Pois não, meninos. Com a palavra. Por favor.
O SR. GUILHERME PIANOWSKI PAJANOTI – Bom, em primeiro lugar,
eu gostaria de retificar que a Atlética é totalmente contra esses atos. Quanto a isso, a
gente passou para os nossos diretores de bateria, que são os responsáveis pela bateria
dentro da Atlética. Então, a gente já conversou com eles e já falou que a gente repudia
totalmente isso.
E como primeiro... Primeira manobra nossa, primeira atitude nossa, a gente tirou
o cancioneiro da distribuição no kit de calouros. Pode ver que esse ano não tem o
cancioneiro. Nos outros anos em que ele foi distribuído, realmente, como já foi dito aqui
anteriormente, essa revisão não era feita, por conta de haver músicas, sempre, desde o
começo da faculdade, de músicas que eram cantadas antigamente. O cancioneiro deriva
de 30 anos atrás, pelo que apuramos. Então, essas músicas continuaram sendo... Sendo
acrescentadas músicas ao final. As músicas novas, que são criadas em competições, são
adicionadas no final do cancioneiro. E as antigas não foram retiradas. E essa
distribuição, ela ocorreu na maneira do kit.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – E já chegaram os novos
alunos lá, esse ano?
O SR. GUILHERME PIANOWSKI PAJANOTI – Sim, a matrícula ocorreu
ontem e hoje. Está ocorrendo lá, deve ter acabado já, a essa hora. Mas, a semana de
recepção deles é dia 23 de fevereiro, agora.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Quais são as atividades de
trotes que vocês pretendem fazer esse ano?
O SR. GUILHERME PIANOWSKI PAJANOTI – Olha, de trote, a gente até
pretende fazer na sexta-feira, está na programação, a Associação Atlética vai levar os
calouros até uma instituição carente chamada Oca, lá em Ribeirão Preto, que ela atende
crianças de 5 a 16 anos. A faculdade disponibilizou um ônibus para levarmos até lá. A
gente vai promover atividades esportivas entre eles lá.
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O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – E vai ter festa? Algumas
festas, assim?
O SR. GUILHERME PIANOWSKI PAJANOTI – Festa, organizada pela
Atlética (ininteligível.)
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Aquela última que o... O
diretor esteve aqui e suspendeu, você lembra daquela?
O SR. GUILHERME PIANOWSKI PAJANOTI – Sim. Era o Bar da Med
Saideira, não é?
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – É.

O SR. GUILHERME PIANOWSKI PAJANOTI - Suspendeu.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Como é que vocês
pretendem, agora? Vocês vão fazer finanças através de festas? Como é que está o uso
das bebidas alcoólicas? Como é que está o uso da “loló”? Quais são as resoluções, por
escrito, da Atlética e do Centro Acadêmico? Além de não entregar o texto do hinário,
quais são as medidas por escrito que a Atlética e o Centro Acadêmico tomaram na
revisão?
Porque, eu só vou tentar te situar melhor o seguinte, olha, trote é uma forma de
tortura. O trote devia ser proibido. Um dos objetivos... Não existe ninguém... Não é
porque tem um cara no segundo ano, que entra um cara no primeiro, que tem qualquer
ascendência hierárquica. Trote é uma forma de submissão, que começa com esse
negócio que vocês chamam de trote solidário, e depois vai evoluindo para as formas
mais terríveis de crueldade.
Então, vamos estabelecer uma linguagem. O nosso objetivo é colocar o trote no
nível da tortura. E não existe trote do bem e trote do mal. Começa... Todo trote começa
como do bem. E depois vai evoluindo, evoluindo. E vocês sabem para onde vai chegar.
Então, esse é o nosso entendimento. Então, nós gostaríamos de saber...
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Por exemplo, aqui na faculdade da USP, daqui de São Paulo, vocês também são
da USP, está proibido álcool, tal. Como é que está esse cotidiano acadêmico? Como é
que vocês estão pensando... Vocês soltaram algum texto sobre estupro? Sobre a
abordagem? Qual foi o texto, por exemplo... Vocês não distribuíram a cartilha, mas ela
está na Internet. Hoje não precisa mais ter cartilha em papel. Qual é a supressão? Vocês
criaram uma nota: “não reconhecemos mais esses hinos”? Vão continuar com a
tradição? Eu estou tentando ajudar vocês a responder. Quais são as coisas de repúdio,
públicas, que vocês publicaram, escreveram, mostraram, que daqui para frente o mundo
vai ser diferente? Como é que é?
O SR. GUILHERME PIANOWSKI PAJANOTI – Certo. Olha, em primeiro
lugar, quanto às festas que o senhor comentou, com bebidas alcoólicas. É...
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Você lembra daquela festa
que o diretor propôs, não é? Posso pôr o...
O SR. GUILHERME PIANOWSKI PAJANOTI – Pode, claro.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Posso pôr?
O SR. GUILHERME PIANOWSKI PAJANOTI – Sim, lembro.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Ainda está no nosso
arquivo? Dan, por favor. Depois você vai lembrar a carinha que vocês puseram na
Internet. Mas, vamos lá.
O SR. GUILHERME PIANOWSKI PAJANOTI – Tá. Em primeiro lugar,
então, em 2015 a gente não vai mais realizar festas com bebidas alcoólicas no espaço de
vivência dentro do campus. É... Por meio do sustento de...
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Vão fazer fora? Vão fazer
fora?
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O SR. GUILHERME PIANOWSKI PAJANOTI – Então, eu vou continuar.
Por meio do financiamento da Atlética, de como vai ser feito, que o senhor perguntou, a
gente lançou um novo projeto de anuidades, para tentar trazer os alunos formados para
perto, para a gente conseguir angariar fundos, já que a nossa maior fonte de renda eram
as festas.
Agora, a gente vai trabalhar com festas menores, como a gente costumava fazer
algumas, como “happy hours”. E serão feitas fora da faculdade. Nossa única festa da
gente, que agora... Que é aberta para todo o campus, ou aberta para as pessoas da
cidade, é somente uma que a gente faz. E aí, a gente vai ver se faz parcerias com festas,
baladas de Ribeirão Preto, por exemplo, se a gente consegue associar, para conseguir
fazer dentro dela, já que ela oferece toda a estrutura, toda a segurança necessária já está
lá.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Vocês vão usar, então... Vai
fazer tudo fora do campus agora? As festas, vão aproveitar as boates, as baladas, fazer
fora, não é?
O SR. GUILHERME PIANOWSKI PAJANOTI – É uma ideia, fazer em
baladas. A gente não sabe ainda como vai se virar com isso, como que a gente vai fazer.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Você lembra quem que
desenhou o convite dessa festa? Você lembra? Dá para ampliar um pouquinho, Dan, no
zoom? Você lembra dessa cabeça de negra?
O SR. GUILHERME PIANOWSKI PAJANOTI – Fomos nós mesmos que
desenhamos, mas eu não...
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Vocês desenharam?
Embora vocês tenham posto esse carimbão de cancelado... Não tem sem o carimbão,
tem Dan? Você lembra desse loguinho aí, lembra? Lembra desse loguinho?
O SR. GUILHERME PIANOWSKI PAJANOTI – Sim, claro.
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O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – O que representava esse
loguinho?
O SR. GUILHERME PIANOWSKI PAJANOTI – Ele é um chope, com a
cerveja e o churrasco.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – E o rosto de uma moça, não
é?
O SR. GUILHERME PIANOWSKI PAJANOTI – Não, senhor.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Não tem o rosto de uma
moça, com os brincos? Não?
O SR. GUILHERME PIANOWSKI PAJANOTI – Não, senhor.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Uma cabeça de negra?
O SR. GUILHERME PIANOWSKI PAJANOTI – Não.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Não tem? Tá bom. Então,
quer dizer que todas as festas agora... Vocês têm repúblicas lá?
O SR. GUILHERME PIANOWSKI PAJANOTI – É, existem várias
repúblicas sim.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – A repúblicas, elas são
extensão do território da universidade, não?
O SR. GUILHERME PIANOWSKI PAJANOTI – Não.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – As repúblicas são
regularizadas perante a universidade?
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O SR. GUILHERME PIANOWSKI PAJANOTI – Não, não. Não há
nenhuma regulamentação da faculdade, de república.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Elas não são consideradas
uma extensão do campus?
O SR. GUILHERME PIANOWSKI PAJANOTI – A meu ver, não. Não veio
da Atlética, que eu saiba, não. Não sei.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – E como vai ser a primeira
festa de balada que vocês vão fazer? Uma festa grande, de recepção? Já tem uma boate,
um salão aí, reservado?
O SR. GUILHERME PIANOWSKI PAJANOTI – Não. Nós não temos...
Ainda nós não temos nenhuma festa planejada de boate grande, assim. O que a gente
tem é fazer em “happy hour”. Hoje mesmo deve acontecer algum lá, por ser o fim da
matrícula, em alguma casa.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Hoje tem “happy hour”? Lá
na faculdade, ou fora?
O SR. GUILHERME PIANOWSKI PAJANOTI – Todos fora da faculdade.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Fora. Entendi. O que é
“loló”, hein?
O SR. GUILHERME PIANOWSKI PAJANOTI – “Loló”?
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – É. O que é “loló”? Quando
é usada a “loló”? Em que ocasiões?
O SR. GUILHERME PIANOWSKI PAJANOTI – Olha, eu, particularmente,
nunca fiz uso. O que eu ouço é que “loló” é um lança-perfume, que eu sei.
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O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Mas é perfume caseiro, não
é?
O SR. GUILHERME PIANOWSKI PAJANOTI – Não sei te dizer.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Não, artesanal. Quer dizer,
não é aquela lata que você compra da Argentina, não é? Quando que usa “loló”? Só nas
competições esportivas?
O SR. GUILHERME PIANOWSKI PAJANOTI – Não. O “loló”, eu não uso
“loló” em competição esportiva.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Eu não estou perguntando
se você usa. Eu falei... Eu tenho certeza que você não usa “loló”, você é o presidente da
Atlética, você é um esportista.
O SR. GUILHERME PIANOWSKI PAJANOTI – Exato.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Eu estou perguntando
assim: o que é “loló”? O que é uma “loló”? Tem nos hinos, aí. Está nos hinos
O SR. GUILHERME PIANOWSKI PAJANOTI – Então, que eu saiba, “loló”
é um lança-perfume.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – É? E quando usa esses
inalantes?
O SR. GUILHERME PIANOWSKI PAJANOTI – Quando usa?
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – É. Por ocasião do quê?
Quem faz? Quem que pega o éter lá na prateleira? Compra na cidade? Como é que faz a
“loló” artesanal?
O SR. GUILHERME PIANOWSKI PAJANOTI – Eu não sei te...
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O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Olha, só para você ter uma
ideia, eu entrei na USP em 69, entendeu? Então, por favor. Como é que faz a “loló”
atualmente? No meu tempo pegava o Quelene. E o agora, como é que faz a “loló”?
O SR. GUILHERME PIANOWSKI PAJANOTI – Eu não sei responder para
o senhor.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Tá bom. O presidente do
Centro Acadêmico, sabe o que é “loló”?
O SR. GIOVANI ZACHARIAS ROSA – O que eu tenho de informação é
justamente isso, que é um lança-perfume, que é um tipo de lança-perfume. Como eu
também nunca usei, nunca vi ninguém vendendo, eu não sei como é que é feito, não sei.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Tá. Tem festa “open” lá?
O SR. GIOVANI ZACHARIAS ROSA – Tem, tem sim.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Essa que vocês vão fazer é
“open”? Essa primeira grandona aí, de recepção, é “open”?
O SR. GIOVANI ZACHARIAS ROSA – Não estou sendo eu que estou
fazendo. Você sabe se é “open”?
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – É “open bar”, ou é “open”
geral?
O SR. GUILHERME PIANOWSKI PAJANOTI – É... Não é... Assim, o que
a gente vai fazer... Igual, se fosse ter uma festa hoje, não é festa “open bar”. Ela é bar
pago, assim. Só que não é festa grande também. São, no máximo, 80 pessoas, 100
pessoas. E...
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O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Onde vai ser? Essa de hoje,
o “happy hour”?
O SR. GUILHERME PIANOWSKI PAJANOTI – Deve ser em alguma
república lá. Não sei te falar ainda.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Sabe o nome da república?
O SR. GUILHERME PIANOWSKI PAJANOTI – Agora, assim... Porque,
assim, geralmente, como elas eram feitas... Antigamente a gente fazia um “happy hour”
dentro da faculdade, só que não pode. A gente não pode fazer consumo de bebidas
alcoólicas lá. Então, a gente vetou totalmente isso e a gente está tentando fazer de
alguma outra forma, para continuar com a integração das pessoas.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Você não... A festa vai ser
hoje e você não pode me dar o nome e o endereço da república?
O SR. GUILHERME PIANOWSKI PAJANOTI – É que... Eu não sei.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Isso é um direito que você
tem. Mas, você está percebendo que...
O SR. GUILHERME PIANOWSKI PAJANOTI – Sim, mas deve ter um
evento...
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Você não está querendo
responder a pergunta.
O SR. GUILHERME PIANOWSKI PAJANOTI – Deve ter um evento no
Facebook.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Então, eu vou te explicar.
Eu vou só te explicar. Tem no Facebook?
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O SR. GUILHERME PIANOWSKI PAJANOTI – Deve ter.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Então, pede para o Danilo
abrir, a gente abre. Vamos lá. Eu só vou te explicar uma coisa, para você entender. Tem
dois tipos de repúblicas: Ouro Preto e Piracicaba. Ouro Preto, a república é considerada
uma extensão do território da faculdade. Em outras palavras: todo rolo que der na
república, está no âmbito acadêmico. Em Piracicaba, as repúblicas não pertencem ao
campus. Elas não estão sob supervisão. Todas as barbaridades que acontecem, é por
conta e risco. Quando você vai falar, o cara fala assim: “Uai! Estava fora. Estava fora.
Não tem nada que ver!”. Entendeu?
O SR. GUILHERME PIANOWSKI PAJANOTI – Aham.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Então, esse negócio de
fazer fora, não nos emociona, não nos convence. É para dar uma legalidade. Você viu lá
em Adamantina? Que os caras jogaram ácido na vagina da menina? Não era dentro do
campus, era na rua. “Aonde era a rua?”; “estacionamento da faculdade”; “era dentro?”;
“não, estava fora”. Entendeu?
O SR. GUILHERME PIANOWSKI PAJANOTI – Entendi.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Então, vocês estão sendo
muito caras de pau de fazer um “happy hour” hoje! Hoje! Hoje! Com todas as luzes do
mundo acesas, e vocês na maior cara dura vão fazer o “happy hour”. E vocês não
percebem isso! Vocês não viram que a medicina... Olha, a Pinheiros, tiraram
fotografias, aqui. Então, está proibido dentro do campus. Tá bom. Está proibido dentro
do campus, faz outro lá na rua. “Aonde?”; “numa república”; “qual república?”; “não
sei, não sei”.
Então, vamos abrir o Facebook. Pede a dica para a gente abrir o Facebook. Faça
o favor, abra o Facebook. Dá a dica lá para o técnico abrir o Facebook, por favor. Vocês
pensam que nós estamos brincando. Vocês pensam que nós estamos brincando. Abre aí,
dá as coordenadas para poder abrir. Está em nome da Atlética? Em nome de uma
república? Em nome dos estudantes? Em nome dos calouros? Por favor, dê o nome para
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a gente pôr. Nós vamos pôr na tela. Nós queremos saber onde vai ser o “happy hour” de
hoje à noite de Ribeirão. Nós queremos saber.
O SR. GUILHERME PIANOWSKI PAJANOTI – Senhor deputado, eu não
sei te falar se vai estar no meu Facebook, ou no da Atlética.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – No seu Facebook?
O SR. GUILHERME PIANOWSKI PAJANOTI – Acho que não.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Então, vai lá no
computador, por favor, o da Atlética, abra lá, você mesmo, por favor.
O SR. GUILHERME PIANOWSKI PAJANOTI – Licença.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Para você não ser coagido
ou pressionado. Abra lá. Achou? Vamos lá. É esse aí? Tomate na Boina? É desse?
O SR. GUILHERME PIANOWSKI PAJANOTI – Esse é um evento no dia
24. Eu acho que não é.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Não é esse?
O SR. GUILHERME PIANOWSKI PAJANOTI – Esse é no dia 24, só se foi
mudado.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Esse é dia 24?
O SR. GUILHERME PIANOWSKI PAJANOTI – Esse evento não é nosso.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Esse é de hoje?
O SR. GUILHERME PIANOWSKI PAJANOTI – Não é nosso.
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O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Esse não é de vocês? É de
outra faculdade? É da medicina também, mas de outro grupo, não tem nada que ver com
vocês, é isso?
O SR. GUILHERME PIANOWSKI PAJANOTI – Não, esse (ininteligível).
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Deixa eu sentar lá na frente,
vai.
O SR. GIOVANI ZACHARIAS ROSA – Está escrito os nomes dos cursos que
participam.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Ai meu Deus do céu!
Vamos lá. Vamos ler. Achar. Vamos achar. Esse é Bixurras 2015, 26 do 2. Ajuda aqui,
Bixurras. Chácara Pereira Lago. Ih! Quando vai para chácara é que é o perigo. Aí é que
mora... “Open bar”, Nossa Senhora! “Open bar”, aí é bronca. Quanto paga? A medicina
está fora? Qual é a de hoje, da medicina? Vamos achar. Vem cá, e a chopada que vocês
vão fazer dia 23, dentro do campus, sem conhecimento da direção? O que vocês têm a
dizer sobre isso?
O SR. GUILHERME PIANOWSKI PAJANOTI – Nós não fazemos a
chopada.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Não vai ter essa do dia 23?
Sem conhecimento... Tá bom, então, vamos abrir da festa de hoje. “Open bar”. De quem
é essa daí, hein? Bixurras 2015. Quem será? Direito... Bom, tem tantas faculdades lá,
não é? Os caras não se corrigem mesmo. “Open bar”. Sabe o que significa linguagem de
“open bar”, de festa, não é? Sabe, não é? “Open” tudo que tem direito. Bixurras.
Chácara Pereira Lago. Em breve, mais informações. An?
O SR. GUILHERME PIANOWSKI PAJANOTI – Ele vai procurar o nome
da república. Aqui, que eu acho que vai ser.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Vai procurar?
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O SR. GUILHERME PIANOWSKI PAJANOTI – É.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Não, é importante para nós
registrarmos.
O SR. GUILHERME PIANOWSKI PAJANOTI – Cortiço.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – República coletiva?
O SR. GUILHERME PIANOWSKI PAJANOTI – Cortiço.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Cortiço? República Cortiço.
Quantas repúblicas da medicina têm lá em Ribeirão? Elas são dividas como em
Piracicaba? Têm as vermelhas, azuis? Quais são as denominações?
O SR. GUILHERME PIANOWSKI PAJANOTI – Não. Geralmente, são
criadas pelos primeiros anistas mesmo. Tem cerca de dez, eu acho.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Dez repúblicas?
O SR. GUILHERME PIANOWSKI PAJANOTI – É.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Masculinas e femininas?
Ou dez masculinas?
O SR. GUILHERME PIANOWSKI PAJANOTI – Só masculinas.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Só masculinas. As meninas
têm os pensionatos, é isso? Elas também têm repúblicas?
O SR. GUILHERME PIANOWSKI PAJANOTI – Não. Feminina,
geralmente, são apartamentos.
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O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Ah! Entendi. Não, porque,
como aquela menina fala muito do pensionato, pensionato.
O SR. GUILHERME PIANOWSKI PAJANOTI – É, existem pensionatos
também.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Têm os pensionatos
também? É, chega lá. Tomate na boina o que é? É uma festa que vai ocorrer dia 24 de
fevereiro? Isso é o quê? Nome de república? Tomate na Boina? República Caqui,
Tomate na Boina. Está abrindo, Dan? Procurando. Olha lá, bastante sugestiva: bastante
cerveja, a águia da faculdade. Essa aí é da medicina, essa... Não, a águia é de Ribeirão,
não é? Não é da faculdade.
O SR. GUILHERME PIANOWSKI PAJANOTI – Essa águia é da...
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – É Ribeirão. Mas boina é da
medicina, é a boina amarela, é da medicina, não é?
O SR. GUILHERME PIANOWSKI PAJANOTI – É.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Entendi. Ele fala? Ele fala?
Deixa eu ver. Vamos ler. Está chegando aqui para a gente, pelo telefone. Olha, vem lá
de Ribeirão: “Confirma com o Adriano que tem, sim, chopada dia 23. Não sabe quem
está organizando, mas vai acontecer. Estão organizando sem divulgação ampla.”.
Vamos lá. Não estou dizendo que são vocês, estou dizendo que vai ter uma chopada lá
dentro, e que a direção não pode saber. Estão mandando lá de Ribeirão para mim.
Vamos lá. Bom, então, não vamos... Aí, o Danilo procura. Eu estou com os meus
professores, meus amigos aqui. E vocês têm que ainda voltar para Ribeirão. Enquanto
os professores falam... Vocês querem dar uma olhadinha nisso aqui? Não precisa não,
não é? Quer? Quer? Ah! Já conhece tudo, não é? Então, vamos lá. Vocês, enquanto isso,
vão folhando... João, quer falar alguma coisa? Vai devolver? Professor Carlotti, pensei
que o senhor era palmeirense.
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O SR. CARLOS GILBERTO CARLOTTI JUNIOR – Eu vou fazer dois
comentários, de dois assuntos que foram tratados aqui. Um é do estupro. E o outro é em
relação àquela carta do... Do...
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – (Ininteligível.)
O SR. CARLOS GILBERTO CARLOTTI JUNIOR – Do aluno, é. Em
relação ao estupro, como foi dito aqui, eu recebi um telefonema da mãe da aluna, numa
sexta-feira, umas quatro horas da tarde, mais ou menos. Ela me ligou, dizendo o que
tinha acontecido com a filha. E ela morava longe, morava acho que no litoral, uma
cidade longe, ela não poderia estar ali. E dizendo que a filha estaria na Delegacia da
Mulher. Deu-me o endereço. Eu me dirigi à delegacia. Ela estava - realmente, como foi
falado, a delegacia já tinha fechado - ela estava na calçada. Acho que fecha 18h00, eu
devo ter chegado às 18h15m, mais ou menos. Acompanhei-a até a unidade. Liguei para
uma professora da ginecológica obstetrícia, para dizer como me comportar diante de um
caso desse. Ela me instruiu que o atendimento deveria ser feito na unidade de
emergência, que todo Ribeirão Preto é atendido lá. Acompanhei. Ela foi atendida como
ela descreveu. E foi feito o exame de corpo de delito, e o exame médico também.
Ao final, que acabou o atendimento, umas dez horas da noite, mais ou menos, eu
liguei novamente para a mãe, dizendo que ela estaria indo... Saindo do hospital,
acompanhada de uma pessoa. A mãe falou: “Não, eu estou aqui, em Cravinhos”, que é
cerca de 15, 20 quilômetros de Ribeirão. Eu perguntei se ela se sentia confortável em
que ela saísse de alta naquelas condições. Eu queria que ela ficasse comigo. A mãe
falou: “Não, eu estou chegando aí em 10, 15 minutos”. E falou: “Não, o senhor pode
deixar, que ela está em mãos seguras”. E eu fui para casa. E ela foi para casa também.
Depois, a mãe chegou.
Na segunda-feira, a mãe me procurou com ela. E aí, eu busquei o atendimento
psicológico e também chamei uma comissão, que é assessora da diretoria, para lidar
esse problema com a classe. Porque nós já tínhamos tido um problema anterior, há um
ano, um ano e meio atrás, que houve uma grande briga dentro da classe. Então, um
professor e uma psicóloga também trabalharam a classe para que isso não acontecesse.
E eu recebi a mãe duas ou três vezes mais. Recebi depois o pai dela, mais umas duas ou
três vezes. E recebi o pai do menino também.
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Quando eu estive na unidade de emergência, no dia dos acontecimentos, eu sabia
que o menino estava lá, estava na psiquiatria, porque ela... Um colega que estava com
ela me informou, que era um amigo em comum dos dois, mas eu não fui visitá-lo. O
menino, eu nunca... Eu não conhecia o menino. Eu conhecia o pai do menino, que foi
visitar duas vezes, disse que ele estava internado no hospital. Ele estava sob... Preso, ele
estava internado e preso no hospital. E depois, eu não tive notícia do pai. O pai dela me
disse, numa dessas visitas, que ele teria tido alta do hospital.
E foi montada essa sindicância para apurar esses fatos, conforme já foi dito aqui,
pelas pessoas que estão envolvidas. Ela foi instaurada em 10 de outubro, realizou
reunião em 22 de outubro, depois 17 de dezembro. Foi pedida uma prorrogação por 60
dias no dia 17 de dezembro. Ontem, eles me ouviram também nessa comissão, por essa
minha participação. E, se não tiver nenhum pedido de prorrogação, o processo termina
dia 19 de fevereiro. Esses são os dados oficiais que nós temos em relação a essa... É que
fiz várias anotações aqui.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – (Inaudível.)
O SR. CARLOS GILBERTO CARLOTTI JUNIOR – É só um resumo da...
Do andamento da situação, que eu pedi...
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – O menino está suspenso?
Como é que está a... Ou ele está suspenso? Porque, pelo advogado, desculpe
interromper o seu depoimento, mas o advogado disse o seguinte, que o menino estava
suspenso por medida judicial. Pelo processo administrativo, não teria impedimento
nenhum para que ele continuasse. Como é que está essa situação da sindicância,
professor?
O SR. CARLOS GILBERTO CARLOTTI JUNIOR – O pai tomou a decisão,
provavelmente junto com o menino, o pai do aluno, numa dessas visitas, logo após, uma
semana, duas semanas após o fato, que ele não voltaria às aulas. Então, foi uma decisão
do pai. Eu consultei a procuradoria jurídica da universidade na época, e me foi dito que
eu não poderia tomar nenhuma medida de impedimento da frequência do aluno. Então,
essa foi uma decisão do pai, não foi uma decisão minha, orientado pela procuradoria
jurídica da universidade.
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Essa medida cautelar que foi falada aqui, sei lá, eu tenho boa memória, eu não
me lembro de ter recebido, como diretor, uma medida judicial dizendo que o menino
não poderia frequentar a aula. Pode ser que eu que esteja me confundindo, mas eu não
me lembro de ter recebido. Essa foi uma decisão do pai do menino. E não sei se ele vai
voltar agora também, porque as aulas começam agora. Não sei. Mas, na época, me foi
dito que eu, como diretor, não poderia fazer o impedimento temporário para apuração,
enquanto se apurasse. Eu segui a orientação da procuradoria da universidade.
Em relação ao vazamento do depoimento, pela faculdade, eu acho muito pouco
provável que tenha feito algum vazamento do depoimento. O que eu sei, é que os dois
têm a cópia de todo o processo, tanto aluno, quanto aluna. O aluno, por medida judicial.
Ele entrou com pedido, foi negado, ele entrou na Justiça e ele tem uma cópia do
processo. E a aluna também tem uma cópia do processo. Então, essa leitura que foi feita
aqui, eu imagino que seja a cópia da aluna que foi... Que foi lido aqui. Ou entregaram
no final do depoimento.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Professor, deixa eu fazer
uma pergunta. O senhor sabia desse outro, que é uma espécie de porta-voz dele, o outro
menino que fica desgastando a menina, xingando, vazando coisa?
O SR. CARLOS GILBERTO CARLOTTI JUNIOR – Não. Nem a mãe me
falou, nem o pai me falou, nem a aluna me falou. E nenhuma outra forma de
comunicação, que não tenha identificado, emails sem identificação, nada me...
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Como é o nome dele,
doutor?
O SR. CARLOS GILBERTO CARLOTTI JUNIOR – Nada me foi dito.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Do que vaza? Do que é o
porta-voz? An? Daniel Cesar de Jesus, é o que fica desgastando a menina.
O SR. CARLOS GILBERTO CARLOTTI JUNIOR – Mas, é...
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O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Pode falar no microfone,
por favor.
O SR. CARLOS GILBERTO CARLOTTI JUNIOR – É porque eu não tenho
acesso à sindicância.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Não, não vou interromper.
Vai lá. Vai lá.
O SR. CARLOS GILBERTO CARLOTTI JUNIOR – Não, é porque eu não
tenho acesso à sindicância. E ninguém da sindicância...
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Sim, mas nós estamos
informando, até como uma medida profilática, para o senhor saber que tem um sujeito...
E, aproveitando esta interrupção, o senhor sabia desse texto que eles colocaram, as
qualidades, os atributos da masculinidade do menino, essa coisa toda. O senhor sabia
desse texto?
O SR. CARLOS GILBERTO CARLOTTI JUNIOR – Não.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Que foi publicado no
manual do calouro?
O SR. CARLOS GILBERTO CARLOTTI JUNIOR – Não. Eu chego depois,
lá no fim, quando eu falar da... Do trote, essas coisas, acho que eu chego lá. Então, o
vazamento, se houve pela faculdade, precisa identificar quem foi, porque a gente toma
providências. Todas as pessoas da comissão são da inteira confiança, são professores
titulares, são professores tradicionais. O procurador também, é um procurador da USP.
Eu não acredito que eles vazariam o manual... O fato.
É, está aqui, manual do calouro, está na minha sequência aqui. Eu não conhecia
esse manual. O que existe, manual de calouro, é o manual oficial da faculdade, que ele é
distribuído com o texto do diretor, com o texto do vice-diretor, com as atividades, com
o mapa da faculdade. Isso é o manual do calouro. Qualquer coisa que chamar manual do

1621
DIVISÃO DE TAQUIGRAFIA
calouro, não é manual do calouro. É alguma coisa que alguém fez particularmente e
entregou. Os meninos podem comprovar. É que eu não sabia desse manual.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Doutor, me dá o texto,
porque eu quero... O senhor me deixa uma cópia desse texto. O senhor pode me dar?
Que eu quero... Não, mas eu quero só ver o texto aqui, para ficar ao lado do diretor,
depois o senhor me entrega. Mas, me deixa aqui ao lado. Lógico que eu acredito. Agora,
eu não entendo por que essa turma do segundo ano, que vai ser a turma da formatura, já
começa com esse grau de ascendência, a ponto de publicar... Eu queria até mostrar o
texto para o senhor.
O SR. CARLOS GILBERTO CARLOTTI JUNIOR – É, foi aquele lido, não
é?
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Não, esse aqui é aquele
pequenininho.
O SR. CARLOS GILBERTO CARLOTTI JUNIOR – Então, que o senhor
leu, não é?
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Esse aqui nós lemos, é.
O SR. CARLOS GILBERTO CARLOTTI JUNIOR – Porque ontem, eu fui
lá, na matrícula dos alunos, frequentei a sala do Centro Acadêmico, frequentei a sala da
Atlética, me mostraram tudo. Eu vi o chaveiro, eu vi a caneta, eu vi tudo. Mas, não vi
esse manual. Então, é uma... A sala que eles estavam recebendo os alunos, estava toda
preenchida contra homofobia, contra racismo. Estava muito bem feita a recepção dos
calouros ontem. Eu imagino que hoje tenha sido a mesma...
O Hélio também foi várias vezes lá, ao local. Os pais vieram dizer que chegaram
preocupados, porque eles estavam ouvindo. Teve um que falou para o Hélio: “Eu vim
preparado aqui com uma metralhadora, e fui recebido com rosas”. Então, esse foi o
clima ontem. E fiquei preocupado em checar tudo que estava sendo visto ali. E não vi
esse manual. Provavelmente, porque não existe mais. Pelo que eu entendi aqui, isso foi
abolido, depois, de alguma forma.
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O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Não, eu sei que o
tratamento melhorou, porque até uma vez, quando a gente estava naquela fase bem
preliminar, da Comissão de Diretos Humanos... Lembra que um dia eu liguei para uma
Atlética, e uma menina que atendeu, que ela me respondeu?
O SR. CARLOS GILBERTO CARLOTTI JUNIOR – Foi.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Como é que era o nome da
menina mesmo? Você lembra desse caso, “Levandowski”?
O SR. CARLOS GILBERTO CARLOTTI JUNIOR – Ela se identificou
como secretária da Atlética.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Uma a secretária da
Atlética? Ela foi bem educada comigo. Depois eu te conto em particular o que ela me
falou.
O SR. GUILHERME PIANOWSKI PAJANOTI – Tá ok.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – É, vamos lá. Vamos lá.
O SR. CARLOS GILBERTO CARLOTTI JUNIOR – Em relação ao
pagamento do advogado, certamente pela universidade, ou por fundação, ou por
professor, certamente não está sendo. E também acho pouco provável que a Atlética ou
o Centro Acadêmico estejam fazendo pagamento de advogado, porque não teria
cabimento também. O que o pai, numa dessas visitas, me disse, é que ele estaria
pagando, que ele pagou um tanto à vista e pagaria um tanto por mês.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – (Inaudível.)
O SR. CARLOS GILBERTO CARLOTTI JUNIOR – O pai do menino, é. É
um senhor bastante... Acho que ele é de São Paulo também.
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O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – (Inaudível.)
O SR. CARLOS GILBERTO CARLOTTI JUNIOR – Bastante simples.
Bastante simples. Então, o pagamento, é isso. É claro. Pode perguntar para todo mundo,
é melhor perguntar para o... Para o pai.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – (Inaudível.)
O SR. CARLOS GILBERTO CARLOTTI JUNIOR – Não, mas... Não, nosso
lá não tem. Isso daí é com certeza.
Em relação àqueles comentários do aluno, de tudo aquilo que... Eu imagino que
esse aluno, ele deva ter recebido o trote há seis anos atrás, seis ou sete anos atrás,
porque ele descreve todo o ciclo clínico. Então, ele deve ser, ou do internato, ou já se
formou esse ano. Ele já não deve ser um aluno. Então, aquilo... Aquela descrição de
elefantinho, realmente existiu. Quando eu entrei na diretoria, dois anos atrás, eu não
entendi o que era esse tal de elefantinho. Aí, depois me explicaram, que um coloca a
mão por baixo da perna do outro. É. Então, isso não tem mais. Quando eu já entrei...
Tinha anteriormente, eu ouvia falar disso daí, mas isso não tem mais. Aquela história de
trenzinho também, de entrar dentro do campus, isso não tem mais. O que continua? Esse
pedágio que foi descrito.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Tem desfile na cidade
ainda?Aquele negócio de desfilar, todo mundo lá?
O SR. CARLOS GILBERTO CARLOTTI JUNIOR – Não. Acho que isso é
na Esalq, senhor. Que eu ouvi aqui.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Lá não tem?
O SR. CARLOS GILBERTO CARLOTTI JUNIOR – Não. O que eles fazem
é esse pedágio. Então, existe a recepção oficial da faculdade. E depois da recepção
oficial, alguns alunos, não oficialmente o Centro Acadêmico e a Atlética, eu já
perguntei para eles, mas, os veteranos pegam os alunos, levam num cruzamento da
cidade, é pedido dinheiro para os carros. E depois, esse dinheiro é utilizado em uma
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festa. Então, isso teve, até o ano passado existiu, a gente sabe disso. E, assim, eu não
estava lá, a gente não vai ver, mas a gente tem certeza que tem, pelo relato dos alunos.
Isso, atualmente, eu acho que é o... A coisa ruim da faculdade, porque depois esse
dinheiro, eles utilizam para fazer uma festa no período noturno. Então, isso, até o ano
passado, foi dessa forma. Depois eu faço... Eu falo as medidas que a faculdade está
tomando a partir desse ano.
Uma outra coisa que existe também, que eu acho que muitas dessas músicas são,
é a Intermed. A Intermed é um jogo entre as faculdades de medicina, que é realizado,
acho que em diferentes cidades do interior.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Há seis anos já. Agora,
Calomed, calouro, agora vai tudo para Taquaritinga.
O SR. CARLOS GILBERTO CARLOTTI JUNIOR – Então, é realmente
uma coisa sem controle. É... Eu acho que eles... Eu já comentei com os meninos, existe
um certo abuso. Já teve acho que até uma aluna da Unicamp que morreu, ficou doente,
ficou com trauma.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Não, jogaram (ininteligível)
no rosto dela.
O SR. CARLOS GILBERTO CARLOTTI JUNIOR – Então, isso é uma
coisa que ainda continua. Mas, eu vejo com dificuldade o papel da faculdade como
ponto legal. Eu vejo no ponto de formação, no ponto de conversa com os alunos, mas eu
vejo pouca possibilidade de atuar do ponto de vista legal.
Em relação à carga horária, plantões, nós temos uma diretriz curricular,
seguimos a diretriz curricular federal, que foi mudada o ano passado. E eu não acho que
existe toda essa sobrecarga de ficar vários dias de plantão, porque isso é proibido. Só se
você trocar e você querer ficar vários dias de plantão, para acabar com os seus plantões
e não fazer os plantões alternados. Mas, não existe isso.
Em relação ao aluno como mão de obra, é ao contrário. Onde tem aluno, é o
atendimento mais caro. Nós precisamos ter mais médicos para fazer a cobertura dos
alunos. Então, nós temos vários centros de saúde. A Prefeitura de Ribeirão tem também.
Onde tem aluno, tem mais profissionais médicos, que é para fazer, além do
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atendimento, a supervisão dos alunos, seja por profissionais médicos, seja por
profissionais da faculdade. Então, não sei o que os meninos acham, mas ninguém usa o
estudante como mão de obra... Como mão de obra barata, porque nem o estudante tem
condições de atender um paciente sozinho, sem supervisão.
Bom, tem umas outras coisas aqui, mas eu acho de menor importância. Eu
gostaria de comentar o que a faculdade está fazendo a partir desses episódios. Um, eu
achei bastante importante esse papel da CPI, no sentido de trazer para a sociedade o
problema. E também internamente, porque eu acho que algumas atitudes estão sendo
tomadas internamente porque existe o apoio da população e existe um aceite pelas
pessoas internas da faculdade. E eu vi que a Esalq proibiu trote. Isso, o ano passado,
seria impensável. Se o diretor fizesse um decreto desse, iria ser invadida a sala dele, ia
acontecer um monte de coisa.
Então, essa discussão com a sociedade, que foi trazida com a CPI, eu acho que
trouxe essa vantagem, de levantar os problemas e mostrar a gravidade. Até há pouco
tempo atrás, mesmo eu, antes de entrar para a diretoria, eu achava que tudo isso era
coisa de estudante, que não tinha muita importância, que isso era estudante, era
brincadeira. Então, a partir desses relatos, a partir de que eu assumi como diretor, que vi
a gravidade dos fatos, eu mudei minha posição pessoal. E eu acho que agora, as pessoas
dentro da faculdade também estão mudando a posição. Depois o Hélio pode comentar.
Nós estamos fazendo dois caminhos, um processo educativo, e um processo
restritivo de punição. O educativo, nós estamos fazendo vários eventos. Essa semana
teve um, que o Hélio depois pode comentar, sobre “Discutindo a Violência na
Universidade: Desafios e Perspectivas”, com palestrantes, com workshops. E depois
esse material é discutido dentro da faculdade. Já existiram várias palestras esse ano. Eu
convidei a Deputada Leci Brandão, para falar sobre o papel da mulher negra da
sociedade brasileira. Convidei o Pedro Dallari, para falar sobre direitos humanos nos
tempos atuais, não da Comissão da Verdade, mas dos tempos atuais. Então, tudo isso,
nós vamos ter uma programação dentro do campus e dentro da faculdade, com esse
sentido de formação.
E no sentido de punição, eu acho que não dá para a gente também ficar só na
conversa. Eu acho que nós vamos ter que tomar uma posição mais forte. Eu fiz uma
reunião com toda comunidade da faculdade, alunos. Logo depois que eu vim aqui, nos
direitos humanos, eu fiz uma grande reunião com alunos, professores e funcionários,
passei algumas medidas.
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Estou conversando com o Ministério Público. Amanhã, o Promotor Sebastião
Sérgio deve ir à faculdade para nós fazermos um TAC com os alunos. Não um TAC do
Ministério Público, mas um TAC do diretor com os alunos, revisto, avalizado pelo
Ministério Público, que vai ser apontado tudo isso. O que eles podem fazer, o que não
podem fazer, o que está suspenso. Na verdade, suspenso, o álcool e festas nas
faculdades já estão suspensos há muitos anos. Nunca teve autorização da faculdade em
fazer essas festas. O que aconteceu é que nunca teve uma providência quando a festa era
tomada, além de pedir explicações. Nunca foi feita uma sindicância, nunca foi mandada
para o Ministério Público.
Então, a partir desse encontro de amanhã com o promotor, eles vão ser
comunicados... Já sabem disso, mas eles vão ser comunicados oficialmente de uma
reunião no Centro Acadêmico, a Atlética e todas as Comissões de Formatura - quer
dizer, são aqueles que fazem festa dentro da faculdade – que, se tiver alguma ocorrência
dessa, nós vamos abrir uma sindicância. Nós temos um código da faculdade, disciplinar.
E vamos encaminhar, também, para o Ministério Público, as pessoas que estão
participando desses eventos. E eu espero, com isso, ter uma diminuição.
Uma coisa que a gente precisa fazer em consonância, que é um argumento... O
senhor chegou a comentar em algum determinado momento, é que eles têm duas
explicações para essas festas: uma é a tradição, outra é angariar fundo, principalmente
da Atlética. E existe um déficit, na universidade, de área para praticar esportes. A área
do campus de Ribeirão é a mesma desde quando eu era aluno lá. Então, eu estou em
acordo com a reitoria de São Paulo, para ver como nós podemos melhorar isso daí. Ou
alugar quadras, alugar técnicos para eles, ou construir, aumentar o nosso parque
esportivo. Talvez seja difícil agora, por essa restrição orçamentária da USP. Mas, nós
precisamos dar um apoio para eles, porque, se eles não têm nada, se ficam só fazendo
festa, a gente der esporte, der cultura, der lazer, talvez a gente diminua um pouco essa
pressão para fazer essas festas da maneira que eles estão fazendo.
A recepção do calouro, eu acho que está bem feitinha esse ano. Eu vou ficar em
cima. Não vai ter pedágio, ou, se tiver, eles vão ter uma punição exemplar. E eu acho
que os alunos que estão chegando lá podem ficar tranquilos, e as famílias também.
Em relação à república, eu acho que Ribeirão não tem essa tradição de república.
Pelo menos eu nunca vi isso. As pessoas chegam, alugam uma casa, e depois chamam
de república. Mas, não é uma coisa que vai passando, que é uma república que fique
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anos e anos e as pessoas vão mudando, como nos Estados Unidos, que tem aquelas
confrarias... Confraria não, é outro nome.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Portugal é (ininteligível.)
O SR. CARLOS GILBERTO CARLOTTI JUNIOR – Fraternidades.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Fraternidades.
O SR. CARLOS GILBERTO CARLOTTI JUNIOR – Lá nós não temos isso,
nem como na Esalq. Então, eles alugam, e eles chamam de república, mas é um grupo
de alunos que está morando ali, depois vai embora e troca de alunos. Pelo menos é o
que eu ouço. Então, é isso, deputado.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Doutor, eu, antes de passar
a palavra ao vice-diretor, eu só queria dizer o seguinte: esse artifício de fazer fora da
faculdade é perigoso. Mas, eu queria pedir, tanto para o presidente do Centro
Acadêmico, como para o da Atlética, que vocês enviem a contabilidade dos últimos
cinco anos, tanto da Atlética, como do Centro Acadêmico.
Agora, eu sempre falo, viu, senhor diretor, que no começo do século passado, os
italianos que foram para Nova Iorque, os mais espertos, eles se dedicaram a duas
atividades: fazia coleta do lixo e fabricação de bebidas, não é? Então, se os meios
justificam os fins, e as festas são para arrecadar dinheiro e, para arrecadar dinheiro, tem
que vender muita bebida, muita droga e muita coisa, eu acho que está errado, não é?
Porque os médicos do Brasil fizeram uma campanha nacional, que o Dráuzio teve uma
importância muito grande, que era ambiente livre de tabaco. Então, fica muito estranho,
faz uma campanha enorme de ambiente de tabaco, e o ambiente encharcado de álcool.
Então, esse negócio de dizer que as atléticas precisam produzir dinheiro, e que o meio
de produzir dinheiro são as festas “open”... Porque o senhor sabe o que é festa “open”,
não é? No nosso tempo, festa “open” era cubalibre, coisa do gênero. Hoje, “open” é
outra coisa.
Vamos lá. Danilo, vamos mostrar os dois vídeos, por favor?
Eu já vou... “Koba”, com a palavra.

1628
DIVISÃO DE TAQUIGRAFIA
O SR. RICARDO KOBAYASHI – Aqui. Dá para escutar?
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Dá.
O SR. RICARDO KOBAYASHI – Não, eu só... Professor Carlotti, eu só
queria fazer um comentário, que o senhor falou da... Eu acho que o esporte é uma coisa
extremamente importante na vida acadêmica e deve ter mesmo. Mas, o problema de
financiar as atléticas, em relação a treinadores e todas essas coisas que têm, vai se
rebater na Calomed e na Intermed, que são, realmente, os... Não é só o caso da menina
que teve o zigomático, uma fratura. Você tem problemas de estupro, você tem
problemas de queimarem o ônibus dos outros. Todas as Intermedes são caracterizadas
por violência. Não é por acaso, aqui em Santa Rita do Passa Quatro, a própria cidade,
que é ali, pertinho de Ribeirão, eles fizeram abaixo-assinado, pedindo para que não
tenha mais Intermed lá dentro.
Então, é uma questão. Você financiar as atléticas, para que elas continuem nas
Intermedes, e sendo esse espetáculo de horror, porque é mesmo, parte dos trotes
violentos que não acontecem dentro da faculdade, eles deixam para dar na Intermed,
dentro dos alojamentos. Eu não sei do histórico da Faculdade de Medicina de Ribeirão
Preto, mas Santa Casa, Unifesp, PUC de Campinas, PUC de Sorocaba, todas essas, eles
esse dão trote violento, na Intermed, dentro do alojamento. Que vão de coisas que o
menino relatou ali, que eu não sei se ainda acontecem no caso de Ribeirão Preto, mas
acontecem outras. O calouro não pode se cobrir, uma série de coisas, e etc., etc., etc.,
que acontecem nos alojamentos internamente. Então, esse financiamento das atléticas
também é problemático, tem que ser pensado, porque, senão, só vai transferir o
problema, porque eles vão continuar fazendo isso nestas competições esportivas.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Espera um pouquinho,
“Koba”, só um minuto, por favor. Senão, eu perco o rumo aqui.
Senhor diretor. Senhor diretor, vice-diretor, alunos e demais pessoas. Não é
exclusivo da medicina, não é. Mas, tem um calendário nessa página chamada “Eventos
Usp-Rp”. Então, vamos lá. Para não dizer que nós somos jihadistas, muçulmanos,
fundamentalistas, vamos lá.
“Calendário do primeiro semestre de 2015 atualizado. Lembrando que só
colocamos dois eventos por dia, respeitando a ordem e o envio do ‘inbox’ para esse
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perfil. Fevereiro, Festa da Matrícula, dia 11; 22, dia... Dia “O”, Dia Zero, sei lá; 23,
Chopada dos Bixos da FEA; 23, Bar da Filô – Semana da Calourada; 24, Coroação dos
Bixos do Direito”.
A menina do Direito, que veio de Ribeirão para depor, está aqui hoje? Não?
Vamos lá. “Coroação dos Bixos do Direito; 25, Bar dos C.A’s; 26, Bixurras; 27,
Churras dos Calouros da ENF; 27, Jabubixo; 28, Traditcheca na Butcheca - II Ediçao.
Março”.
Por aí afora. “S.O.S. Bixetes”... Calma, que a minha vista, é devagar.
“Rancabaço, dia 8. PagoLocks, Estourando um Samba, Bar da Med, Luau da Tradição”.
Então, realmente, o pessoal tem muita dificuldade de ter tempo para estudar,
porque é tanta festa, tanta festa, que eu acho que assistir aula atrapalha um bocado. Mas,
no dia 13 de maio é que vai ocorrer a libertação, não é? Não tem coisa mais racista, no
mundo, que marcar para o dia 13 de maio. Ainda monarquista, porque se marcasse para
o Dia de Zumbi... Mas, também, se marcasse para o Dia de Zumbi, eles matavam os
calouros, de tanta coerção. Então, nós não estamos exagerando, isso daí está na Internet.
Está na Internet, para quem quiser ver.
O SR. CARLOS GILBERTO CARLOTTI JUNIOR – Deputado, só para a
minha defesa, não tem nada da medicina.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Não, professor, eu não
estou atacando o senhor. Não estou atacando. Pelo amor de Deus! Se for por aí... Agora,
que tem uma... Eles sabem de tudo isso aí. Isso é tudo de estudante, cada um frequenta.
Se os senhores soubessem, a menina do Direito, uma menininha, menininha, menininha,
o que ela tem para falar das coisas do Direito, dá medo! Ela chorou um ano, professor.
Então, o senhor não vulgarize a dor, não banalize a dor, porque, senão, eu começo a
passar mal.
Vamos continuar. Os vídeos. Os vídeos. Os vídeos. Vamos lá. Juramento da
Boina, MED USP RP 2013. Vamos lá.
“... personalidades que já passaram por aqui (coro). Como Sócrates Brasileiro.
Como Sócrates Brasileiro (coro). Rocha Lima. Rocha Lima (coro). Doutor
(ininteligível). Doutor (ininteligível) (coro). (Risos). Palocci. Palocci (coro). Zeferino
Vaz. Zeferino Vaz (coro). (Ininteligível) de Marujo. (Ininteligível) de Marujo (coro).
(Risos). Juro respeitar e conhecer todas as instituições. Juro respeitar e conhecer todas
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as instituições (coro). Grupos e equipes dessa faculdade. Grupos e equipes dessa
faculdade (coro). Sem julgá-los ou discriminá-los. Sem julgá-los ou discriminá-los
(coro). Todos! Todos (coro)! Todos! Todos (coro)! Todos! Todos (coro)! E também
mantê-los-ei atuantes. E também mantê-los-ei atuantes (coro). Tais como. Tais como
(coro). A Associação Atlética Acadêmica Rocha Lima. A Associação Atlética
Acadêmica Rocha Lima (coro). Centro Acadêmico Rocha Lima. Centro Acadêmico
Rocha Lima (coro). Batesão! Batesão (coro)! (Risos). (Ininteligível.). Felicidade.
Felicidade (coro). Liga de pericultura. Liga de pericultura (coro). Liga de câncer. Liga
de câncer (coro). Liga de (ininteligível). Liga de (ininteligível) (coro). Liga de trauma.
Liga de trauma (coro). Liga de neuro. Liga de neuro (coro). Liga da saúde da família.
Liga da saúde da família (coro). Liga de cirurgia. Liga de cirurgia (coro). Liga de
homeopatia. Liga de homeopatia (coro). Liga de diabetes. Liga de diabetes (coro). Liga
de proteção às borboletas do Afeganistão! Liga de proteção às borboletas do
Afeganistão (coro).
É sério isso aqui. Vocês querem a boina ou não? É sério. Levanta o braço! É
sério. Então, estica o braço. Fala sério. Respeitem, por favor”.
Estica o braço para fazer a saudação fascista.
“Super liga de vôlei feminino. Super liga de vôlei feminino (coro). Liga de fut
campo no interior. Liga de fut campo no interior (coro). Liga de handebol do Estado de
São Paulo. Liga de handebol do Estado de São Paulo (coro). E a liga de bocha! E a liga
de bocha (coro)! Olha pra frente! Não repetiu por quê? Puta que o pariu! Tem que
repetir, calouro! É um julgamento isso aqui. Mais respeito, por favor. Repete o que eu
falo. (Ininteligível). Tem que voltar desde o começo, para vocês repetirem, infelizmente.
Próximo! Próximo! Começar de novo. Começa de novo. Vou dar uma lambuja, vou
começar do começo. Juro respeitar e conhecer todas as instituições. Juro respeitar e
conhecer todas as instituições (coro). Grupos. Grupos (coro). E. E (coro). Equipes dessa
faculdade. Equipes dessa faculdade (coro). Sem julgá-los ou discriminá-los. Sem julgálos ou discriminá-los (coro). E também mantê-los-ei atuantes. E também mantê-los-ei
atuantes (coro). Tais como a Associação Atlética Acadêmica Rocha Lima. Tais como a
Associação Atlética Acadêmica Rocha Lima (coro). Centro Acadêmico Rocha Lima.
Centro Acadêmico Rocha Lima (coro). Batesão. Batesão (coro). (Ininteligível.).
Felicidade. Felicidade (coro). Liga de pericultura. Liga de pericultura (coro). Liga de
câncer. Liga de câncer (coro). Liga de (ininteligível). Liga de (ininteligível) (coro). Liga
de trauma. Liga de trauma (coro). Liga de neuro. Liga de neuro (coro). Liga da saúde da
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família. Liga da saúde da família (coro). Liga de cirurgia. Liga de cirurgia (coro). Liga
de homeopatia. Liga de homeopatia (coro).
Por que está baixando? É alto. Por que está baixando? Liga de diabetes. Liga de
diabetes (coro). Liga de proteção às borboletas do Afeganistão! Liga de proteção às
borboletas do Afeganistão (coro)! Super liga de vôlei feminino. Super liga de vôlei
feminino (coro). Liga de fut campo no interior. Liga de fut campo no interior (coro).
Liga de handebol do Estado de São Paulo. Liga de handebol do Estado de São Paulo
(coro). Ah! Ah (coro)! Fica esperto, hein. Fica esperto. (Risos) Liga de bocha! Liga de
bocha (coro)! Olha para frente! Olha para frente (coro)! Olha para frente! Olha para
frente (coro)! Olha para frente! Olha para frente (coro)!

Cintura! Cintura (coro)!

Cabeça! Cabeça (coro)! (Ininteligível). (Risos). Juro não devolver minha boina. Juro
não devolver minha boina (coro). Nem o crachá. Nem o crachá (coro). De novo, que é
muito importante. De novo, que é muito importante (coro). Nem o crachá! Nem o
crachá (coro)! Por um segundo sequer pelos próximos 100 dias. Pelos próximos 100
dias (coro).
O que foi? Volta, volta. Juro não devolver minha boina. Juro não devolver
minha boina (coro). Um braço só, Lewandowski. (Risos). Juro não devolver minha
boina. Juro não devolver minha boina (coro). Nem o crachá. Nem o crachá (coro). Por
um segundo sequer pelos próximos 100 dias. Por um segundo sequer pelos próximos
100 dias (coro). Nem para dormir. Nem para dormir (coro). Nem para cagar. Nem para
cagar (coro). Nem para tomar banho. Nem para tomar banho (coro). Nem para dar
cópula. Nem para dar cópula (coro). Nem no (ininteligível). Nem no (ininteligível)
(coro). Nem na minha cidade natal. Nem na minha cidade natal (coro). Na sala de aula.
Na sala de aula (coro). E muito menos se o vento quiser fazê-lo. E muito menos se o
vento quiser fazê-lo (coro). Reconheça-se. Reconheça-se (coro). Que boina não é luva.
Que boina não é luva (coro). Prometo fazer. Prometo fazer (coro). Um bom uso da
mesma. Um bom uso da mesma (coro). E explorar todos os seus benefícios. E explorar
todos os seus benefícios (coro). Como dormir na aula. Como dormir na aula (coro).
Encontrar a sala quando se está atrasado. Encontrar a sala quando se está atrasado
(coro). Pegar mina na balada. Pegar mina na balada (coro). Encontrar mesa no
bandeijão. Encontrar mesa no bandeijão (coro). Pegar mina da ‘enfermage’. Pegar mina
da ‘enfermage’ (coro). (Risos). Pegar mina na balada. Pegar mina na balada (coro). E
tomar cerveja na boina. E tomar cerveja na boina (coro). An? An (coro)? An? An (coro)?
(Risos). E pegar ‘as mina’ na balada também. E pegar ‘as mina’ na balada também
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(coro). Tomar cerveja na boina. Tomar cerveja na boina (coro). Depois de. Depois de
(coro). Pegar mina na balada. Pegar mina na balada (coro). E no Bandex eu juro! E no
Bandex eu juro (coro)! Degustar com muito carinho. Degustar com muito carinho
(coro). Cada pedaço do picadinho. Cada pedaço do picadinho (coro). Juro também. Juro
também (coro). Nunca questionar. Nunca questionar (coro). O sabor do suco. O sabor
do suco (coro). Que há em meu copo. Que há em meu copo (coro). Muito menos. Muito
menos (coro). Sua acidez e temperatura. Sua acidez e temperatura (coro). Juro que nós
vamos pisar no frio. Juro que nós vamos pisar no frio (coro). Sé! Sé (coro)! Sé! Sé
(coro)! Frio! Frio (coro). (Risos). E juro estudar sempre! E juro estudar sempre (coro)!
Sempre! Sempre (coro)! Sempre! Sempre (coro)! Sempre! Sempre (coro)! Na véspera
da prova. Na véspera da prova (coro). Juro também. Juro também (coro). Não permitir.
Não permitir (coro). Que haja prova. Que haja prova (coro). No dia da matrícula para os
meus calouros. No dia da matrícula para os meus calouros (coro). (Palmas. Assobios). E
sempre lutar! E sempre lutar (coro)! Junto ao C.A. Junto ao C.A. (coro). E as demais
instituições. E as demais instituições (coro)”.
Põe o outro, chega de tortura. Põe o outro. Põe o outro. Põe o outro. Ave Maria!
Que coisa horrorosa. Põe o outro, Dan. É o “fascio” mesmo. Vamos lá. Tirar a boina.
Vamos lá.
“Tatu! Sem vestibular. Vamos ver, eu sou um bambi. Eu sou refugo da Fuvest.
Eu faço Med em Unicamp. Sem vestibular. Não estudei, eu estou aos prantos. Eu sou
refugo da Fuvest. Eu faço Med lá em Santos. Sem vestibular. No recreio eu não fiz
nada. Eu sou refugo da Fuvest. Eu faço Med na Porcada. Sem vestibular. No recreio eu
não fiz nada. Eu sou refugo da Fuvest. Eu faço Med na Porcada. Porcada, filha da puta.
Cheia de putas mil! Porcada, filha da puta. Vai para a puta que o pariu! Porcada, filha da
puta. Cheia de putas mil! Porcada, filha da puta. Vai para a puta que o pariu! Vai pro
meu pau! O meu pau amanheceu no cu do porco! Porco! Porco! Foi uma leitoa que
passou perto de mim. E que me deixou assim. Leitoa gostosa que passa. Com seu
rabinho infernal. Vem toda cheia de graça. Querendo chupar o meu pau! Pau! Pau! Pau!
Pau! (Ininteligível) uma puta varanda. E podendo, já sumiu de vista, podendo comer
nem o cu da paulista. Ô ABC, ABC, quero que vai se foder! Só tem retardado, não tem
(ininteligível). Deviam agradecer isso a Mogi. E Jundiaí! Ô ABC, ABC, quero que vai
se foder! Só tem retardado, não tem (ininteligível). Deviam agradecer isso a Mogi. E
Jundiaí! Viva! Viva! Viva a Intermed sem Marília. E sem Porcada! Viva! Viva! Viva a
Intermed sem Marília. E sem Porcada! Prestei Fuvest, não consegui. Desci a serra, estou
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aqui. Estou aqui! Não sei pegar no bisturi. Bisturi! Vou ser médico de siri. De siri! Eu
estudo na Med Guarujá! Hei! Med Guarujá! Hei! Med Guarujá! Hei! Eu estudo na Med
Guarujá! Hei! Med Guarujá! Hei! Med Guarujá! Hei! Prestei Fuvest, não consegui.
Desci a serra, estou aqui. Estou aqui! Não sei pegar no bisturi. Bisturi! Vou ser médico
de siri. De siri! Eu estudo na Med Guarujá! Hei! Med Guarujá! Hei! Med Guarujá! Hei!
Eu estudo na Med Guarujá! Hei! Med Guarujá! Hei! Med Guarujá! Hei! De tanto levar,
porrada no vestibular. Eu prestei até a Med Taubaté. Tauba, de Taubaté. Taubaté!
Ninguém sabe onde é que é. Tauba, de Taubaté. Taubaté! Ninguém sabe onde é que é.
Ô. Ribeirão ô. Ribeirão ô. Ribeirão ôôô! Ô. Ribeirão ô. Ribeirão ô. Ribeirão
ôôô! Ô. Ribeirão ô. Ribeirão ô. Ribeirão ôôô! Ô. Ribeirão ô. Ribeirão ô. Ribeirão ôôô!
Ô. Ribeirão ô. Ribeirão ô. Ribeirão ôôô! Ô. Ribeirão ô. Ribeirão ô. Ribeirão ôôô! Ô.
Ribeirão ô. Ribeirão ô. Ribeirão ôôô! E o popopó! Parapopó pó pó pó pó! Parapopó pó
pó pó pó! Parapopó pó pó pó pó! Parapopó pó pó pó pó! Ribeironeiro pra ABC.
Ribeironeiro pra ABC. Ribeironeiro pra ABC. E o vencedor vai se foder! Parapopó pó
pó pó pó! Parapopó pó pó pó pó! Parapopó pó pó pó pó! Parapopó pó pó pó pó!
Ribeironeiro pra ABC. Popó gente! É roça, é um sertão. É longe pra caralho e faz um
puta calorão! Medicina USP!
Vamos fumar uma pedra. Esquecer a família. Perder o emprego. Ir para uma
clínica. Vamos fumar uma pedra. Esquecer a família. Perder o emprego. Ir para uma
clínica. Vamos tomar um doce e ter ‘bad trip’. Morrer de frio. Pegar uma gripe. Vamos
tomar um doce e ter ‘bad trip’. Morrer de frio. Pegar uma gripe. Vamos cheirar ‘loló’,
até ouvir sininho. Ai que dó. Dê um golinho. Vamos cheirar ‘loló’, até ouvir sininho. Ai
que dó. Dê um golinho. Aqui em Ribeirão eu não queimo fino. Só baseado. De meio
quilo. Aqui em Ribeirão eu não queimo fino. Só baseado. De meio quilo. Vamo! Vamo!
Vamo fumar um! Vamo! Vamo! Vamo fumar um! Vamo fumar, vamo beber, vamo
cheirar, vomo injetar! Vamo usar droga para a cabeça pirar. Vamo! Vamo! Vamo fumar
um! Vamo! Vamo! Vamo fumar um! Vamo fumar, vamo beber, vamo cheirar, vomo
injetar! Vamo usar droga para a cabeça pirar. Ééééééé booooocha! Com raça! Com
precisão! Avante, sempre avante! Avante à Ribeirão! (Palmas). (Gritos). Filha da puta!
Bando de gay! E de cuzão, cuzão, cuzão, cuzão! (Palmas). Vamo comer! Vamo gozar!
Comer o cu! Pra arregaçar! Essa é a Batesão! MED USP Ribeirão! Tesão, tesão, tesão!
(Palmas).
O (ininteligível) rodou! O PM achou! O grande abençoado (ininteligível). Na
delegacia, o quê? O (ininteligível) não tem ficha limpa. O (ininteligível) rodou! O PM
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achou! O grande abençoado (ininteligível). Na delegacia, o quê? O (ininteligível) não
tem ficha limpa. O (ininteligível) acabou! (Ininteligível) passou! Agora que eu tô na
pilha! Na Intermed, o quê? Ribeirão Preto é alegria. O (ininteligível) acabou!
(Ininteligível) passou! Agora que eu tô na pilha! Na Intermed, o quê? Ribeirão Preto é
alegria. O samba acabou! É nessa que eu vou! Swing a minha bateria! Na Intermed, o
quê? Ribeirão Preto é alegria. O samba acabou! É nessa que eu vou! Swing a minha
bateria! Na Intermed, o quê? Ribeirão Preto é alegria. Galera e maconheiros! Entrou em
Ribeirão! Vai pra Batesão. Lê, lê, lê, lê, lê, lê, lê! Vai se enturmar! Mas eu acho a 62!
Um puta de um tesão! Avante a minha escola, MED USP Ribeirão! Mas eu acho a 62!
Um puta de um tesão! Avante a minha escola, MED USP Ribeirão! Mas eu acho essa
boina! Um puta de um tesão! Avante a minha escola, MED USP Ribeirão! Olê, olê, olê!
Olê, olê, olê, olá! Olê, olê, olê! A cada dia te quero mais! Ôôôô Medicina! Ôôôô
Ribeirão! Olê, olê, olê! Olê, olê, olê, olá! Olê, olê, olê! A cada dia te quero mais! Ôôôô
Medicina! Ôôôô Ribeirão!
Chega Dan. Salva esse, antes que eles tirem, que nem eles tiraram os outros.
Vamos lá. Que lixo, não é? Que lixo! Que lixo! Cadê a menina que vai depor? Que lixo,
que vergonha! Companheira, você não quer depor? Por favor. Vamos lá. Identifique-se.
A SRA. LETÍCIA PINHO – Gente, boa noite, quase. Meu nome é Letícia. Sou
estudante de ciências sociais da USP. Sou da frente feminista. Já vim aqui em outros
momentos. Hoje eu estou vindo não para falar sobre mim, ou sobre qualquer coisa
assim, mas sobre um caso de agressão que aconteceu ontem. Eu acho que é importante.
Eu vou vir para cá. Eu acho que é importante, inclusive, para ser incorporado.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Fica mais para o canto, não
fica lá.
A SRA. LETÍCIA PINHO – Tá. Eu vou ler aqui, porque foram as informações
que as vítimas mandaram. Ontem, dia 11 de fevereiro, durante a Festa da Matrícula,
realizada na Letras, “Fefeleche” da USP, no Campus Butantã, houve um caso grave de
assédio e agressão física contra três mulheres e estudantes do curso, membros do
Coletivo Feminista da Letras, da Frente Feminina da USP e do Movimento Mulheres
em Luta. Durante a festa, várias mulheres estavam sendo assediadas. Várias. Houve
várias reclamações. Inclusive, por vários momentos, a festa foi interrompida para os
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estudantes do Centro Acadêmico darem o informe de que aquilo não seria aceitado.
Nesse cenário, várias meninas estavam sendo assediadas.
Determinado momento, uma das nossas amigas, dessas três moças que foram
assediadas, foi abordada por um homem, que a agarrou forte no seu braço e a assediava
chamando-a de gostosa. Ela respondeu, que não queria nada com ele, para ele parar com
aquilo. E ele começou a chamá-la de gorda, feia e outros xingamentos. As outras duas
meninas, que a estavam acompanhando, começaram a sair em defesa, tentando afastar o
cara que estava segurando forte no braço dela. Ele teve uma reação bastante enervada,
deu um tapa na primeira menina. Ele é um cara, segundo a descrição delas - elas não
conhecem o cara -, que tem quase dois metros, muito forte, estava careca. Então, elas
estavam na dúvida se era ou não um calouro. Ele deu um tapa na primeira menina. A
outra menina - eram três - a outra menina, que tentou proteger, levou vários tapas. Ela
tentou reagir e apanhou mais ainda desse sujeito.
As pessoas ficaram em choque, não tiveram nenhuma reação. Depois disso, ele
fugiu correndo, ninguém conseguiu alcançá-lo. Ninguém sabe o nome dele, ninguém o
conhece, só sabe que ele era branco, alto, forte e estava com o cabelo raspado. E elas
falaram que foi uma agressão muito grande. No momento, foi difícil conseguir qualquer
pessoa que desse suporte para elas. Hoje elas passaram o dia todo... Não foram
trabalhar, e tudo mais. Está sendo providenciado o registro do boletim de ocorrência.
Mas, a preocupação que fica é de que são os jovens, que, inclusive, têm se
dedicado ao longo desses meses, para fazer as campanhas contra a violência às mulheres
que tem acontecido no campus. E elas também reiteraram que há uma preocupação de
que... Não é a culpa do álcool. Não é a culpa da festa. A culpa é do machismo. A culpa,
inclusive, é da total banalização do que é o corpo das mulheres. De que nós estamos
sempre... Deveríamos estar sempre acessíveis para a abordagem dos homens. O
problema é esse. Esse que é o “x” da questão.
E eu acho que são preocupantes as medidas que vêm sendo tomadas, serem
medidas focadas no uso do álcool ou na realização das festas. Isso não vai mudar. Isso
não vai impedir com que mais casos aconteçam. Porque, inclusive, ao longo de toda
CPI, houve relatos de assédios que não tinham nada a ver com festa. Relatos de
violência de estupro. Inclusive, na rua, andando no campus. Relatos de assédio em sala
de aula. Relatos de assédio envolvendo não só estudantes, mas também professores e
funcionários. Eu acho que não se pode tapar o sol com a peneira e encontrar caminhos

1636
DIVISÃO DE TAQUIGRAFIA
fáceis, atalhos. Eles não vão resolver. Esses atalhos não vão resolver o problema da
violência. Esses atalhos não vão proteger essas meninas. E nenhuma outra.
Então, assim, o caso vai ser publicizado. Vamos lançar uma nota hoje à noite.
Está sendo feito o boletim de ocorrência. Eu achei que seria importante incorporar na
CPI, porque elas foram agredidas dentro da universidade.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Você não trouxe os nomes,
não é?
Olha, pessoal. Eu quero encerrar essa sessão, porque eu estou passando até mal.
Eu estou tão nervoso. Professor Antônio, ainda bem que o senhor voltou. O procuradorgeral de justiça vai nos receber quinta-feira, às dez e meia da manhã, lá na Rua
Riachuelo. Por favor, é muito importante a sua presença.
O SR. – (Inaudível.)
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Não. Eu vou te dar a
palavra, mas não quero que você sugira nada. Não sugira. Não perca seu tempo. Não
sugira.
“Koba”, para terminar, você me passa aquele vídeo da PUC, por favor. Dan. Põe
aquele vídeo da PUC.
Eu queria pedir para os senhores. Eu queria, primeiro, pedir desculpas para a
senhora. Reconheço a senhora como mãe e como mulher, que a senhora se sentiu mal
naquela hora, eu quero pedir desculpas se eu fui ríspido com a senhora. Mas, realmente,
eu já tinha visto outros vídeos muito mais agressivos das baterias, ainda bem que eles
tiraram os vídeos, mas ainda bem que ficou esse para a gente não parecer mentiroso.
Mas, eu peço desculpas para a senhora da reação. A senhora, como mãe, como mulher,
eu reconheço que todos nós estamos nos sentindo muito mal nessa sala hoje.
Então, eu queria pedir para vocês assistirem. Esse aí é da PUC. Fica lá, pode
assistir de frente. Não precisa ficar com o pescoço torcido. Veja lá, é um trabalho que os
alunos da PUC fizeram, que é muito interessante, que eu acho que é bem educativo. Aí,
o senhor fala, e a gente fecha. Mas não faça nenhuma sugestão. Não faça nenhuma
sugestão.
Então, olha, esse é um vídeo metade documentário, metade ficcional, que o
pessoal da PUC fez, de São Paulo. E que para mim representa bem esse clima dos
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trotes, das faculdades. Viu “Koba”, inclusive, o pessoal quer que esse grupo de teatro da
PUC vá lá na USP fazer uma apresentação. Viu, “Koba”. A professora Maria Silvia e a
Beth, elas estão organizando uma roda de bate-papo, tal, elas querem o contato desse
grupo que fez esse trabalho, por favor.
Vamos lá. Sem mais comentários.
“... que eu sei que uma hora eu cansei de chupar. Sessenta e nove a gente faz no
chão. De qualquer jeito ela quer me dar. Chupa meu pinto e (ininteligível). Ai, ô
puquiana, você quer me dar o cu. Ô puquiana você quer acabar comigo. Quer que eu
foda seu umbigo. (Ininteligível). Você não sente dor. Oi, oi, ioiô. Eu não tenho que
(ininteligível). Eu sou fornecedor. Oi, oi, ioiô. Ai! Caloura puquiana, você não sente
dor. Oi, oi, ioiô. Eu não tenho que (ininteligível). Eu sou fornecedor. Oi, oi, ioiô.
(Ininteligível). Segura peão! (Ininteligível). Anda menino, vai! De língua não! De língua
não! Língua não! (Ininteligível).
Abaixa aí! Abaixa aí! Abaixa aí! Abaixa aí! Abaixa aí! Louco! Louco, louco,
louco, louco, louco eu sou da Unesp! Louco! Louco, louco, louco, louco, louco eu sou
da Unesp! Louco! Louco, louco, louco, louco, eu sou da Unesp! Louco! Louco, louco,
louco, louco, eu sou da Unesp! Louco! Louco, louco, louco, louco, eu sou da Unesp!
Louco! Louco, louco, louco, louco, eu sou da Unesp!
Senhoras e senhores deste rodeio. Montem e guiem à vontade. Queridos homens
de bem. Divirtam-se nos seus oito segundos. E que suas filhas sejam as vacas do ano
que vem. E que só de farra, ordenhem nas tetas de seus pais. Brincalhões e montadores
deste rodeio. Ensinem à pauladas os trotes de seus cavalos. E cuidem bem da eficácia
desses trotes. Porque cavalo que troteia, também dá coice em montador. Ilustre cidadão
dessas ruas. Mantenha a sua cidadania com mão de ferro. Chame a polícia, ou o papa,
pois não é assim que se safa. Mas seus animais não tardarão a soltar seus rugidos,
estampidos, furarão seus tímpanos. Mãos dos animais que montam. Sorriam para a
câmera. Dirijam suas empresas. Fechem o vidro. Limpem as janelas. Escondam a
fortuna em seus cangotes. Sintam o bafo deste touro. A vocês, oferecer insônia, medo
ou morte. (Ininteligível) toureiro, não se surpreenda se a (ininteligível) dos homens-bois
passar dos oito segundos. Aparecerem bois, cavalos e touros em seu espelho. Você não
saberá. Mas o sorriso da sua brincadeira será de um minotauro estampado na capa do
jornal que te serve. E que só entenderá que o touro ferido tem chifres que furam. Basta
um parafuso espanado na sua máquina. E verá que a lança no lombo do touro fura
qualquer um. E você, espectador deste rodeio, cale, enquanto lhe convier”.
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O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Vai lá. O senhor fale e
conclua, para a gente ir embora.
O SR. PAULO IOTTI – Era só para complementar a fala da colega, da
companheira, no sentido das medidas paliativas não serem suficientes. Saiu
recentemente uma pesquisa, extracontribuição, que falou... Eu não lembro a fonte, pode
disponibilizar depois, que falou que muitos homens, perguntados, falaram que, se o
estupro não fosse crime, eles estuprariam uma mulher.
Então, quer dizer, é aquela questão do machismo estrutural que está na
sociedade. Achar que o corpo da mulher é algo de propriedade do homem. Eu até
comentei aqui ontem, na audiência, eu duvido muito que se fosse um homem bêbado, só
de short, sem camisa, que fosse vítima de um estupro por outro homem, duvido que
falariam que menino de família não anda assim. Então, é essa questão do machismo que
realmente precisa ser enfrentada. Era só essa contribuição que eu queria trazer.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Bom, eu queria agradecer...
Muito obrigado. Eu queria agradecer a presença do diretor da Faculdade de Medicina de
Ribeirão, que sempre vem espontaneamente, o vice-diretor, os meninos, os alunos, o
presidente do Caoc e da Atlética. E dizer o seguinte... Todas as pessoas, o advogado,
que veio lá de Ribeirão, muito obrigado pelo seu depoimento, sua contribuição. Todas
as pessoas que vieram. Os procuradores da Casa, que estão fazendo um excelente
trabalho.
E dizer o seguinte: essa dor é muito profunda, mas vale a pena. Tomara que a
gente possa dar uma contribuição para banir de vez a tortura no Brasil. Porque
antigamente, achava-se que a tortura, que eram só os agentes do Estado que torturavam.
E vocês, dos coletivos, da Marcha Mundial das Mulheres, dos Advogados Ativistas,
estão mostrando para a gente... O professor Antônio, lá da Esalq, o Kobayashi, estão
mostrando que a tortura é um elemento vulgarizado, e a violência é vulgarizada na
sociedade.
Os torturadores não nascem nos quartéis e nas delegacias de polícia. Eles
nascem nas escolas, nas faculdades, é lá que eles aprendem a torturar impunemente.
Então, esse caso desse estupro de Ribeirão, esse que a gente está tomando... Que ele está
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sendo tão banalizado, tão banalizado. A menina vulgarizada. E o cara ainda foi eleito, o
“Piroquinha” foi eleito como herói da turma.
Parabéns, viu, doutor. Muito obrigado. Então é isso, a sessão está encerrada.
Muito obrigado. (Palmas.)

*

*

*
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CPI DAS VIOLAÇÕES DOS DIREITOS HUMANOS NAS FACULDADES
PAULISTAS
BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA.
19/02/2015

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Me dê o roteiro. Cadê o
pessoal da secretaria? Dê-me o roteiro, por favor. Hoje estava, não então me deixe abrir,
eu espero. Vocês têm contato com os coletivos da Politécnica?

(Inaudível).
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Então precisava conversar
com eles. Vocês têm como ligar ainda hoje para eles? Amanhã às 10:00hs da manhã
vem aquela menina de Ribeirão depor, daquele último caso? Ela vem às 10:00hs. Era
importante se viessem os coletivos lá Poli. Eu precisava ter um apanhado lá do campus.
Poli, aquele negócio da Veterinária, aquela menina que veio depor da Veterinária que
teve aquele problema lá em Pirassununga. Eu preciso saber da situação do CRUSP, o
SINTUSP quer vir depor.
Vocês podiam me ajudar mobilizando o SINTUSP está com um enorme dossiê
pronto. A gente precisava falar com o SINTUSP, o Luiz Eduardo é advogado do
SINTUSP, mas eu estava precisando urgente com os coletivos da Poli e ver se tem
alguma coisa da Veterinária, essas escolas mais tradicionais.

(Inaudível).
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – A Poli? Porque a Poli
aconteceu muita coisa lá, viu. Precisava localizar aquela menina da Veterinária também,
aquela que falou sobre Pirassununga. Sabe? Lembra? Que teve uma repercussão
enorme? Koba, abre isso aqui, isso é um pen drive. Aqui são as fotos.
O SR. RICARDO KOBAYASHI – (Inaudível).
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O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – São dois.
O SR. RICARDO KOBAYASHI –(Inaudível).
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Aqui são as fotos. É, vamos
ler. Veja o que tem nesse pen drive aqui. Pode me dar o roteiro para eu abrir, por favor?
Doutora, já veio o parecer, não é? Está aqui, não é?
São Paulo, 19 de fevereiro de 2015, 28ª Sessão da CPI dos trotes, que apura as
violências nos trotes. Eu inicialmente na abertura dos trabalhos vou registrar a entrega
dos seguintes documentos por parte da Faculdade de Medicina da USP.
“A Faculdade de Medicina da USP por meio do seu representante legal infraassinado vem respeitosamente na presença de V.Exa. esclarecer o quanto segue em
relação ao processo sindicante cujo objeto é arrombamento da porta de Serviço de
Verificação de Óbito da capital em função do suscitado em audiência de 10 de fevereiro
de 2015.
No curso do processo sindicante foi constatado o envolvimento do aluno
Leonardo Turra no arrombamento da porta do Serviço de verificação de Óbito da capital
com a indicação de um mês de suspensão.
O referido processo foi encaminhado à procuradoria jurídica da Universidade de
São Paulo em conformidade com o determinado regimento interno para verificar o
aspecto jurídico formal do processo. Conforme orientado pela procuradoria foi instalado
o processo administrativo disciplinar cujo objetivo é análise e aplicação da pena ao
aluno com prazo de 30 dias para conclusão sem prejuízo do direito de defesa do
contraditório nos termos da portaria 2.202 de 22 de janeiro de 2015.
Dessa forma o citado processo encontra-se em tramitação na comissão
processante para as devidas análises, convocação do aluno e conclusão dos trabalhos no
prazo regimental estabelecido na portaria”.
Já está à disposição o material aí?

(Inaudível).
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Então, e essas fotos aqui?
Do que se trata isso? É do mesmo processo ou esse aqui é do extintor? Por favor, dê
uma identificada aqui nesse material.
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“Por todo exposto, a Faculdade de Medicina da USP aguarda a conclusão dos
trabalhos do processo disciplinar para o devido encaminhamento à douta Comissão
Parlamentar de Inquérito. Na oportunidade aproveita para o envio das imagens relativas
requeridas por V.Exa.
Já em relação à ocorrência relacionada ao uso de extintores de incêndio em
anfiteatro da Faculdade por alunos durante o ensaio do Show Medicina temos a
informar que em 30/08/2013 detectou-se através do serviço de apoio didático o uso
indevido de extintor.
Os estudantes fizeram uma limpeza da área, contudo não tiveram acesso ao rack
dos equipamentos do anfiteatro que se encontrava fechado, ficando os equipamentos
cobertos de material esbranquiçado conforme foto em anexo. Os equipamentos foram
limpos pelos técnicos da informática e não foram verificados danos ao patrimônio.
Os estudantes envolvidos foram convocados à diretoria advertidos verbalmente,
além disso, o uso dos anfiteatros foi suspenso para atividades do Show Medicina
naquele ano após o incidente. Sem mais, reitera o firme propósito de colaborar com a
douta Comissão Parlamentar de Inquérito em todos os sentidos nesse termo”.
Então do extintor, só vieram as fotos do material de som coberto de pó químico
branco depois da limpeza. Evidente que não tem os nomes dos envolvidos, nada sobre o
ocorrido. No outro que é o caso do arrombamento, espero que as provas documentais
sejam um pouco mais esclarecedoras. No caso do extintor houve uma advertência
verbal.
“Portaria 2.202, instauração de comissão processante disciplinar considerando
grave infringência apurada através da sindicância administrativa. Professor Dr. José
Otavio Costa Auler Jr. no uso de suas atribuições legais regimentais estatutárias que
conforme apurado na sindicância administrativa no processo 2.013.1, 2.209.5.0, o aluno
Leonardo Turra teria arrombado a porta de acesso do Serviço de Verificação de Óbito
da capital a partir da Faculdade de Medicina.
Com essa conduta caracteriza grave infringência da norma prescrita no artigo
250 do inciso sétimo do decreto 52.906 de 27 de março de 1972 em vigor por força do
artigo IV das exposições transitórias do regimento geral da Universidade de São Paulo.
Determinar a instalação de processo administrativo disciplinar em face do dissente
Leonardo Bicarato Turra, USP, número USP 7167739, aluno de graduação, domiciliado
à Rua Orestes Miraglia, 75 Bairro Samambaia, Bauru. Em vigor por força do artigo IV
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do regimento geral da USP, sujeitando às penalidades previstas no inciso terceiro do
artigo do referido decreto.
Designar o professor Wenes Tanure (?), professor Emmanuel de Almeida
Burdmann e professora Carolina Fu para constituir a comissão processante disciplinar
sobre a presidência do primeiro designado secretariada pelo servidor Altair Pereira.
Fixar o prazo de 30 dias para a comissão dos trabalhos. Vinte e dois de janeiro de
2015”.
Tudo bastante recente, não é? Muito bom. A CPI está servindo para alguma
coisa. Bom, do arrombamento não tem, vamos lá. Deixa-me ler isso aqui. É esse aqui,
não é doutora?
“Parecer 39-0 de 2015. Ofício CPI das Violações dos Direitos Humanos nas
Faculdades paulistas, número 78 de 2015. Interessado presidente da Comissão
Parlamentar de Inquérito, assunto, pedido de acesso aos elementos e provas produzidos
pela CPI, possibilidade desde que não recaia sob dados sigilosos não relativos ao
interessado. Adiamento de oitiva, pedido prejudicado. Aceitação da justificativa
apresentado pelo convocado a critério do presidente da CPI, senhor procurador chefe.
Cuida o presidente em expediente de ofício encaminhado a essa procuradoria
pelo deputado Adriano Diogo, presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito
constituída com a finalidade de investigar as violações dos direitos humanos e demais
ilegalidades no âmbito das universidades estaduais paulistas ocorridas nos chamados
trotes, festas e seu cotidiano acadêmico.
Por meio de requerimento formulado pela associação Cultural Show Medicina e
Associação atlética Acadêmica Oswaldo Cruz, subscrito pelos advogados João Daniel
Rassi e Heitor Vitor Mendonça Sica, objetiva-se à concessão de acesso prévio ao
depoimento dos membros mencionados nas associações convocados para prestar
depoimento junto à CPI.
A todos elementos e provas preexistentes para que possam adequadamente
informar se o caso contraditá-los adequadamente”. Desculpe. “Informar se o caso
contraditá-los adequadamente. Requer-se ainda o adiamento das oitivas presentes
previstas para a reunião do dia 10 de fevereiro relativamente aos membros das
relacionadas associações requerentes”.
Bom, a conclusão disso tudo é que os autos estão completamente à disposição
dos interessados, isso já foi deliberado em 12 de fevereiro de 2014 pela procuradora
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Alexsandra Katia Dallaverde, pelo procurador Marco Antônio Haten Benetton e pelo
procurador chefe Carlos Roberto Alckmin Dutra.
Então não existe nenhum nexo causal entre a ausência das pessoas convocadas
aqui pela CPI e o acesso aos autos. O acesso aos autos está devidamente franqueado
desde o dia 12 de fevereiro em parecer exarado por essa procuradoria. Então não tem
cabimento esse recurso de 18 de fevereiro dizendo que os alunos não estão obrigados a
depor, o Diego Ubrig Munhoz, o Gabriel Fernandes Ribeiro, Willian Tetsuo Yamagata,
Murilo Germano Sales da Silva, Flávio Augusto Miorin e Rodrigo Bolini de Oliveira,
que eles só poderiam vir diante da abertura dos autos.
Não existe esse nexo causal, não existe essa permuta bem porque o livre acesso a
todos os documentos da CPI estão já garantidos desde o dia 12 de fevereiro e
anteriormente mesmo sem essa formalização já havia a possibilidade de acesso aos
autos.
Nesse sentido vamos ver dos que aqui estão convocados, quem se dispôs a vir
depor hoje e que está presente? Tem dois alunos que vieram depor hoje? São vocês
dois?

O SR. JOÃO DANIEL RASSI - (Inaudível).
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – O senhor poderia usar o
microfone, por favor e se identificar?

O SR. JOÃO DANIEL RASSI - Boa tarde, boa tarde deputados. Há um
requerimento.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Por favor, o senhor pode
dizer o seu nome?

O SR. JOÃO DANIEL RASSI - O meu nome é João Daniel Rassi, eu sou
advogado legalmente constituído pelo Show Medicina. Os dois alunos que estão
presentes aqui têm a oitiva requerida pela defesa, uma petição no requerimento que
acabou de ser protocolado.
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Nesse requerimento há ainda um pedido por uma oitiva de outro professor da
universidade e tudo no sentido de que os depoimentos possam contribuir com a verdade
pela elucidação de tudo o que essa CPI investiga.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Qual é o nome dos dois
meninos que estão aí?

O SR. BRUNO LEPRE DE SOUZA - Bruno Lepre de Souza.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Bruno Lepre de Souza. Só
vou registrar. Não entendi por que os outros não vieram, mas vamos lá.
“Associação

Cultural

Show

Medicina

por

meio

de

seu

advogado

respeitosamente à presença de V.Exa. requerer que sejam ouvidos o professor Maurício
Seckler e os alunos Bruno Lepre de Souza, Marcos Vinícius Lopes Horiuchi”, desculpe
se não é essa a pronúncia, “todos da faculdade e que dispõem de informações relevantes
para esclarecimentos dos fatos envolvendo os membros requerentes que se dispuserem a
comparecer voluntariamente”.
Bom, Bruno e Vinícius, vocês vieram dispostos a depor hoje? E depois vocês
expliquem porque o professor, o Maurício Seckler está aí também? Não.
O SR. – (Inaudível).
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Bom, mas então que fique
consignado, que embora tenha tido esse recurso, que os alunos só viriam, que o Diego
Ubrig Munhoz e o Gabriel Fernandes Ribeiro e o Willian Tetsuo Yamagata, o Murilo
Germano Sales da Silva, Flávio Augusto Miorin e Rodrigo Bolini, só viriam se tivessem
acesso aos autos.
Esse documento propondo digamos essa permuta é de 18 de fevereiro. Então
esse documento é completamente extemporâneo porque já no dia 12 a procuradoria da
Casa e os deputados endossam o parecer dos procuradores, os documentos então que se
caracterize que por mais uma vez Diego Ubrig Munhoz, Gabriel Fernandes Ribeiro,
Willian Tetsuo Yamagata, Murilo Germano Sales da Silva e Flávio Augusto Miorin e
Rodrigo Bolini se negam a comparecer e a depor nessa CPI.
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Em que pese o esforço do conjunto de brilhantes advogados, os moços não
comparecem um dia por causa disso, outro dia por causa daquilo e eu queria já
aproveitando esse fato da gente estar, que aquela moça que depôs outro dia e que fosse
oficializada, que ela pudesse depor sobre aquela discussão sobre o Show Medicina.
Com a palavra o deputado Marco Aurélio.
O SR. MARCO AURÉLIO – PT – Senhor presidente como há necessidade de
tudo ser registrado aqui e depois em ata conste o que está acontecendo, só para
esclarecer então. Esses nomes que V.Exa. leu são nomes que estavam convocados para
serem ouvidos hoje.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Hoje não, em audiências
anteriores.
O SR. MARCO AURÉLIO – PT – Anteriores?
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – É. Um deles veio até aqui e
falou “não, eu volto na terça” e a partir daquele dia, eles não apareceram mais.
O SR. MARCO AURÉLIO – PT – Então seria em minha opinião, é
interessante que ficasse bem claro os nomes dos alunos e que hoje na CPI de 19 de
fevereiro de 2015 eles estão ausentes até porque se estiverem presentes aqui eles podem
fazer uso da palavra. São esses aqui, não é? Diego Ubrig Munhoz, Gabriel Fernandes
Ribeiro, Willian Tetsuo Yamagata, Murilo Germano Sales da Silva, Flávio Augusto
Miorin e Rodrigo Bolini de Oliveira Lima.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Isso.
O SR. MARCO AURÉLIO – PT – Então esses são os alunos de que nós
constatamos mais uma ausência no dia de hoje, 19 de fevereiro de 2015.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Desrespeito, afronta. Com a
palavra o advogado. Eu queria que as senhoras procuradoras entrassem em contato com
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aquela moça que depôs outro dia sobre aquele caso para a gente legalizar o depoimento
delas.
A SRA. – (Inaudível)
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Da Medicina. Aquela que
ele propôs que não houvesse uma acareação. Como nós estamos aguardando o Bolini
vir e ele não veio, nós temos que aprovar a possibilidade dela fazer o depoimento ainda
hoje. Eu estou vendo ela, ela está lá. Pois não doutor.
O SR. JOÃO DANIEL RASSI – Obrigado deputado. Só reiterando o nosso
requerimento que justifica o direito constitucional de acesso aos autos e nos termos do
regimento dessa Casa, da Convenção Interamericana de Direitos Humanos que assegura
o contraditório de todo e qualquer procedimento, que essa defesa por mais de uma vez a
essa Casa em respeito à V.Exa. e a todos os demais deputados que compõem essa
Comissão, mas que infelizmente acredita que por uma burocracia ou por uma estrutura
de procedimento de rotina, o procedimento que nos foi mostrado ainda não tem cartado,
ainda não tem juntado todas as provas que sendo exibidas e que por essa razão a defesa
daqueles que têm sido intimados não tomaram conhecimento desse conteúdo.
Eu só reitero o requerimento desses termos que por ele justifica com base na lei,
com base na Constituição toda forma ou todo procedimento que tem sido conduzida a
apresentação. Eu agradeço mais uma vez.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – O senhor fale o seu nome,
por favor. De novo o seu nome para efeito de gravação.
O SR. JOÃO DANIEL RASSI – Repito o meu nome, João Daniel Rassi.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Doutor João e demais
advogados, essa insinuação que a defesa não está tendo o direito de acessar os autos ou
pelo menos todas as provas contidas nos autos.

O SR. JOÃO DANIEL RASSI - (Inaudível).
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O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Não, independente de
sigilo, só fazem parte das provas e dos documentos aquilo que efetivamente fora
aproveitado pela CPI. Então não está havendo da parte da Assembleia Legislativa, da
CPI nenhuma obstaculização ao conhecimento dos autos.
O SR. JOÃO DANIEL RASSI – (Inaudível).
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Não, embora o senhor não
tenha dito, eu estou, o senhor, eu só queria pedir ao senhor o seguinte, quando eu falo o
senhor ouve e quando o senhor fala eu ouço, é o mínimo. O senhor é useiro e vezeiro
tentar me desmoralizar interrompendo, então eu vou falar, mas o senhor tem que acabar
e aqui é assim, cada um fala de uma vez. O senhor pode falar a tarde inteira, só que eu
peço ao senhor que o senhor não me interrompa, por favor, e nem tente me
desmoralizar.
O SR. JOÃO DANIEL RASSI – (Inaudível).
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Sempre e sempre. Então
vamos lá. Então eu vou dizer, acesso aos autos total. Não precisa citar nenhuma
convenção, isso é um direito básico.
A SRA. – (Inaudível).
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Entendeu como é que
funciona? Desse jeito, ele não consegue ouvir. Sem problema, problema
comportamental, então o seguinte, quando todo documento que o senhor quiser acessar,
terá. Mas isso não pode ser colocado na condição de permuta, isto é, os alunos só virão
se eu acessar os autos. Este tipo de coisa não existe.
Essa disponibilização sempre houve, agora formalizada, os senhores quiseram
por escrito, está formalizada desde o dia 12. Hoje é dia 18, a formalização já
(ininteligível) e os meninos continuam ausentes, debochando dos procedimentos. É
evidente que nós podemos na terça-feira, assim que houver quórum requerer uma
medida mais gravosa e não é a nossa intenção.
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Então se nós não pudermos dialogar com os senhores, porque o nosso
entendimento que acima de tudo, o problema da criminalização, ele é relativo diante do
processo educativo e pedagógico. Se os senhores como advogados não contribuírem
nesse momento com esse processo de aprendizado coletivo das regras da democracia,
todos sairemos perdendo, todos sairemos perdendo.
Não é a tecnicalidade jurídica que de obstaculizar, de dificultar é que vai criar
um novo patamar de entendimento. Essa tentativa coletiva, esse esforço coletivo que
nós estamos fazendo, os advogados têm um papel enorme em cima disso, muito mais
que nós que somos vistos como algozes, como eles disseram incorporando o papel dos
torturadores citando Paulo Freire, isso é o pior dos mundos.
Porque se nós formos vistos como algozes e todos esses desmandos foram vistos
como prática do convívio acadêmico dentro das regras da convivência humana, dos
direitos humanos e isso for anuído pelos advogados, nós estamos derrotados, perdemos
essa causa.
Um dos motivos pelos quais eu fico mais indisposto é diante de coisas tão
absurdas, tão agressivas ao invés da gente procurar um caminho para dizer “fez, estava
naquele momento, vai fazer de novo”, “não”. Então a negação sistemática de
obviedades apoiada pelos advogados como se isso fosse o direito de defesa, por direito
ao contraditório, é o pior processo educativo. A democracia está perdendo.
Então nós estamos em um momento importantíssimo da formação do caráter, da
personalidade, da dignidade dessas pessoas, do futuro dessas pessoas, esse é um
momento importantíssimo e por isso que nós estamos fazendo esse investimento. Então
é essa a questão.
Agora, o senhor põe no papel, “se nós não tivermos acesso aos autos, os garotos
não estarão sabendo do que estão sendo acusados e então eles não poderão comparecer”.
Então já teve todo o tipo de expediente aqui protelatório. Todo o tipo de expediente e os
senhores nos desmoralizando não ganham nada com isso, não ganham nada, é o pior
dos mundos, entendeu?
Se os senhores quiserem contribuir efetivamente para outro processo que é o que
nós todos estamos imbuídos, ótimo. Agora, faz Sessão, combina, vai e não aparece. Aí
protocola a justificativa do dia, hoje é porque não tinha acesso aos autos e ainda nós
temos que ouvir que nós somos contra as convenções internacionais inclusive a Corte
Interamericana de Direitos Humanos, que nós não permitimos o acesso quando o acesso
é público. Tudo o que faz na assembleia Legislativa é público, por áudio, por vídeo.
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Então o senhor gostaria de falar? Por favor. Só use o seu primeiro nome, por favor, para
efeito de gravação.
O SR. JOÃO DANIEL RASSI – Pela terceira vez, meu nome é João Daniel
Rassi. Só par deixar consignado que toda a conduta desse advogado, dos demais
advogados que compõem a CPI, elas se pautam pela lei e que esse comportamento desse
advogado é um comportamento pautado pela lei e isso significa que de forma nenhuma,
de maneira nenhuma essa defesa pretende como V.Exa. disse, desmoralizar essa CPI, a
quem essa defesa rende sempre as homenagens e que por ouro lado tem que defender
uma lei, tem que defender uma convenção.
Então esse é só o nosso exercício profissional e que é assegurado por um
estatuto e amparado pela própria Ordem dos Advogados. Então só para deixar
consignado mais uma vez o respeito que essa defesa tem por essa CPI e que todos os
argumentos que são utilizados são argumentos legais, são argumentos técnicos e são
argumentos objetivos. Obrigado.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – O senhor poderia me
responder a uma pergunta? Por que os meninos não vieram depor hoje?
O SR. JOÃO DANIEL RASSI – A petição eu acho que ela é autoexplicativa.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Não, por favor, eu gostaria
entender melhor.
O SR. JOÃO DANIEL RASSI – É o parágrafo final deputado do próprio
parecer dessa Casa. O fundamento de toda a justificativa é um parecer da procuradoria
da Assembleia que está destacado nesse requerimento.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Obrigado. Doutor Benetton,
aquela moça, ela está se dispondo a depor a mais de uma semana, eu queria oficializar o
depoimento dela, por favor, sob juramento. É esse caso aqui do Bolini, por favor. A
Sessão está suspensa por cinco minutos.

A Sessão é suspensa por cinco minutos.
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O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – É reaberta a Sessão. Eu vou
me dirigir aos três alunos aqui presentes, à Renata Mecacci, ao Bruno Lepre de Souza e
ao Marcos Vinicius Lopes Horiuchi e o professor Maurício Seckler, eu queria pedir aos
três presentes para que façam uma petição do por que querem depor nessa CPI. Quais os
motivos que os levaram a querer vir depor e nós aprovaremos essa petição na próxima
terça-feira.
Nós vamos colocar em pauta na próxima terça-feira e então eu peço que o Bruno
Lepre de Souza, Marcos Vinicius Lopes Horiuchi e a Renata façam uma petição
explicando os motivos pelos quais querem depor e entreguem em prazo hábil, 24 horas
antes da Sessão de terça-feira para que possamos aprovar na próxima Sessão.
Não havendo mais, considerando que os ausentes, eu só queria deixar claro que
diante das sucessivas ausências sem justificativa plausível de Diego Ubrig Munhoz,
Gabriel Fernandes Ribeiro, Willian Tetsuo Yamagata, Murilo Germano Sales da Silva,
Flávio Augusto Miorin, Rodrigo Bolini de Oliveira Lima consideram ausentes de novo,
mais uma vez e terça-feira nós pretendemos tomar as medidas legais cabíveis para
tantas ausências.
Eu queria pedir ao pessoal da comissão, da Secretaria da Comissão dos
Procuradores que permanecessem aqui na sala para que nós pudéssemos fazer uma
reunião de trabalho.
Não havendo mais nenhum assunto a tratar, agradeço a presença de todos. A
Sessão está encerrada.

*

*

*
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CPI DAS VIOLAÇÕES DOS DIREITOS HUMANOS NAS FACULDADES
PAULISTAS
BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA.
20/02/2015
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Tudo em riba? Tudo em
riba? Essa senhora é advogada também? Sua colega? Então vem pra Mesa. Pode ficar
na Mesa conosco? Dá mais consistência na Mesa. A menina fica aqui ao meu lado, pode
ser? Quer que venha a mãe dela também pra Mesa, ou não? Vamos lá, senta aqui, entre
eu e o advogado.
Doutora faz favor, me ajuda. A senhora pode? Não? Está bom. Dra. Carolina
fica comigo aqui, por favor. Dra. Carolina fica do lado dela que dá mais segurança pra
ela. Pronto, vamos lá. Ótimo, Dra. Carolina olha, o doutor está entregando, ah! Tudo,
né?

O SR. - (Inaudível - fala fora do microfone.)
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Não, vou abrir, vou abrir, aí
o senhor já fala e entrega oficialmente. Estou esperando a minha, o meu roteirinho pra
começar, só esperando um minutinho o meu roteiro pra poder abrir.
São Paulo, 20 de fevereiro, CPI dos Trotes das Universidades Paulistas. Vou
numerar a sessão, é vigésima quarta sessão da CPI. Então, bom, já foi combinada todas
as regras do jogo com você, né? Você está tranquila, uma menina segura. Que ano você
nasceu?

A SRA. GABRIELA - Eu nasci
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Estou batendo papo com
você, não está gravando.

A SRA. GABRIELA - Eu nasci em 1995.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Nasceu aonde?
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A SRA. GABRIELA - Na Alemanha.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Na Alemanha? Nossa, que
longe!

(Risos.)

Na Alemanha?

A SRA. GABRIELA - Os meus pais são bailarinos e...
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Ah! Seus pais são
bailarinos?

A SRA. GABRIELA - A minha mãe está aqui.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Nossa, que emoção! Que
beleza! Nossa, que beleza! Me emocionei. Quantos anos você tem?

A SRA. GABRIELA - Dezenove.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Dezenove? Com quantos
anos você entrou na faculdade?

A SRA. GABRIELA - Com 18.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Dezoito anos? E você mora
na região de Ribeirão?

A SRA. GABRIELA - Não, eu sou de Caraguatatuba...
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Você é de Caraguá? Ah, é?

A SRA. GABRIELA - Sim.
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O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Com quantos anos você
voltou para o Brasil?

A SRA. GABRIELA - Tinha três anos.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Três anos?

A SRA. GABRIELA - Mais ou menos. Três anos de idade.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Seus pais são bailarinos
clássicos?

A SRA. GABRIELA - Não.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Balé clássico?

A SRA. GABRIELA - Dançaram muito tempo clássico e hoje em dia estão no
contemporâneo.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Ah, é?

A SRA. GABRIELA - Minha mãe está trabalhando com pedagogia.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Sua mãe?

A SRA. GABRIELA - Sim.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Nossa, que boa cabeça.
Você estudou em escola pública?

A SRA. GABRIELA- Não, particular.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – É? Lá em Caraguá?
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A SRA. GABRIELA - Em Caraguá mesmo.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – É?

A SRA. GABRIELA - Sim.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – De Caraguá você foi para
Ribeirão?

A SRA. GABRIELA - Não. Eu fiquei até o terceiro em Caraguá.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Terceiro colegial?

A SRA. GABRIELA - Até o terceiro colegial, depois eu fui fazer um ano de
cursinho em São Paulo, aí...
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Cursinho?

A SRA. GABRIELA - Tamandaré, Anglo Tamandaré.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Ah, é? Nossa, entrou em
Ribeirão direto?

A SRA. GABRIELA - Foi.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Nossa, entrou tão novinha.
E você dança também?

A SRA. GABRIELA - Não.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Não?

A SRA. GABRIELA - Não.
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O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Não gosta?

A SRA. GABRIELA - (Inaudível.)
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Eu adoro dançar. Quantos
anos você tem?

A SRA. GABRIELA - Não entendi?
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Quantos anos você tem?
Você nunca dançou, nunca estudou dança?

A SRA. GABRIELA - Ah, sim. Já fiz Clássico, contemporâneo, dança de salão,
mas...
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Por isso que você tem essa
carinha assim de freira, assim, meio evangélica, esse cabelo prendendo?

(Risos.)

A SRA. GABRIELA - Porque eu sou esquisitinha mesmo.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – A jaquetinha, né?

A SRA. GABRIELA - (Risos.)
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Você sabe que eu tenho
uma netinha, seis anos de idade. Ela é um capeta, mas você tem que ver o que aquela
menina dança. Dança, dança, dança. Qualquer lugar que eu levo ela que tem música ela
começa a dançar. Tão pequenininha, mas tão. E o menino meu netinho é super, não
consegue fazer nada, travado. Bom, cadê o meu roteiro pra poder abrir? A menina veio
de tão longe. E a secretaria da Comissão?
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Vamos instalar, vai. Vigésima quarta audiência da CPI que investiga os trotes
nas faculdades. Bom, O nome, o nome tem que falar, né? Vai gravar o nome, né? Tem
que gravar. Você pode falar o seu nome completo, por favor? Chegou o meu roteiro,
chegou a minha cola. Você pensa que é só em faculdade que cola, é? Aqui também.
(Risos.) É tudo na base da cola.
Vamos lá. Obrigado. Tudo direitinho. Água pra todo mundo, cabelo penteado,
vamos lá. Primeiro eu queria te agradecer, viu? Você e toda a sua família, você uma
menina tão corajosa, tão correta. Muito obrigado, viu? Muito obrigado. Você não
imagina a importância de você ter vindo aqui hoje. Você não imagina a importância que
é vocês enfrentarem essas coisas terríveis.
Bom. Doutora, qual o seu sobrenome? Você é bem palmeirense, mesmo, heim?
Dra. Carolina Canniatti Ponchio, muito bem. Vamos lá. Comissão Parlamentar de
Inquérito, violação dos Direitos Humanos nas Faculdades Paulistas. Declaro aberta a
vigésima quarta sessão da Comissão Parlamentar de Inquérito constituída pelo ato
56/2014 com a finalidade de investigar as violações dos direitos humanos e demais
ilegalidades ocorridas nas universidades do estado de São Paulo, nos chamados trotes,
festas e no seu cotidiano acadêmico.
Então, eu gostaria que você se apresentasse, falasse seu nome completo e sua
idade, vamos repetir porque até agora não estava gravando nada. Por favor.

A SRA. GABRIELA - Ah, tá.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Arruma um microfone sem
fio pra ela fica mais à vontade, por favor. Pra ela não ficar toda curvada aqui. Por favor.
Nós estamos acompanhados aqui na Mesa do advogado Doutor, pode falar o seu nome,
por favor?

O SR. DIMITRI SALES - Dimitri Sales.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Dimitri Sales. Obrigado,
obrigado. Pronto, aí você fica à vontade. Então a palavra é sua, não vou te interromper.
Conta tudo, quando você chegou, se o vestibular foi muito difícil, a importância, como
foi recebida. Quer contar a história da sua família, conta quem é a sua pessoa, a sua
pessoa. Depois nós vamos entrar no mundo acadêmico. Conta quem você é.
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A SRA. GABRIELA - Meu nome é Gabriela, eu tenho 19 anos. Estou no meu
segundo ano de Medicina agora, eu entrei na faculdade com 18, para mim foi um sonho
realizado porque a Medicina sempre foi um dos meus maiores sonhos, senão o maior.
Eu nasci na Alemanha e é isso eu acho.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Aí você foi morar em
Caraguá?

A SRA. GABRIELA - Eu na verdade, os meus pais moraram um bom tempo
em São Paulo, depois eles se divorciaram e depois do divórcio a minha mãe foi para
Caraguatatuba e meu pai ficou aqui em São Paulo.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Entendi. Aí você foi com
sua mãe para Caraguá?

A SRA. GABRIELA - Fui com minha mãe para Caraguá.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Com quantos anos você foi
com sua mãe para Caraguá?

A SRA. GABRIELA - Eu tinha nove anos e meio, mais ou menos.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – E aí você morou em
Caraguá até quando? Você estudou lá em Caraguá?

A SRA. GABRIELA - Eu estudei em Caraguá...
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Escola estadual?

A SRA. GABRIELA - Escola particular até os meus 17, até o terceiro ano.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Até o terceiro?
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A SRA. GABRIELA - Isso.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Aí você veio fazer cursinho
em São Paulo?

A SRA. GABRIELA - Passei um ano aqui em São Paulo fazendo cursinho no
Anglo Tamandaré.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Ah, é?

A SRA. GABRIELA - Sim.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – E aí você já prestou
vestibular e entrou lá em Ribeirão?

A SRA. GABRIELA - Isso.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Era a sua primeira opção?

A SRA. GABRIELA - Era a minha primeira opção, Ribeirão.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – É?

A SRA. GABRIELA - Sim.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Aí você chegou lá com
quantos anos?

A SRA. GABRIELA - Com 18 anos.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Dezoito anos? Sua mãe foi
morar com você lá ou não?

A SRA. GABRIELA - Não, eu fui sozinha.
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O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Sozinha?

A SRA. GABRIELA - Eu tenho uma irmã menor, minha mãe ficou em Caraguá
com ela.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Ah, vocês são em duas
irmãs?

A SRA. GABRIELA - Isso. Só nós duas.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Só as duas? Bom, aí como
que foi a sua recepção, o seu trote lá, como é? Arruma mais um microfone, por favor, se
tiver. Como foi a sua? Porque senão não te olho, é ruim. Por favor. Como foi a sua
recepção, foi uma coisa tranquila ou você já começou a perceber aquele mundo meio
estranho?
Porque imagino você, o Dr. Dimitri esteve aqui e disse que a turma do segundo
ano já... Obrigado, nossa! Ótimo, agora posso te olhar e não ficar de costas pra Dra.
Carolina.
Então aí, como você interpretou aquela sua chegada lá em Ribeirão? Porque nós
temos uma visão lá de Ribeirão que é um mundo a parte, não é? Aqueles hinos que eles
cantam na recepção e mesmo aquele manual do trote de um aluno lá que fica falando
coisas, elogiando. Coisas tão pesadas, né?
E aí nós recebemos o diretor da Faculdade e ficamos mais perplexos ainda com
o comportamento dele quando a gente falava do caso. Ele falava que tinha uma
intimidade muito grande com o pai do menino, que o menino era daqui da Zona Leste,
não é?
Porque a deputada Sarah Munhoz ela leu o seu depoimento lá na Comissão, né?
E eu fiz questão que você viesse aqui hoje porque é importante a gente ter esse contato
pra sentir a pessoa, a sinceridade da pessoa, né? E eu estou vendo que você é uma
menina de excelente formação. Então eu queria que você pudesse ficar à vontade e falar,
tá bom?
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A SRA. GABRIELA - Sim. Eu passei em Ribeirão na quarta chamada, isso
significa que eu cheguei uma semana depois, eu não peguei aquela semana do calouro, o
início de tudo mais. Quando eu cheguei a primeira impressão que eu tive era de que era
um lugar de aceitação, um lugar de carinho mesmo, uma grande família.
As coisas vão saindo debaixo dos panos com o tempo. Então se ouve falar do
trenzinho, do elefantinho, de gente desmaiando, de gente muito bêbada, esse tipo de
coisa.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Isso você chegou a ver?

A SRA. GABRIELA - Nunca cheguei a presenciar.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Nunca chegou porque você
já era da quarta opção.
A SRA. GABRIELA - Isso, como eu sou da quarta chamada eu cheguei mais
tarde.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Da quarta lista.

A SRA. GABRIELA - Isso. Eu ouvi do meu próprio namorado que ele tomou
tapa na cara na Choppada do ano passado e na verdade foi o caso mais extremo eu acho,
da recepção da minha turma, foi esse caso deles terem tomado tapa na cara no meio de
uma festa.
Depois você fica sabendo que não é só na sua faculdade que isso acontece houve
outros casos em outras faculdades. Na Faculdade de Filosofia, você ouvia as histórias
mesmo. Eu nunca fui, eu não vou a festas, eu não gosto de festas. Então eu não
presenciava muita coisa, o que chegava a mim eram as histórias. Ah! Aconteceu isso,
aconteceu aquilo.
Já se ouviu falar de gente apanhando por homofobia, história de racismo, isso
deu pra ver. Assim, não pra ver mesmo, mas eu ouvi muita coisa. Por isso que eu falei,
eu não presenciei nada, mas porque eu não estava presente mesmo nas...
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O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – (Ininteligível) eles tiraram
tudo da internet, só sobraram dois vídeos. Aquele do juramento que tem que ficar com a
mão...

A SRA. GABRIELA - Sim.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Naquele salão repetindo
horas e horas aquela bobageira toda e aquele coral, aquele coral homofóbico ridículo de
todo mundo de touca amarela. Você estava naquele coral?
A SRA. GABRIELA - No coral eu não estava.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Não tava?

A SRA. GABRIELA - Tem uma coisa que...
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – A sua, não, eu perguntei
mal. é a sua turma aquela lá que aparece?

A SRA. GABRIELA - É a minha turma, 62.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Tem alguém que pode
ajudar?

O SR. - Deputado, só uma observação.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Fala no microfone.

O SR. - Só pra se certificar de que não está sendo transmitido na Web. Me
parece que estão verificando ali.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Aqui o que é combinado é
feito. Espera aí. Desculpa interromper, espera aí. A sua pergunta é se está transmitindo
pra fora?
O SR. - Isso.
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O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Tá? Porque tem alguém
escrevendo que está transmitindo?

O SR. - Eu creio que sim.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Espera aí. Deixa eu ver.
Cadê o Jorge Machado? Cícero, Koba vê lá se está transmitindo pra fora a, como é que
é o funcionamento, se grava só pra dentro. Não pode transmitir pra fora o depoimento
dela. Ah, a doutora está lá?

A SRA. - É o grupo da faculdade que está falando... (Inaudível - fala fora do
microfone.)
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Não, vai suspender. Deve
ter sido um problema lá, porque havia sido combinado, não é? Não entendi o que
aconteceu.

O SR. - Estava transmitindo sim, mas agora cortaram. Não está mais.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Pra fora?

O SR. - Tava.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Tava?

O SR. RICARDO KOBAYASHI - Tava sim.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Bom, porque que estava?
Não foi avisado? Bom, não foi intencional da parte da gente, tá? Ainda bem que estava
bem no começo.

O SR. - Só deputado, só para alertar os que estão presentes que não é possível
tomar imagem e nem gravar a não ser aquilo que foi combinado da TV Alesp.
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O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Fica tranquilo. O fotógrafo
do "Diário Oficial", ele só fotografa do lado, ela não vai ser fotografada. O que foi
combinado vai ser feito.
Essa câmera, isso aí é, são pequenas tomadas para pequenas reportagens, isso aí
não vai pra fora, não vai pra fora. O que grava mesmo são aquelas duas câmeras fixas,
potentes que estão lá em cima. Aquelas que são, essas que são câmeras de reportagens,
coisas internas.

A SRA. - (Inaudível - fala fora do microfone.)
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Eu sei doutora, mas eu não.

O SR. - Mas já foi interrompido, né?
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Foi interrompido.

A SRA. - (Inaudível - fala fora do microfone.)
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Está bom doutora, mas... Eu
tinha entendido que não estava transmitindo.

A SRA. - Estava transmitindo, lá em Ribeirão estão assistindo (inaudível - fala
fora do microfone).
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Tudo bem, mas pegou no
começo da... Ela não falou nada de, estava tranquilo.

A SRA. GABRIELA - Já cortaram?
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Já.

O SR. - Já foi cortado.
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A SRA. GABRIELA - Isso é muito complicado, porque a sala tem assumido
uma postura muito hostil ultimamente.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Espera um pouquinho,
vamos, deixa eu reorganizar tudo. Tudo em riba? Podemos começar, ela pode ficar
tranquilinha? Quero pedir desculpas, não é nenhuma. Não, o que é combinado, aqui
ninguém faz.

A SRA. GABRIELA - Então, isso é muito complicado porque a sala tem
assumido uma postura...
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Eles são super
profissionais. Vamos lá, de novo.

A SRA. GABRIELA - Hostil ultimamente e eu tenho inclusive evitado ir a
qualquer confraternização ou qualquer coisa, ou de estar mesmo em contato com eles
fora da universidade por medo de que aconteça qualquer coisa, por medo de sofrer
algum tipo de represália.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Deixa eu te falar uma coisa.
Você só deponha, você só deponha se você tiver segurança e certeza. Aqui você não é
obrigada a falar nada, nada que você não queira. Inclusive se você falar "eu vou parar de
depor, só vou contra da recepção". Agora, uma coisa eu quero te dizer, o fato de você
ter vindo e você encarar essa tremenda de uma dificuldade, tudo vai ocorrer a seu favor.
Pode ter essa pressão, essa bobageira, mas hoje ninguém mais segura esse tipo
de coisa. Não tem justificativa pra acontecer essa barbaridade, né? Então você fique
tranquila, tranquila.Você só fale o que você quer falar, o que você tem certeza. Mas uma
vez você falando, você assuma e enfrente esses caras poderosos, tá? Doutor.

O SR. - Só pra ajudar também, pode ficar tranquila, a gente vai monitorando
esse tipo de coisa. Fica tranquila.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Não, mas isso aí, é, não
deixa ela insegura.
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O SR. - A gente está controlando isso.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – A moça até saiu lá da
cabine de transmissão.

A SRA. GABRIELA - Ok.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Não tem, deve ter sido...

O SR. - Continuando naquela mesma tranquilidade que você estava falando.

A SRA. GABRIELA - Tá bom.

O SR. - Eu tomo conta disso, inclusive.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Quer um pouco de água pra
retomar? Vamos lá.

A SRA. GABRIELA - Bom...
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Vamos lá. Vamos começar
tudo. Tem alguém que pode me ajudar com os vídeos. Aqueles dois vídeos do
juramento e o do coral lá?

O SR. - Deputado posso dar uma sugestão?
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Fala.

O SR. - Pra ela ficar mais à vontade, desliga essa câmera aí.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Desliga a câmera também.
É a reportagem, né?

1667
DIVISÃO DE TAQUIGRAFIA
O SR. - Tava com a imagem desfocada, mas...
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Estava com a imagem
desfocada? Tá, tá bom. Pronto, até a câmera foi desligada.

A SRA. GABRIELA - Obrigada.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Então só tem essa câmera,
tem duas câmeras.

O SR. - Deputado, não deveria ter mais nada.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Nada? Mas eu preciso da
imagem dela.

O SR. - É Captação de áudio.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Espera aí, espera aí. Não,
não, espera aí. Também, se não eu não tenho como trabalhar. Está tendo áudio?

O SR. - Áudio tem.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Não, pessoal. Mas tinha que
ter imagem guardada pra dentro. Como é que nós vamos preservar ela?

O SR. -

Se o senhor quiser a gente grava aqui (inaudível - fala fora do

microfone).
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – É que tava tudo combinado,
o fato de estar transmitindo pra fora gerou essa instabilidade. Mas o que havia sido.
Vamos recombinar tudo de novo, vamos. Pode gravar a imagem?

O SR. - Pode.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Gravar?
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A SRA. GABRIELA - Sim.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Pode gravar a imagem.

O SR. - Nós termos que nós combinamos. As imagens ficam internas na
Assembleia.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Isso, pode gravar?

O SR. - Caso sejam necessários...
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Pode gravar imagem. O
fato de ter essa câmera te inibe?

A SRA. GABRIELA - Não.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Não? Então tá. Então está
gravando...

O SR. - (Inaudível - fala fora do microfone.)
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Hã? As fotos que tem o
"Diário Oficial".

O SR. - Foco, foco.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Sem foco. Não, pode até
fazer, pera aí. Deixa eu perguntar, estou perguntando. Pode fazer com foco, gravada.
Mas se precisar ir pra fora que alguém pedir, poder judiciário. Aí tem que desfocar, tá?
Mas faz normal, é isso?

A SRA. GABRIELA - É isso.
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O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Doutora? Porque também,
se a ente fica desestabilizando ela a cada cinco minutos. Ela já veio aqui, veio com a
família, se a gente desestabilizá-la a cada cinco minutos, é melhor suspender o
depoimento, não é?

O SR. - Só um último pedido, Adriano.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Hã?

O SR. - Só um último pedido para o plenário, pra que ninguém que esteja aqui
gravar no celular, também. Nem áudio e nem vídeo.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Tá bom, então vou falar.
Quero pedir a qualquer pessoa que estiver presente, por favor, não gravar em celular
para a imagem dela ser preservada porque vai ser um depoimento muito profundo,
muito duro, tá? Veio a família inteira, uma coisa que a gente tem que preservar esse ato.
Vamos lá.
A SRA. GABRIELA - Ok. Pronto.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Água?

A SRA. GABRIELA - Já bebi.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Pronto.

A SRA. GABRIELA - Então, o senhor estava falando dos vídeos.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – É porque eu queria, porque
você sabe que eles tinham muitos, a bateria lá, a chamada "Batesão" é uma bateria
muito famosa em todo estado de São Paulo, né? Porque ela é das mais agressivas, das
mais violentas.
E eles fizeram, apesar do promotor de justiça ter recuperado o hinário, até queria
pedir para a secretaria da Comissão que achasse o processo que o promotor de justiça de
Ribeirão mandou pra gente. Então, para criar um clima para te ajudar a começar falar da
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sua chegada até chegar nos fatos, eu queria ver se a gente mostrava porque os dois
meninos que vieram aqui, o presidente da Atlética e o presidente do Centro Acadêmico,
eles não falaram nada.
Estavam em pânico, brancos, tímidos. Ainda veio uma senhora acompanhá-los
que mais atrapalhou do que ajudou. E tinha um terceiro ponto que é aquele negócio da
cartilha.

A SRA. GABRIELA - Do manual.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Do manual do segundo ano
para o primeiro, que tem uma citação que o diretor, é. Então está bom? Podemos, você
está tranquila, né? Então vamos lá.

A SRA. GABRIELA - O primeiro vídeo pelo que o senhor está falando é o
"Juramento da Boina". O juramento da boina acontece na primeira semana, na recepção
do calouro, então eu não participei do juramento da boina. Eu não estava presente. O
segundo vídeo. É, que eles ficam com a mão, exatamente.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Você não estava nem em
Ribeirão.

A SRA. GABRIELA - Eu não estava nem em Ribeirão ainda, não tinha nem
recebido a notícia na verdade de que eu tinha passado. O segundo vídeo é o chamado
"Adeus Boina". Então, os vídeos que vocês têm são quando eles põem a boina e quando
eles tiram a boina. Entre um e outro tem mais ou menos três meses de distância.
Nesse segundo vídeo eu não estava cantando junto, apesar de ter visto. Eles
cantam na frente do prédio central, depois mergulham na fonte que fica na frente do
prédio e aí tem uma festa a noite. Tudo acontece sempre assim.
Quanto às músicas que são cantadas...
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Isso, isso. Pra mim isso é
muito importante, porque as músicas são tão agressivas e eu fico impressionado com as
meninas, né? Puxando, como é que ensaiam uma música? Como é que pegam uma

1671
DIVISÃO DE TAQUIGRAFIA
música tão antiga de uma letra tão absurda e como é que o grupo do primeiro ano logo
assimila todas aquelas, porque ninguém estava com a colinha.
Ninguém tinha um livreto, todo mundo cantava. Embora você tenha chegado
atrasada, está difícil de achar Koba?
O SR. RICARDO KOBAYASHI - (Inaudível - fala fora do microfone.)
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Mas nos salvamos.

O SR. RICARDO KOBAYASHI - (Inaudível - fala fora do microfone.)
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – E o Danilo não veio? Tá.

A SRA. GABRIELA - Tudo bem.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Tudo bem. Vamos lá. Não,
é importante, mas vamos lá. Não vou te interromper.

A SRA. GABRIELA - Quanto à simulação das músicas, muitos alunos que
entram em Ribeirão já conhecem porque tem vídeos das outras turmas na internet, no
Youtube. Aí procura, vídeos de competições esportivas como Intermed ou Calomed,
dos calouros. Então muitos deles vão para Ribeirão conhecendo alguns hinos já.
Quando eles chegam, logo que você chega tem a venda do kit do calouro. Tem,
bom, no nosso ano veio uma caneca, três camisetas, o manual do calouro oficial da
faculdade que fala sobre os ônibus, como funciona a dinâmica da faculdade, o manual
do calouro fornecido pela comissão de formatura do segundo ano que foi esse que vocês
tiveram acesso, que tem uma descrição de cada um dos alunos, algumas brincadeiras
com relação aos professores, e esse tipo de coisa.
E no nosso ano teve o que eles chamam de "Cancioneiro da Batesão" que são as
canções da Batesão, que é a bateria da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Koba, eu te peço, entra em
contato com o Danilo que eu quero expor o Cancioneiro da Batesão hoje, pra gente
pegar o HD. Vamos lá.
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A SRA. GABRIELA - Nesse cancioneiro as pessoas aprendem as outras
músicas, mas a maioria dessas músicas que elas aprendem a cantar...
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Você ganhou um
cancioneiro impresso, em papel?

A SRA. GABRIELA - Ganhei também.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – No seu ano teve um kit que
você recebia o cancioneiro impresso em papel?

A SRA. GABRIELA - Sim, estava impresso em papel.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Entendi.

A SRA. GABRIELA - Esse cancioneiro apesar de ser o lugar onde eles vão lá e
leem músicas, "ah! Divertido, engraçado", eles normalmente vão aprender a maioria das
músicas nas festas em que um vai lá e puxa e canta, e vai aprendendo. Porque são
músicas curtas a maioria, então eles vão aprendendo...
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – A Despedida da Boina é no
dia, é no dia 13 de maio, é no dia da libertação dos escravos?

A SRA. GABRIELA - É isso mesmo.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Então você entra, passa
aquele período todo e no dia da Boina é o dia da libertação dos escravos.

A SRA. GABRIELA - Isso. Faz no mesmo dia. Então muitas vezes a pessoa vai
aprendendo de cantar em festa, de cantar em competição, de cantar. Vai cantando.
Outros participam da Bateria e aí conhecem umas músicas mais profundamente, outras
músicas.
Algumas músicas do manual, do manual não, do Cancioneiro não são cantadas,
isso é verdade. Elas não são cantadas nas festas e são músicas antigas. Mas, isso assim,
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no Cancioneiro vinha escrito "você tem que conhecer todas as músicas daqui porque
nada mais vergonhoso que um calouro não conhecer todas as músicas da sua
faculdade". Ou algo assim, sabe?
Então, a maioria dos calouros pegou aquele manual e leu, manual, não. O
Cancioneiro e leu, e deu risada das músicas, "ah! Engraçado, Ah! Aquilo é engraçado".
Eu mesma presenciei conversas assim. Não dá para dizer que as pessoas não sabiam o
que estava lá dentro, elas simplesmente ignoravam o que estava lá dentro, no
Cancioneiro.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – E quem organiza essa
Semana da Boina?

A SRA. GABRIELA - A Semana do Calouro...
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – E aparece sempre três entes
jurídicos, o Centro Acadêmico, a Atlética e também a...

A SRA. GABRIELA - Comissão de Formatura.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Comissão de formatura que
é o segundo ano, né?

A SRA. GABRIELA - Tem...
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Eu queria que você
discriminasse esses papéis para a gente começar a saber das responsabilidades.

A SRA. GABRIELA - Nessa semana de recepção, eu acho que na verdade tem
quatro vertentes. Tem a Faculdade que oferece uma série de atividades acadêmicas
dentro da Faculdade, palestras, visitação a alguns lugares, esse tipo de coisa.
Tem o Centro Acadêmico e a Atlética que dão, algumas das coisas que estão no
kit são dados por eles. Ah, então, camiseta, sei lá, o Cancioneiro da Batesão, esse tipo
de coisa. E tem a Comissão de Formatura que é quem organiza as festas, esta semana, as
festas fora as atividades acadêmicas durante o dia. Então, Choppada, Festa da Matrícula,
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esse tipo de coisa que é a Comissão de Formatura quem organiza, incluindo o manual
do calouro que vocês receberam aqui.
E a Comissão de Formatura também é responsável por unir todos os itens do kit
numa cosa só para a venda pro calouro. O calouro tem a opção ou não de comprar.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Quanto paga este kit?
A SRA. GABRIELA - Cento e oitenta e cinco reias no nosso ano.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Cento e oitenta e cinco?

A SRA. GABRIELA - Cento e oitenta e cinco. O calouro tem a opção ou não
de comprar. Mas eles não dão opção, por exemplo, de você comprar a Boina por fora,
existe uma pressão de que se você não tiver a boina você está excluído do grupinho.
Então você precisa comprar o kit inteiro porque senão você não é calouro da Medicina,
você não usa a boina, você não está seguindo as tradições deles.
Uma coisa engraçada de Ribeirão é que eles têm muito apego à tradição, muito.
Então a tradição de usar a boina, a tradição da Batesão, a tradição, eles têm muito apego
às tradições da Medicina.
A tradição de catar tal música e se ajoelhar quando o sexto ano passa, tem
algumas coisas assim.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Tradição lixo, né? Trash.

A SRA. GABRIELA - Isso.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Tradição trash. Não serve
para nada. Deveria jogar no lixo, mas... Fala mais das grandes tradições além da Águia
Nazista e aquelas loucuras deles lá.

A SRA. GABRIELA - Bom...
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Fala das tradições aí.

A SRA. GABRIELA - Uma tradição forte...
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O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Já que tem, porque agora
mudou a diretoria do Centro Acadêmico e da Atlética, né?

A SRA. GABRIELA - Sim. Acabou de ter eleição, né?
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Não eram os dois?

A SRA. GABRIELA - Não, eram outras pessoas.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Não era o tal do
Lewandowski e aquele outro menino, eram outros?

A SRA. GABRIELA - Eram outros dois.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Ah!

A SRA. GABRIELA - Mas, uma tradição é essa. Tem uma música, eu não sei
cantar que eles cantam, sei lá, e quando vem o sexto ano todo mundo se ajoelha. Esse
tipo de coisa, e vamos supor...
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – O sexto ano vai lá?

A SRA. GABRIELA - Vão todos para uma festa, está o sexto o ano. E aí as
pessoas, os calouros têm que se ajoelhar para o sexto ano. Se tiver alguém de uma turma
mais velha, vamos supor, alguém da turma 43 na festa. Eu já vi gente se jogando no
chão.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Você era de que turma?
Que número?

A SRA. GABRIELA - Sessenta e três.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Sessenta e três.
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A SRA. GABRIELA - Sou da turma 63.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Repete isso que é
importante. Quer dizer que o sujeito se ajoelha, às vezes chega a se jogar no chão?

A SRA. GABRIELA - Como uma forma de...
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Respeito?

A SRA. GABRIELA - Humilhação, mesmo.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Mas a pessoa fala abaixa aí,
ajoelha?

A SRA. GABRIELA - Existe uma..
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Abaixa a cabeça!

A SRA. GABRIELA - É, se não abaixar eles te olham meio feio.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Sei.

A SRA. GABRIELA - Se souberem quem você é na verdade. Sim, "aquele
calouro lá, ah! Não sei o que. Ai meu Deus, mas porque ele não fez isso? Porque ele não
canta as músicas? Porque ele não vai nas competições?" Outra coisa que eles sempre
falam "ah! Calouro, você não vai participar de nada? Você não vai fazer nenhum
esporte? Você não quer dar orgulho pra sua Faculdade?"
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Na Calomed?

A SRA. GABRIELA - Na Calomed, por exemplo. Na Intermed, nesse tipo de
competição.
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O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Você chegou ir em alguma
dessas competições da Atlética?

A SRA. GABRIELA - Não, em nenhuma das duas.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Tem Pasta em Ribeirão?
Pascu, Paasta?

A SRA. GABRIELA - Ah! Pascu? Não, não que eu saiba.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Não que você saiba?

A SRA. GABRIELA - Não que eu saiba.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Pascu não tem?

A SRA. GABRIELA - Pascu acabou.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Acabou?

A SRA. GABRIELA - Não que eu saiba. Eu ouvi de outro campus isso, mas eu
nunca ouvi falar lá, de gente que sofreu este tipo de coisa.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Você se engajou em alguma
atividade da Atlética?

A SRA. GABRIELA - Não, eu não concordo com o trabalho deles.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Entendi.

A SRA. GABRIELA - De forma alguma. Então eu não me engajei em nenhum
trabalho da Atlética. Meu engajamento foi acadêmico e puramente acadêmico.
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O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Entendi. E os professores
também se envolvem nessas atividades além dos veteranos?

A SRA. GABRIELA - De festas?
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Desse cotidiano, da
recepção, dos apelidos.

A SRA. GABRIELA - Ah! Sim, mas eles se envolvem na parte de, o que eu
posso falar? Os apelidos são coisas internas, os professores não se envolvem em dar
apelidos, eles se envolvem na parte que é organizada pela Faculdade, aí eles se
envolvem.
Mas aí vão dar palestra, esse tipo de coisa. E alguns professores. Agora, a parte
de apelido...
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Então não tem professores
trotistas, assim...

A SRA. GABRIELA - Não.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Que se envolvem...

A SRA. GABRIELA - Eu não presenciei nenhum.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Porque tem uma coisa na
Medicina que é seguinte. Os veteranos têm muita ligação com as residências médicas,
com o futuro da carreira, com determinados professores.

A SRA. GABRIELA - O que tem, não são os professores, são alunos antigos da
Faculdade, de turmas mais antigas que não estão mais estudando, são residentes, já são
formados médicos contratados e ficaram em Ribeirão, e aí participam de festas, deste
tipo de coisa. Isso tem.
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Agora, professores, não. A maioria dos professores são pesquisadores da USP lá
na Faculdade. Então eles não se envolvem com essa parte da recepção, com essa parte
de festa, de brincadeira, de trote, essas coisas, eles não se envolvem.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Porque embora daqui a
pouquinho você vai entrar contando seu caso em particular, o que nós estamos
aprendendo aqui na CPI é que é criado sempre um clima, um ambiente em que as
músicas dão essa, as letras dessas músicas e as músicas dão esse start, este comando pra
criar esse clima ruim, né?
De promiscuidade, de diminuição do papel da mulher, né? Eu até, o Koba já
chegou. Eu queria dar uma abridinha na cena do Juramento que você não estava, pra
você ver como é que foi o juramento do seu ano, e como é que foi aquele coral lá na
porta da Faculdade, né? Porque os outros vídeos já foram todos indisponibilizados.
A SRA. GABRIELA - Sim. O que eu vi na minha universidade e eu ouvi de
outras pessoas em outros campus, porque teve um fórum em Ribeirão recentemente.
Um fórum voltado para a violência promovido pela Faculdade. E houve grupos de
discussão.
Então, pessoas da Medicina como eu conversaram com pessoas da Terapia
Ocupacional sobre os trotes de cada um. E o que eu vi é que na Faculdade de Medicina,
digo a Medicina, não o prédio da Medicina, existe uma criação de uma cultura e que o
calouro é pra ser treinado pra virar como os veteranos.
Então, uma moça contou pra gente o caso de um veterano de Medicina, ela com
um amigo que era calouro da Odontologia, ela protegeu esse amigo e o veterano de
Medicina soltou "Ah! Então é assim que você cria calouro seu?" Como se fosse um
animalzinho pra adestrar.
Então você cria uma cultura e se protege essa cultura. E rodos aqueles que vão
contra ela são reacionários, não entendem, foram oprimidos, não foram nas
competições, não querem participar, então também não sabem o que está acontecendo,
exageram. Isso existe.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Então, por exemplo, o
diretor de Ribeirão foi um dos primeiros a vir depor. Naquela semana ocorreria lá
dentro da Faculdade uma festa. Nós denunciamos a festa e ele achou por bem suspender
a festa que ocorria lá dentro, né?
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Aí nós estávamos falando das festas, uma Choppada. O Dr. Dimitri falou que
haveria uma Choppada. Ele negou, aí nós fomos obrigados a abrir um calendário de
festas de Ribeirão e tinha festa praticamente todos dias, né?

A SRA. GABRIELA - Tem.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Então, eu queria que agora
você começasse a falar, conversar, ou... Já está? Achou? Vamos colocar primeiro o
Juramento que ela não participou, que ela chegou atrasada e depois vamos colocar o
povo lá na porta da Faculdade cantando as músicas. Então, aquela é a cena do
Juramento, lá do Juramento da Boina, né?

A SRA. GABRIELA - Sim.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Vamos lá. Está sem áudio?
Por quê? É o nosso que está sem áudio? Vai lá na casinha, na audiofonia.

É feita a exibição de vídeo.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Está bom, Koba. Está bom.
Você não participou dessa cerimônia aí que todo mundo tem que ficar fazendo saudação
assim?

A SRA. GABRIELA - Não. Não participei.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Com a mão estendida. Mas
você sabe, você sabe a duração dessa tortura aí que o cara tem que ficar lá jurando?

A SRA. GABRIELA - Não, não sei.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Porque só o vídeo é
enorme, enorme. Mas você não sabe nada disso?

A SRA. GABRIELA - Não, não sei a duração. Eu sei que ocorre, mas...
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O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – É. Agora vamos ver o
último vídeo que a gente conseguiu salvar que é aquele tal coral no dia da libertação dos
escravos, né? Esse é da sua turma, né?

É feita a exibição de vídeo.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Está bom, está bom. Bom,
essa aí você viu, né? Você estava lá, você já estava lá, estava na libertação dos escravos,
né?

A SRA. GABRIELA - Já, nessa eu já estava lá.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Quando é a despedida da
Boina, né? Lá na porta da Faculdade, do prédio central da Faculdade.
Bom, então continua, vamos á então? Vamos introduzindo então como é que as
coisas aconteceram, né? Você porque eles ficam tão preocupados, né? Porque apesar
deles darem uma limpa na internet eles não têm como... Você tem alguma coisa mais
significativa que você está pondo aí?

O SR. RICARDO KOBAYASHI - (Inaudível - fala fora do microfone.)
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Ah! O inquérito do
promotor, né? De Ribeirão. Então vamos lá. Aí você... Você quer fazer algumas
considerações? Vamos continuar.

A SRA. GABRIELA - Eu acho que sobre isso não tem nem o que considerar. O
que eu vejo é alunos não tendo a mínima noção do que estão cantando e nem pensando
no que estão fazendo. Mas isso fica óbvio no vídeo, eu acho.
Nesse vídeo da Libertação da Boina, do Adeus Boina eu já estava namorando
com o Tainã, nessa época. A gente se conheceu no início do ano, logo no início do
curso e ele aprecia ser uma pessoa muito legal no começo. Uma pessoa divertida de
conversar, de trocar alguma ideia e a gente começou a namorar pouco tempo depois.
A gente começou a namorar, tudo o mais e quando a gente começou a namorar
as coisas na realidade não eram bem assim. Bom, o Tainã era do tipo festeiro, na
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verdade bebia muito e quando bebia gostava, sei lá eu o porquê de tirar a roupa. Eu
mesma já impedi ele de ficar nu numa festa que teve, no Adeus da Boina que teve a
noite desse dia desse vídeo.
Eu não gostava de nada disso, eu nunca fui de ir em festa, então eu não me
entrosava muito com a turma nesses momentos. A gente começou a namorar e ele se
tornou frio de repente, me ignorava, me desprezava, me humilhava.
Chegou a me humilhar na frente de amigos dele, e eu para tentar melhorar a
situação do relacionamento tentava fazer um agrado, levar alguma coisa gostosa pra
comer, algo assim, e ele simplesmente dizia que estava uma merda, pra falar a palavra
certa que ele usou, que estava ruim e me largava lá sozinha com os amigos dele.
E para deixar claro, tem uma coisa bem delicada, durante o relacionamento ele
não me procurava sexualmente falando, não me procurava. Não queria saber, agora,
quando eu o questionava sobre porque o nosso relacionamento estava daquela forma e
que eu queria que as coisas fossem melhores e por algum motivo a gente acabava
brigando e eu chorava, aí sim ele queria.
Sempre, sempre. A gente brigava, eu chorava e ele impressionantemente ficava
excitado e aí queria alguma coisa comigo. Isso acontecia por algumas vezes, pelos
menos umas cinco vezes. Só que demora pra você perceber esse tipo de padrão, porque
não é uma coisa que você está preparado pra perceber a qualquer hora.
Nosso relacionamento foi inteiro assim. Foi muito complicado. Minha mãe
presenciou ele me desprezando e me alertou. "Filha, esse cara, cuidado. Não fica com
ele. Você está feliz mesmo?" Quando chegou em junho pra julho a gente entrou de
férias e eu fui pra minha casa em Caraguá. Foi o tempo que eu fiquei pensando sobre
todo o relacionamento, sobre o que estava acontecendo no relacionamento.
Eu decidi terminar e no dia 18 de julho a gente acabou terminando por telefone
mesmo. A coisa já tinha chegado num nível tão absurdo que eu não aguentei mais. Ele
chorou no telefone, ele dizia que ia mudar, ele dizia que ia se tornar mais afetivo.
Ele falava que era culpa da relação dele com a mãe dele que é uma coisa muito
complicada. Ele me falou várias vezes que sofreu, que apanhou da mãe na infância, mas
apanhar mesmo e falava por isso que ele era tão fechado, que ele era tão difícil, que ele
ia mudar, mas eu já estava num ponto que eu falei não importa mais se você vai mudar,
acabou e eu não quero mais, não importa mais eu falei pra ele.
No dia 19 de julho eu voltei pra Ribeirão Preto com o Bruno, meu namorado,
Foi a primeira vez que a gente ficou junto. Mas, a partir daquele momento a gente
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estava mais se conhecendo pra falar a verdade. A gente foi se conhecendo, ficando
junto.
Eu cheguei em Ribeirão no dia 19 e eu tinha prometido pro Tainã que a gente ia
conversar. Então eu cheguei mais ou menos umas sete e meia da noite, uma sete horas
da noite, encontrei com o Tainã, a gente foi até a casa dele pra conversar.
Ele de novo disse que ia mudar, que as coisas iam ser diferentes, me pediu pra
ficar, pediu pra ficar lá com ele, quis ter algo comigo. Eu falei que não, que tinha
acabado e que eu não queria mais nada e fui embora aquela noite.
Ele continuou me importunando. Primeiro ele disse que não, que não ia correr
atrás de mim, essas coisas, mas depois no outro dia ele já começou "não, vamos
conversar, e tal. Vamos conversar, vamos conversar".
Na terça-feira daquela semana eu voltei na casa dele pra conversar com ele. E
ele de novo, "não, vou mudar, como você vai saber se eu vou mudar se você não me der
uma chance?" Eu virei pra ele e falei "eu estou com outra pessoa e eu não quero mais
nada com você. Eu estou com outra pessoa". "Ah! Então agora acabou mesmo" Uma
hora ele falou, mas depois ficou chorando de novo, "mas outra pessoa, então acabou
mesmo" e eu fui embora nesse dia também, depois que a gente conversou, uma ou duas
horas, eu fui embora.
Ele passou uns dois ou três dias sumido, um tempo sumido, mas logo depois
voltou e aí eram mensagens no Whatsapp dizendo "ah! Não, que eu vou mudar, que eu
estou com saudade de você. Ai que você sumiu, aí como você está?" E ficava me
importunando, me perseguindo o tempo inteiro querendo conversar.
Isso foi indo, foi indo, foi indo e ele começou a falar que ia se matar, que tinha
medo de fazer alguma ciosa contra a própria vida, que ele estava muito doente, que ele
estava fazendo tratamento psicológico e psiquiátrico, que ele tomava remédio pra
dormir, que ele tomava remédio pra ficar bem, mas que não ficava bem, que nunca
ficava bem, que chorava muito, que não conseguia comer.
E o tempo inteiro "eu vou me matar, eu vou me matar, eu vou me matar". Isso
era muito constante, era tão constante que cheguei a falar com um amigo dele, o Daniel,
falei pra ele "como é que ele está de verdade?" O Daniel, "não, ele está mal mesmo, ele
está dizendo de se matar, eu estou preocupado".
E eu comecei a ficar muito preocupada com isso por causa da questão da mãe
dele, eu achei que fosse genuíno, eu achei que ele realmente estivesse sofrendo com
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tudo o que estivesse, com o término, com tudo que já vinha da vida dele e que ele
estivesse realmente sofrendo e que estive a um ponto do suicídio.
Ele emagreceu tanto naquela época até. E eu falei "nossa, deve estar mal
mesmo". No dia seis de agosto, era uma quarta-feira ele me ligou a noite chorando,
dizendo "não, eu vou aí no seu pensionato agora". Eu morava num pensionato nessa
época. "Eu vou agora porque a gente precisa conversar, porque não pode ficar assim,
porque eu vou aí agora."
Eu falei "não, você não vem aqui. Primeiro porque ninguém pode entrar aqui".
No contrato do pensionato diz que ninguém pode entrar ali, nem homem e nem mulher,
não pode. Amigo não pode ir. Familiares abrem exceções, mas não pode ir ali.
Ele "não porque eu vou, por que eu vou, por que eu tenho que ir, isso não pode
ficar assim." Eu falei, "você não vem, você não vem, você não vem" e ficou nessa
guerra até que eu falei, "você não vem porque eu não vou estar aqui". Eu falei pra ele,
"eu não vou estar aqui".
"Ah! Então você vai estar em outro lugar?" Dizendo que eu ia pra casa de outra
de pessoa. Eu "é, eu vou estar em outro lugar", pra despachar mesmo, pra ele não fazer
isso. Nesse momento em que eu estava falando com o Tainã no telefone, eu estava
conversando com Whatsapp com o Bruno, meu namorado. E o Bruno falou "marca com
ele na sexta-feira na USP". Porque eu já tinha uma reunião marcada com o professor
Fernando Bellíssimo que é um especialista em hepatite para um trabalho que eu estava
fazendo na matéria de Atenção à Saúde de Comunidade.
Então falei, bom, eu falei "na USP, sexta-feira a gente conversa, a gente se fala".
"Ah! Não! Mas eu quero ir aí". Eu falei "você não vem porque eu não vou estar aqui
mesmo. Então na USP, sexta a gente conversa". "Ah, não. Então está bom, está bom".
Passou, na sexta-feira eu acordei, fui pra reunião que era às 11, quando eu saí da
reunião meio dia eu já tinha falado com ele também e ele me encontrou na frente do
HC. A ideia era a gente almoçar juntos nesse dia. A gente foi até o restaurante da FEA
que é a Faculdade de Economia e Administração, estava super cheio, aí falou "não, aqui
não dá". "Então vamos para o restaurante da Química" e também estava super cheio.
Eu não estava com fome nesse dia, ele falou "eu também não estou, vamos pro
lago, lá o lago. Vamos lá, vamos andar". O lago é uma região frequentada pelos
estudantes, tem uma trilha, é um lugar bonito de se andar, muito estudante vai lá pra ver
as coisas da trilha pra caminhar na trilha.
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E alguns estudantes vão lá na época, no começo do ano porque tem a gincana
dos calouros e uma das tarefas da gincana é tirar uma foto com uma capivara e lá tem
capivara. Então, as pessoas entram lá.
Apesar de ter um portãozinho na frente, pela lateral é muito fácil de entrar lá,
então os alunos vão lá. E tá bom, a gente foi lá para conversar. Já era um lugar que a
gente tinha ido antes caminhar e aí foi. Quando a gente entrou tinha dois funcionários
lá, pareciam pedreiros, eu acho que eles estavam carregando sacos de areia, mas eu não
sei quem eles eram. Eles estavam lá simplesmente e a gente passou e foi conversando.
De novo ele voltou na história de que estava mal, que ia se matar. De que toda
noite ele sentia que corria risco a própria vida dele, por causa dele, que ele tomava
remédio. Aí ele começou a falar e "tem cabelo seu no meu pente, tem cabelo seu no meu
pente", como se "ah! isso me lembra você, me faz sofrer" sabe?
Até que a gente chegou num ponto da trilha, em frente da metade dela que ele
virou e começou a perguntar quem era a pessoa que estava comigo, porque ele não sabia
ainda quem era. Eu tomei cuidado, por ele estar daquela forma, eu fiquei com muito
medo de que se ele soubesse assim, de cara, que ele cometesse alguma coisa mesmo,
que ele ficasse pior ainda, que ele enlouquecesse, sei lá.
Então, eu e o Bruno a gente tomou muito cuidado porque o Bruno também é da
mesma turma, era todo mudo da mesma turma. Então a gente tomou muito cuidado, não
ficou aparecendo muito na USP, tomou precauções por causa dele. A gente tomou
precaução por causa dele, porque estava preocupado com ele. O Bruno estava
preocupadíssimo com ele, chegou a conversar com ele, perguntar como ele estava e
tudo o mais.
E em determinado momento de tanto ele perguntar, ele ficou forçando mesmo eu
falei, "é o Bruno". Quando ele soube que era o Bruno ele enlouqueceu, ele enlouqueceu.
Ele chutava folha no chão, ele batia nas árvores e dizia "você não podia ter feito isso
comigo, você não podia ter isso comigo". E colocava a mão na cabeça e respirava com
dificuldades e aí agachava no chão e começava a chorar, depois batia na árvore de novo
dizendo "você não podia ter feito isso comigo. Ele, não podia ser ele". Umas coisas
assim.
Uma parte minha me disse pra sair dali porque ele estava completamente louco,
mas eu estava preocupada com ele porque ele dizia tanto que ele ia se matar, que ele ia
se matar, se eu deixasse o menino ali sozinho naquela situação eu não sabia o que ele
podia fazer.
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Então eu me afastei um pouco da cena, me sentei num tronco que tinha lá perto e
esperei passar. Quando passou e ele foi se acalmando, ele sentou do meu lado ainda
chorando, ainda dizendo "como você fez isso comigo?" E me xingando de mil e um
nomes e eu disse pra ele que o que eu estava fazendo não era nada errado. Que eles não
eram nem amigos, não era nada errado.
Ele "não, você não podia ter feito isso comigo, você não podia ter feito isso" e
ficou lá chorando um tempo. De repente, do nada ele manifestou que queria fazer sexo
comigo, ele parou e disse que queria ter uma última vez comigo. Eu falei que não, eu
falei "não, você está louco? Claro que não, que isso? Eu não quero mais nada!" Ele, "ah,
você gosta tanto desse cara assim? Que você não quer mais nada comigo?" Eu falei "eu
gosto, eu gosto dele, eu não quero nada com você".
Aí ele meio que levantou pra ir embora, parecia que ele estava indo embora e eu
levantei também. Quando eu levantei também ele agarrou o meu cabelo e tentou me
beijar e eu virei a cara. Quando eu virei a cara ele tentou me abaixar como se quisesse
que eu fizesse sexo oral nele. Eu tentei virar e sair dali, mas ele estava segurando meu
cabelo.
Quando eu tentei virar e sair ele segurou nos meus braços com a outra mão e
falou na minha orelha em alto e bom tom pra eu ouvir "eu ainda não terminei". Quando
ele falou aquilo, nossa! Mas você sempre acha que a pessoa vai cair em si e vai parar.
sempre, sempre, a todo momento você acha que isso vai acontecer.
Ele abaixou a minha calça que estava larga e eu ainda estava de calcinha, ele
tentou me penetrar. Eu lembro disso muito bem porque eu lembro do tecido penetrando.
E eu falando pra ele "não! Para!" Eu achava que ele ia parar. Quando o tecido penetrou
daquele jeito eu falei "não vai parar". Então ele abaixou a minha calcinha, segurou nos
meus pulsos e penetrou.
Eu estava usando pomada pra candidíase naquele dia, estava lubrificada. Estava
fácil pra ele entrar ali. Toda vez que eu tentava fazer barulho eu falava "não, para! Não,
para com isso!" Toda vez que eu tentava fazer barulho ele fazia "shi!" pra mim e
penetrava mais forte. Eu falava pra ele "você está me machucando, para!" Mas ele não
parava.
Durou pouco e no final ele disse "eu vou gozar aqui dentro mesmo". Eu falei pra
ele, "não faz isso", mas ele fez. Depois que ele gozou ele me largou, eu caí na terra e ele
saiu andando, como se fosse uma boneca, saiu andando na minha frente.
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A trilha só tem um caminho pra entrar e sair, é uma trilha reta. Eu me vesti,
estava entrando em estado de choque naquele momento, chorando. Não estava
conseguindo respirar direito, não conseguia falar direito sequer. Eu vi que ele estava
bem na frente e eu achei que ele fosse continuar na frente o tempo inteiro, mas ele parou
no meio da trilha.
Quando ele parou no meio da trilha, ele tentou estender o braço pra me tocar e
eu gritei pra ele "não toca em mim, não toca em mim!" Ele falou "que isso o que você
está fazendo?" Eu falei, "você tem ideia do que você fez? Você me estuprou ali arás", eu
falei pra ele.
Ele "não, eu não estuprei, você queria, você estava molhada". Eu falei "eu não
estava molhada porcaria nenhuma! Era pomada". Ele "imagina, você queria" e aí
tentava ficar me pegando e eu "não toca, sai!" E de repente ele olhou pra minha cara e
falou "olha a sua cara de medo" e começou a chorar. "O que eu fiz? O que eu fiz?"
Eu fiquei olhando aquela situação pasma. De repente ele parou e começou a rir e
a dizer pra mim "ninguém vai acreditar em você. Olha a minha altura e olha a sua,
ninguém vai acreditar em você".
Eu falei "eu sei muito bem o que você fez, você me estuprou, eu vou te
denunciar", eu falei pra ele. Aí ele começou a chorar de novo "o que eu fiz? O que eu
fiz, eu preciso ser internado". Ele falava que precisava ir pra UE que é a Unidade de
Emergência, que precisava ir para a psiquiatria. E eu olhando a situação, aí de repente
ele parou, olhou pra mim e falou assim "eu vou ligar pro Bruno, ele tem que saber o que
aconteceu aqui, vou falar que você queria".
E eu, "você está louco? Não foi isso o que aconteceu!" E de novo, ele ficou
nessa briguinha um bom tempo. Ele "não, é porque você queria, porque não sei o que" e
falando isso e ele foi se aproximando cada vez mais de mim. Eu me senti, sinceramente
em perigo naquele momento.
Alguém que tinha feito aquilo comigo lá atrás, eu ainda estava naquela trilha e
pelo jeito não tinha ninguém por perto. Se ele tentasse fazer qualquer outra coisa? Não
tinha o que eu fizesse ali, não tinha. Eu estava sem celular, meu celular estava no início
da trilha, na minha mala que eu tinha deixado lá. Então eu falei, "não, a gente esquece
isso, a gente esquece isso".
"Ah! Não sei o que, que não aconteceu nada", eu falei "a gente esquece, a gente
esquece isso". E ele achou que a gente ia esquecer mesmo. Ainda ficou um tempo me
ameaçando. Então está bom.
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A gente subiu até o Centro de Vivência, no meio desse caminho a minha mãe
ligou pra mim, ela queria ajuda num exercício. Eu falei, "olha mãe, eu não posso falar
com você agora, não tem como. Eu falo com você mais tarde". Ele falou "é..." E no
meio do caminho, eu não lembro como exatamente, mas ele falou que ia encontrar com
o Daniel pra ele levar ele pra psiquiatria.
Logo que ele saiu de perto de mim eu mandei uma mensagem pro Daniel, eu
falei "leva ele pra psiquiatria porque ele está muito doente". E liguei pro Bruno.
Primeiro eu não consegui falar sobre o que estava acontecendo comigo, eu não
consegui. Eu falei que era um assédio que ele tentou tirar a minha roupa.
O Bruno no outro lado já enlouqueceu, "isso foi tentativa de estupro", falou um
monte "vem pra cá". E eu fui, peguei um ônibus e fui. Quando eu cheguei lá eu estava
toda suja de barro, mal. O Bruno na hora falou assim "ele te penetrou?" Eu primeiro
"não", daquele jeito. E ele "fala comigo, fala pra mim o que aconteceu". E eu acabei
falando.
Quando eu falei ele ligou pra mãe dele perguntando qual a conduta a ser tomada
melhor. E ela falou, vai pra Delegacia da Mulher. Liguei pra minha irmã disse o que
aconteceu e minha irmã ligou pra minha mãe, pra que ela soubesse de tudo e eu fui pra
delegacia. Um colega de república levou a gente pra Delegacia da Mulher.
Quando eu cheguei na Delegacia da Mulher eu ainda estava suja, mal, tremendo
que não me aguentava em pé, enjoada. Cheguei pra falar, uma moça que era escrevente
lá, eu no balcão falando com ela em pé ainda, virou pra mim e falou "então fala o que
aconteceu, fala aí o que aconteceu".
E eu perguntei "eu não vou nem sentar? Eu não posso nem sentar pra falar com
você?" Porque n hora estava só eu e ela, o Bruno ela falou "não, ele fica lá do lado de
fora, só você fica aqui. Não, tudo bem". E aí apareceu a delegada pra vir falar comigo.
Ela me chamou pra sala dela e eu contei tudo o que tinha acontecido pra ela.
Quando eu contei tudo o que tinha acontecido pra ela, ela "ah! Então está bom, a
escrevente vai lá pegar a sua história e fazer um B. O. Mas isso depende de
representação, se você quiser, você volta aqui na terça-feira." E no meu depoimento eu
deixei bem claro aonde ele estava, que ele estava na Unidade, ou pelo menos eu achava
que ele estava na Unidade, que ele tinha ficado mal, tudo o mais.
Ela "não, se você quiser você volta aqui na terça-feira que já está dando seis
horas e a gente vai fechar a delegacia". Eu desci, falei com a escrevente, ela fez um B.
O., peguei o meu B. O., eles botaram a gente na rua e fecharam a porta.
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Nessa hora a minha mãe já tinha ligado pro diretor Carlotti e ele apareceu lá com
o Daniel pra me buscar pra fazer o corpo de delito na Unidade de Emergência. Ela
também disse, vai lá na Unidade de Emergência e faz o corpo de delito.
Ele apareceu, o Daniel me abraçou chorando dizendo "ai que triste que
aconteceu isso com você, eu sinto muito que isso aconteceu com você." E o Carlotti e
levou pra Unidade de Emergência. O ginecologista atendeu, me atendeu, mas ele
entendeu assim "oi, eu sou o ginecologista, eu vou estar com você e a gente tem que
esperar o perito chegar" e tudo o mais.
Eu fiquei na Unidade de Emergência esperando duas ou três horas pelo perito lá,
suja, esperando o perito chegar. Me colocaram numa salinha, o perito não permitiu que
ninguém ficasse lá dentro, ninguém! A hora que fechou a sala "ah! O que aconteceu?
Ah! Mas você estava de calça, você não estava de vestido? Ah, mas como que
aconteceu isso, você não tem nada?" Falando assim comigo.
Eu me levantei e mostrei pra ele que minha calça tinha quase quatro dedos e
dava pra abaixar muito fácil. Aí ele ficou quieto nessa hora. Então ele foi fazer o exame,
nessa hora o ginecologista entrou. Olha, se eu não tinha me machucado antes, eu me
machuquei ali, porque a forma como ele me tocou, foi muito grosseiro, foi... É o que eu
sempre falo pra minha mãe, pro meu namorado. Eu comecei a ser violentada a tarde e só
fui parar na hora que aquele perito tirou a mão de mim. Porque foi ridículo o que ele
fez, ele foi um brutamontes comigo.
"Ah! Não tem nada!" E eu falando "está me machucando" pra ele, falei que
estava machucando, falei que eu estava assada, estava inteira ardida, expliquei da
pomada. "Ah, não. Aqui não tem nada, não tem nada. Não tem muito material pra eu
colher também. Eu vou colher, mas olha, não tem muito material". E aí o ginecologista
"é, já faz quase cinco horas que aconteceu". Ele fez questão de anotar no meu
prontuário o tempo porque o perito falou como se ele estivesse chagado logo depois e
não tivesse material.
Saindo dali, da sala do perito já tinha acontecido coisas sem que eu visse. Minha
mãe já tinha ligado pro meu cunhado que é policial, ele já tinha falado pra minha mãe
do plantão, coisa que a delegada não falou do plantão policial que estava ali por perto.
Então o delegado já estava na Unidade de Emergência para fazer o flagrante.
Então eu tomei um coquetel de medicação que inclui antirretroviral, antibiótico,
pílula do dia seguinte, inclusive um sedativo, e tive que fazer o depoimento do
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flagrante. Então eu fui fazer o depoimento do flagrante, nossa, dopada! Eu não consegui
ficar sentada, eu fui dopada fazer o negócio.
Fiz na medida do possível, quando eu terminei de fazer a mulher, "tó, assina
aqui". No momento em que você faz o depoimento, você nunca vai ler o que você falou,
você quer que aquilo seja o mínimo na sua vida, você não quer ver aquilo. Então eu
assinei lá. "Olha, já que você está assim, depois você vem aqui se estiver faltado alguma
coisa, dá uma lida e você vem".
Eu falei "tá", né? Levei pra casa. Nessa noite a gente dormiu na casa do meu
cunhado, em Franca. Ele mora em Franca. Depois voltamos, fomos pro pensionato, a
hora que a gente chegou no pensionato tinham flores pra mim lá. Flores que ele tinha
enviado antes do ato. Ele chegou a comentar dessas flores na hora que ele disse "ah,
como você fez isso comigo?" Essas coisas, "ah, mandei flores", essas coisas assim.
E vinha um bilhete escrito, não sei o que... "Ah! Esse FDP vai perder, kkk".
Alguma coisa assim. Minha mãe se livrou das flores, deu um jeito lá nas flores, no
bilhete, não, o bilhete até ficou ainda com a gente.
E eu fui ler o depoimento depois de alguns dias e estava faltando coisa. Então eu
tive que voltar na delegacia pra colocar as coisas que estavam faltando lá. A hora que eu
cheguei, por causa de todo escarcéu que tinha sido a questão, e por eu estar com a
minha advogada naquele momento, a delegada tinha um tapete vermelho pra mim na
delegacia, praticamente.
Me recebeu, falou comigo, nossa! Mudou totalmente de postura. Ela mesma
redigiu as coisas. Saindo de lá a gente foi conversar, a gente conversou com o professor
Carlotti antes de viajar. A gente falou com o Carlotti e ele explicou que ele ia instaurar
uma sindicância, que tinha uma sindicância administrativa primeiro e depois vinha a
sindicância punitiva se a sindicância administrativa dissesse que era necessária.
Eu falei "tá". Então a gente foi para Caraguá e passei uma semana em
Caraguatatuba, até baixar a poeira, as coisas ficarem mais tranquilas. Eu perdi uma
prova, foi uma semana difícil.
Quando eu voltei, o diretor tinha até, o diretor tinha até falado pra gente "não, eu
vou falar pro pessoal da CAEP que é a psicologia da USP fazer um trabalho com a sala
pra preparar". Quando eu voltei o trabalho de preparar que eles tinham feito era chegar
lá e jogar o caso na sala dizendo "olha, aconteceu isso, isso e isso". Aliás, "um aluno
está sendo acusado disso, disso e disso".
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O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Eu não queria te
interromper, mas explica melhor, como é que é isso?

A SRA. GABRIELA - Então, A CAEP é o serviço de psicologia da USP, a
CAEP, CAEP. É o serviço de psicologia da USP. O diretor falou "eu vou pedir pra eles
irem e trabalharem com a sala esta questão para que não haja hostilidade, porque há dois
anos atrás", ele falava. "Porque há dois anos atrás teve um caso e o aluno foi transferido
porque o namorado da menina quase matou ele". Teve esse caso.
Eu falei "não, tudo bem". O que eu imaginei? Ele vai chegar e vai fazer um
trabalho de forma indireta. Mas não, a CAEP foi até s sala, pelo que a gente ouviu
porque eu nãoestava presente, e falou "olha, um aluno está sendo acusado disso, uma
aluna está falando isso, eles eram namorados". Eles não falaram nomes, mas era bem
óbvio. Quem não estava na sala e quem eram os namorados.
Então, aliás, eles eram ex-namorados. Então eles ligaram já na hora, mas eles só
falaram, "ele está sendo acusado" e tal, e pronto. E jogaram o caso na sala. Quando eu
voltei, bom ninguém sabia como lidar com aquilo, ninguém nem olhava pra mim. Acho
que tinham medo de olhar e ver o que não queriam, não sei.
Eu fui falar com o diretor de novo naqueles dias, eu e meu pai, meu pai estava
comigo nessa época e ele falou "olha, eu já instaurei uma sindicância, mas infelizmente
a sindicância entra como um processo da Faculdade no mesmo nível de um processo,
por exemplo, de acabou o papel da Faculdade".
Aí eu, o que você faz numa hora dessa, né? "Ah, mas é assim?" "É". O meu pai
falando com ele, e ficou por isso mesmo. "Não, mas vai ser marcado pra ela vir
conversar". Tudo bem, voltei a ir nas aulas.
No início parecia que simplesmente as pessoas não sabiam como lidar com
aquilo, eu mesma não conseguia ir muito às aulas. Às vezes eu ia, na maioria dos dias
eu não conseguia nem sair da cama, não conseguia acordar, não conseguia sair. Eu
passei a ficar muito tempo com o Bruno porque eu não conseguia andar sozinha, não
conseguia tomar banho sozinha, não conseguia comer sozinha.
Não no sentido de não conseguir fazer as coisas, mas eu não conseguia estar
sozinha, eu tinha muito medo o tempo inteiro. Medo é uma coisa que te acompanha o
tempo inteiro depois que acontece, sempre, sempre, sempre, sempre. Você dorme
pensando "eu esqueci a janela aberta, alguém pode entrar e me estuprar". Você acorda
pensando "graças a Deus não aconteceu nada".
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Você passa na rua, "puts, aquele cara é mal encarado, ele está me olhando, pode
acontecer de novo". Você só sente mais ou menos seguro quando está com alguém
porque aquela pessoa pode te defender daquilo se acontecer de novo.
Todos falam "não, não vai acontecer", mas na sua cabeça vai acontecer, vai dar
um jeito. Ou, sei lá, o seu processo não vai dar em nada, ele vai conseguir ficar solto e
vai fazer de novo só pra provar que fez mesmo. Fica na sua cabeça um trabalho assim. E
no início a sala parecia que não estava fazendo nada.
Parecia que estava tudo bem, só não estava conseguindo lidar com a situação
porque eram muito jovens. Depois, nós ficamos sabendo que o Daniel estava
começando a espalhar um monte de coisa na sala e mais ou menos ao mesmo tempo eu
comecei a notar os olhares tortos.
Começaram a me isolar como se eu fosse leprosa dentro da sala. Não se
conversa com ela, não se fala com ela, nada! Sempre assim, se ignora tudo o que ela faz,
tudo, era impressionante. E o Daniel espalhando.
E aí os olhares tortos foram aumentando. Foi passando o tempo e os olhares
tortos continuaram, mas nada mudou. Então uma turma da sala não falava comigo
porque tinha medo eu acho, uma turma da sala falava comigo, mas não falava sobre
isso, alguns eram curiosos e vira e mexe arrumava uma maneira de perguntar e outros
olhavam torto mesmo.
O Daniel assumiu uma postura de tentar ser amiguinho. "É, ah!" Dá um
sorrisinho, "oi". E eu ignorando ele, ignorando totalmente por quê? Porque disso? Eu
até não falei, esqueci. No dia em que aconteceu, primeiro, no primeiro momento ele
chegou chorando pra mim, pedindo, "Ah, sinto muito pelo que aconteceu". Horas depois
quando eu estava saindo da Unidade de Emergência ele foi atrás do Bruno falar "não
acredita nela". Desenvolveu a história inteira, "você não sabe o que aconteceu".
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – E além dele, quem é o cara
que fica te desmoralizando na sala?
A SRA. GABRIELA – É ele. É ele.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – É ele?
A SRA. GABRIELA – É ele.
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O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Ele é o porta voz?
A SRA. GABRIELA – É, ele.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Entendi.
A SRA. GABRIELA – Foi lá e falou um monte.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Eu não queria assimilar
nome nenhum pra não ficar marcando nome.
A SRA. GABRIELA – Entendi.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Ele foi já na delegacia?
A SRA. GABRIELA – É. Ele levou o Tainã pra Unidade de Emergência.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Meu Deus!

O SR. DIMITRI SALES - Ele foi com o diretor da Faculdade.
A SRA. GABRIELA – Ele foi com o diretor.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Ele foi com o diretor.
A SRA. GABRIELA – Buscar.

O SR. DIMITRI SALES - O diretor da Faculdade desculpe interromper. O
diretor da Faculdade na hora que foi.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Está falando o advogado, o
Doutor...
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O SR. DIMITRI SALES - Dimitri.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Dimitri.

O SR. DIMITRI SALES - Na hora que que ela, a mãe acionou o diretor da
Faculdade comunicando o fato, então ele vai até a delegacia pra poder verificar o que
está acontecendo e dar algum apoio, ele já chega na delegacia com este aluno, com este
colega.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Meu Deus do céu. Que mês
era isso?
A SRA. GABRIELA – Agosto, agosto. Onde eu estava?
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Já que eu interrompi.
A SRA. GABRIELA – Tudo bem.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Eles foram na sala e eles te
ofereceram assim, algum apoio de terapia, assim?
A SRA. GABRIELA – Ah, sim. A Faculdade acionou a CAEP para que eu
tivesse uma triagem lá e acionou o CA Vidas que é um serviço de...
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Então, continua.
A SRA. GABRIELA – Eu fiquei com o pé atrás, aliás, os dois pés atrás com o
Daniel porque primeiro ele fez isso no dia, já. "Ah, não acredita nela, olha não sei que,
você não conhece, você não sabe". Depois, no dia seguinte o Daniel me liga, minha mãe
sabendo do que tinha acontecido atendeu e falou "você não estava lá, não se envolva".
Falou pro Daniel. "Não se envolva com isso", minha mãe falando pra ele. "Você não
sabe o que aconteceu, só eles sabem o que aconteceu lá".
Tudo bem, passou. Dias depois, um ou dois dias depois o Leonardo que, enfim, é
um aluno da Faculdade de Medicina e que mora com eles ligou pro Bruno falando "você
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não sabe quem ela é, você vai acreditar nela assim? Você não escutou o outro lado". Aí
quando o Bruno falou "não! Pelo amor de Deus, eu estou sabendo o que aconteceu, eu
conheço, tal". Ele, "pensa o que a Faculdade vai pensar de você", falou pra ele. "Pensa,
o que a Faculdade vai pensar de você".
E o Bruno "o que a Faculdade vai pensar dele, né?" Falou pro Leonardo, e
acabou a conversa ali. Então, desde aquele momento eu já estava sabendo que o Daniel
não era o meu amiguinho, mas ele ficou e ficava "oi!" E ficava perguntando "ah, como é
que você está? Como é que a Gabi tá?" Isso pro Bruno.
Quando chegou perto da audiência, de repente, assim, digo perto da audiência no
final do ano, o Daniel começou a falar um monte de cosa de novo, parece que deu a
chama pra ele. Que eu estava mentindo e que eu estava exagerando, que não estavam
dando lugar pra defesa dele. Passada a audiência que foi agora no começo do ano aí
começou a falar um monte de coisa que tinha acontecido lá dentro.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – A audiência só ocorreu
agora no começo do ano?
A SRA. GABRIELA – No começo do ano, foi no começo, dia 29 de janeiro.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Meu Deus! A primeira
audiência?
A SRA. GABRIELA – A primeira, primeira audiência.

O SR. DIMITRI SALES - Houve o trâmite do inquérito policial, depois
apresentou ao Ministério Público, até o Ministério Público se posicionar. É mais ou
menos um trâmite normal mesmo, até que seja instaurada, ofertada a denúncia e
instaurada...
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Sem interpretação, eu só
quero fatos. Tem comissão sindicante?
A SRA. GABRIELA – Tem comissão sindicante.
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O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Teve uma comissão, essa é
a primeira comissão sindicante ou teve uma anterior?
A SRA. GABRIELA – Então, a audiência que eu estou falando é a da Justiça
mesmo.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Da Justiça?
A SRA. GABRIELA – Da Justiça.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Quero saber da Faculdade.
A SRA. GABRIELA – Sindicância. Bom, a sindicância, depois daquilo que eu
conversei com o Carlotti na primeira semana ela sumiu.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Não ouvi.
A SRA. GABRIELA – Ela sumiu, sumiu a sindicância. Assim, ele falou que
tinha uma comissão sindicante, que eles estavam apurando.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Quem presidia?
A SRA. GABRIELA – Não sei, ele não passou.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Saiu no "Diário Oficial"?
Pera aí, não, deixa ela, por favor.
A SRA. GABRIELA – Não sei. Isso eu não tenho conhecimento.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Meu Deus!
A SRA. GABRIELA – Não sei, eles não passavam informação pra gente.
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O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Aquele depoimento que foi
lido aqui...
A SRA. GABRIELA – Então, aquele depoimento...
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – É da sindicância?
A SRA. GABRIELA – É da sindicância.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Interna da Faculdade?
A SRA. GABRIELA – Interna.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Entendi.
A SRA. GABRIELA – O que aconteceu foi, quando estourou a história da CPI
aqui em São Paulo e as meninas vieram depor e saiu no "Fantástico", foi incrível. Saiu
no "Fantástico" no domingo, na segunda a sindicância me liga pra marcar uma
conversa. Foi pá-pum. Um do lado do outro. Ali era "não! Dia 17 de dezembro", tudo
bem, fui lá, assinei um papelzinho, dia 17 eu venho.
E, essa sindicância aconteceu no dia, a primeira reunião da sindicância
administrativa, não é a punitiva ainda, aconteceu no dia 17 de dezembro, foi quando eu
dei aquele depoimento. Estava presente o promotor e dois professores, se não me
engano, um procurador, desculpa, e dois professores. Foi quando eu dei aquele
depoimento. Depois disso, "ah, a gente vai manter informado", tudo o mais. A gente "tá
bom", e até agora, não teve informação nenhuma também. A gente não sabe o que está
acontecendo nessa sindicância. Nada!
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Deixa eu falar uma coisa.
Como é difícil. Me fala uma coisa. Doutora, se a senhora quiser perguntar, aí eu abro.
Mas deixa eu fazer uma pergunta. Nós já estamos nesse ano. Quando começou as aulas?
A SRA. GABRIELA – Foi em janeiro.
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O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Janeiro. Quando aparece
aquele...
A SRA. GABRIELA – Dia 27.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Aquele manual...
A SRA. GABRIELA – Manual?
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Com o texto, aquele texto.
Quem fez aquele manual, quem fez aquele texto? Era em papel? Eu já faço várias
perguntas, aí você organiza.
A SRA. GABRIELA – É...
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Espera, espera terminar. O
que esse menino continua fazendo, esse porta-voz aí o tal do Daniel? Quem foi este
veterano que ligou pra falar do outro ano, se ouviu o outro lado, tal? A comissão
sindicante tem mulheres, tem professoras?
A SRA. GABRIELA – Não sei.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – É, vai, vai, vai...
A SRA. GABRIELA – Eles são da comissão? Ah, então tem.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Tem? Está bom. Bom,
vamos entrar nesse ano, né? Porque, quer dizer, você tem um marco de memória que só
depois que saiu no "Fantástico" que eles correram atrás do prejuízo?
A SRA. GABRIELA – Eu tenho certeza, porque minha avó me ligou pra me
dizer "assiste". E aí, a minha mãe chegou a falar, "agora eles vão ter que fazer alguma
coisa", e aí eles ligaram.
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O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Está bom. Dr. Dimitri,
antes que ela faça toda essa nova frase, pode dar uma...

O SR. DIMITRI SALES - Eu na verdade estou querendo contribuir.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Pode ficar a vontade, eu só
cortei porque eu. A minha indignação com os processos sindicantes internos, é porque
eles reclamam que não anda na Polícia, não anda no Ministério Público, mas se no fato,
no nascedouro que eles sabem tudo, como é que pode evoluir pra outras instancias, não
é? Pode, ela dá uma respirada também e aí a Dra. Carolina, se a senhora puder me
ajudar um pouco.

O SR. DIMITRI SALES - Só informando, uma pergunta que o senhor fez sobre
a comissão sindicante. Teoricamente ela é formada, nós não conhecemos nenhum ato
administrativo que instaurado sindicância. Não chegou ao nosso conhecimento. Ato
administrativo interno da diretoria da Faculdade de Medicina.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Nossa, muito grave.

O SR. DIMITRI SALES - Ela é formada pelo Dr. Thiago Aroxa de Castro
Campos que é procurador da USP, e pela professora Maria de Lourdes Veronese
Rodrigues e pelo professor Benedito Honório Machado. São esses três.
O diretor da Faculdade na sessão que houve na semana passada informou que
tinha um prazo pra concluir essa sindicância, se eu não estiver enganado, talvez o
Ricardo nos ajude, era no dia 28, não, 19, eu não me lembro agora qual era a data, 29 de
fevereiro, me parece que seria o prazo estabelecido para a conclusão dessa sindicância,
né? Mas pelo que a Gabriela está nos dizendo, parece que nenhum outro ato foi tomado,
a oitiva de outras pessoas testemunhas.
A SRA. GABRIELA – Eu fiquei sabendo desse dia 29 porque eu estava
assistindo aqui, não chegou até a gente que a ideia deles era acabar até dia 29. Fiquei
sabendo aqui.
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O SR. DIMITRI SALES - A sindicância quando ela é instaurada ela tem um
prazo determinado, e necessariamente a sindicância não tem que ser para apurar os fatos
e uma nova sindicância para ser punitiva. Particularmente eu desconheço, não sei se a
procuradora, precisa, uma mesma sindicância pode indicar o ato, não é necessária uma
duplicidade de sindicâncias.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Não é necessário, não é
doutora?

A SRA. CAROLINA CANNIATTI PONCHIO - Normalmente tem uma
inicial para apurar indícios, né? E uma vez verificada a existência de indícios eles
formam uma processante que vai indicar qual é a punição, né? Normalmente, realmente
depende do regimento interno de cada órgão público, mas normalmente elas se dividem
em duas fases, né?
Mas elas têm sim, prazo certo pra terminar. Se há alguma necessidade de
prorrogação, tem que ser pedido prorrogação de prazo pra autoridade superior, tem que
ser desferido pela autoridade superior e justificada a necessidade da prorrogação do
prazo, né? Porque não foi possível terminar.
No caso dela eu não sei, né? O aluno, esse aluno o responsável ele está
frequentando as aulas?
A SRA. GABRIELA – Ele não está frequentando, mas por causa de uma
medida preventiva que foi emitida pela Justiça.

A SRA. CAROLINA CANNIATTI PONCHIO - Tá.
A SRA. GABRIELA – Protetiva? Protetiva, isso.

O SR. DIMITRI SALES - Estabeleceu a obrigatoriedade de manter distância
de no mínimo 100 metros e em razão disso ele não tem como frequentar as aulas. Não
por uma decisão da administração da Faculdade.
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O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Eu até estranhei Dra.
Carolina e Dr. Dimitri, que o diretor falou assim, "desconheço qualquer medida judicial
que mantenha o menino fora". Foi uma coisa que o pai tomou, lembra disso?

O SR. DIMITRI SALES - Lembro sim.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Vamos falar com precisão
isso, porque isso aí tem força de lei, vamos fazer. Mas, você lembra dessa ressalva que o
diretor fez, né?

O SR. DIMITRI SALES - Lembro sim.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Desconheço qualquer...

O SR. DIMITRI SALES - Ele informou que nenhuma medida administrativa
no sentido de afastar o aluno havia sido tomada. Então, ele desconhecia a razão porque
o aluno não estava frequentando a Faculdade. Na verdade a razão é, em razão da medida
protetiva que estabeleceu um mínimo de 100 metros de distância entre o agressor e a
vítima, ele não pode frequentar a mesma sala de aula. Agora, não é uma medida adotada
pela Faculdade, uma medida judicial.

A SRA. CAROLINA CANNIATTI PONCHIO - Carolina da Procuradoria.
Mas ele trancou a Faculdade então, né? Senão ele estaria tendo faltas, no mínimo.

O SR. DIMITRI SALES - Aí nós não podemos informar, o próprio diretor não
soube informar.

A SRA. CAROLINA CANNIATTI PONCHIO - Porque normalmente para o
trancamento a pessoa tem indicar o motivo, né?

O SR. DIMITRI SALES - O próprio diretor não informou aqui naquele dia a
razão por ele estar se ausentando da Faculdade.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – E ele está com faltas? O Pai
dele foi lá procurá-lo, tal? Bom, então a gente não sabe administrativamente qual é a
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situação deste menino, não é? Se está matriculado, está afastado, se trancou, eles
também não informam?

O SR. DIMITRI SALES - Não.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – E este inquérito está aberto.
Quando o senhor diz, isso aí não foi publicado? Eles fizeram essa comissão sindicante e
não publicaram?

O SR. DIMITRI SALES - Nós não temos conhecimento de um ato
administrativo que tenha criado, não sei se foi, mas nós não temos conhecimento.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Então nós vamos

O SR. DIMITRI SALES - Administrativo...
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Nós da CPI temos que
perguntar lá. Entendi. Então o senhor está formalizando isso, né? O senhor quer saber se
tem um ato administrativo que formaliza?

O SR. DIMITRI SALES - Exatamente.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Bom, vamos voltar pro
mundo real, vamos lá.
A SRA. GABRIELA – O manual do calouro ele, existem dois como eu disse.
Existe um oficial fornecido pela diretoria e existe...
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – (Inaudível - fala fora do
microfone.)
A SRA. GABRIELA – Não, nenhuma.
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O SR. DIMITRI SALES - Uma cópia do manual que foi elaborado foi juntada
aí na nossa denúncia formalmente, está o CD ali.
A SRA. GABRIELA – E existe uma não oficial, mas que é feita todos os anos
pela Comissão de Formatura do Segundo Ano. Esse manual tem por, assim, objetivo...
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – O não oficial nós também
temos cópia?
A SRA. GABRIELA – O não oficial vocês receberam, eu acho. Bom, vocês
mostraram na...
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Está aqui, está aqui.

O SR. DIMITRI SALES - O não oficial é um mero ato da Faculdade dizendo...
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Aquele da Comissão de
Formatura que tem aquele texto?

O SR. DIMITRI SALES - Isso.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Que ele também alegava
que não conhecia?

O SR. DIMITRI SALES - Exatamente.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Muito bem.
A SRA. GABRIELA – O não oficial, ele é feito todos os anos pela Comissão de
Formatura, a ideia é divertir os calouros e informar um pouco. Então, tem algumas
brincadeirinhas a respeito das aulas, são os apelidos que dão para os professores, e uma
descrição de cada um dos veteranos, tem cada um deles.
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O manual chegou pra gente pelo Facebook. "Ah, o manual está pronto", falaram
isso depois da audiência. "O manual está pronto, dá uma olhada". E aí a gente baixou,
eu baixei pra olhar, pra ler, pra dar risada da descrição dos outros pra falar a verdade.
De repente eu me deparo com a descrição dele no meio das coisas, na hora eu
enlouqueci. Eu enlouqueci na hora, foi muito difícil pra eu ler aquilo, que ele era uma
pessoa legal, que ele era uma boa conversa, que ele era confiável. As últimas coisas que
eu falaria dele seriam essas.
Então eu entrei no dia em contato com um dos integrantes da Comissão de
Formatura e falei "vocês precisam tirar isso, tira isso. Vocês me magoaram
profundamente". "Ah, mas a gente colocou porque a gente não sabe o que está
acontecendo com ele agora". Eu falei "não sabe? Então eu vou explicar. Ele está
passando por um processo porque ele está sendo acusado de estupro, ele está em São
Paulo, ele tem uma medida protetiva comigo".
Expliquei tudo o que estava acontecendo. Ele não pode inclusive nem sair de
São Paulo. "Ah, a gente não sabia. Ah, mas a gente já mandou pra gráfica, já foi pra
gráfica". Eu, "ah, já foi? Você não pode fazer nada?" "Ah, não. Já foi pra gráfica e a
gente não pode fazer nada" Aí eu virei e falei "imagina se esse manual cai na mão de
alguém como a Batesão? Como o Cancioneiro da Batesão?" Aí a conversa mudou. "Ah,
espera eu vou falar com o Leno". O Leno é o presidente da Comissão de Formatura.
De repente vem o presidente da Comissão de Formatura e fala "não, eu me
responsabilizo pessoalmente por tirar a descrição dele do manual" E no dia seguinte eles
foram até à gráfica e retiraram. Então, o manual impresso foi sem a descrição, mas o
manual original estava com a descrição dele.
Eu perguntei quem fez, eles "não, a gente não lembra, a gente recebeu um
monte, porque eu não sei quem foi" Agora, é meio difícil assim, dizer que não foi de
outra pessoa, eu acho que foi o Daniel. Assim, minha visão, porque ele é o único capaz
de levantar bandeira de forma tão incisiva assim.
A questão é a descrição estava lá, alguém entregou essa descrição até esse
manual do calouro e mais, a Comissão de Formatura aprovou. "Ah, que a gente queria
colocar todos os alunos, porque até aluno repetente a gente colocou". Eu falei, "mas ele
não é um aluno repetente, ele é um aluno processado, ele é um estuprador".
Aí quando fala essas palavras parece que as pessoas se assustam. Mas
originalmente estava lá sim, colocaram lá e tudo bem. Nessa época a audiência já tinha
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passado, e Daniel falando pra lá e pra cá que eu tinha mentido um monte na cara do juiz,
falando coisas do processo abertamente para as pessoas.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Brincadeira.
A SRA. GABRIELA – Ele participou, ele é testemunha. E acho que os
advogados passaram pra ele, porque ninguém estava presente na sala quando eu
testemunhei.

A SRA. CAROLINA CANNIATTI PONCHIO - Carolina da Procuradoria.
Ele é testemunha arrolada pela defesa.
A SRA. GABRIELA – Pela defesa, isso. É testemunha da defesa. Eu
sinceramente desde que isso tudo começou, tenho assumido uma postura de assim, me
fortalecer e segurar firme. Eu não saí por aí falando do Daniel, eu não saí por aí falando
de ninguém. Eu tentei seguir a minha vida, sabe? Seguir, continuar as minhas coisas.
Eu entendo que a sala assuma uma postura de não aconteceu pra se sentir mais
segura, pra "não, porque é melhor eu pensar que não aconteceu, que ela está exagerando
do que eu pensar que eu estava convivendo com alguém desse tipo e não tinha noção, e
achava legal e achava um amigo".
Agora, eu acho que existe uma séria diferença entre você não querer acreditar e
você ser cruel com uma pessoa. Isso foi o que mais machucou. O Daniel acompanhou o
meu relacionamento, ele sabia as coisas que aconteciam, eu conversei com ele. Eu
falava com ele, ele "não, tenta conversar com o Piroquinha, que era o apelido dele, tenta
conversar com o Piroca, conversa com ele, vê se vocês resolvem". Ele sabia de tudo, ele
foi o primeiro a saber a hora que eu terminei. E faz uma coisa dessas, sabe?
Tudo isso tem acontecido, uma atrás da outra. O manual do calouro pra mim foi
a gota d'água, porque estava atestado ali, sabe? Uma descrição falando que ele era gente
boa. Gente boa?
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Esse grupo de formatura é
presidido por quem?
A SRA. GABRIELA – Pelo Cleidileno, chama Cleidileno o rapaz.
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O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Como?
A SRA. GABRIELA – Cleidileno.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Cleidileno. E tem um grupo
de formatura?
A SRA. GABRIELA – Tem, tem.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Uma comissão de
formatura?
A SRA. GABRIELA – Isso. Tem uma comissão de formatura.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – E está no manual?
A SRA. GABRIELA – O nome?
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – O nome deles?
A SRA. GABRIELA – Eu acho que sim, eu não tenho certeza, mas eu acho que
sim. Mas deve estar porque eles que fizeram. As descrições não são feitas por eles, um
aluno pede pra outro fazer.
Então eu peço pra outro fazer a minha descrição, ele pede pra outro fazer a
descrição dele. Então alguém fez a descrição dele que não necessariamente a Comissão
de Formatura.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Mas a Comissão viu a
redação final, né? Que foi pra gráfica, né? E era pra imprimir e ainda bem que você
conseguiu interromper a versão em papel.
A SRA. GABRIELA – Exatamente.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Eles não chegaram e soltar
uma versão em papel?
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A SRA. GABRIELA – Não chegaram a soltar a versão em papel por causa
dessa atuação que a gente teve, meu namorado, no dia anterior, que a hora que a gente
viu já começou a falar na cabeça deles de que não, não pode postar isso.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Vocês comunicaram à
direção da Faculdade desse manual? Da existência?
A SRA. GABRIELA – Não.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Não?
A SRA. GABRIELA – Não, desse não.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Desse não.
A SRA. GABRIELA – Agora, dizer que eles não conhecem o manual do
calouro que é veiculado há anos na Faculdade é meio complicado.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Sei. Me mata uma
curiosidade. É um mundo tão intrincado de relações. Tem o Centro Acadêmico, tem a
Atlética, tem a Comissão de Formatura. E a Batesão, é uma outra, ela tem
personalidade jurídica, é outra? Ou é ligada à Atlética, ao Centro Acadêmico, é tudo
misturado?
A SRA. GABRIELA – Eu acho que a Batesão é ligada à Atlética. A Batesão
seria como uma das vertentes...
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Uma das diretorias da
Atlética?
A SRA. GABRIELA – É, não uma diretoria, seria mais como uma atividade
esportiva, é mais uma das atividades da Atlética.
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O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Sei.
A SRA. GABRIELA – Mas aí eu não tenho certeza...
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – A Batesão tem um diretor?
A SRA. GABRIELA – Tem, deve ter.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Tem um diretor. Entendi.
A SRA. GABRIELA – Se não tem diretor, o que eu sei que tem quem coordena
eles.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Tem quem coordena?
A SRA. GABRIELA – Ensaia, não é? Porque eles têm ensaio semanal.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Tá. E me diga uma coisa,
eu sei que você vai falar mais um pouco, mas deixa eu fazer uma pergunta. E esse ano,
porque quando o diretor veio aqui a primeira vez, logo depois do "Fantástico", ele tinha,
nós conseguimos, nós mostramos o convite de uma festa que era uma moça, uma negra
com um copo de chope e uma garrafa de cerveja na cabeça, que ia ocorrer lá dentro.
Ele falou que não sabia, tal e ele mandou cancelar aquela festa logo em seguida,
quando a CPI começou a ser instalada. Aí as meninas foram discutir com o diretor na
reitoria e ele botou elas pra fora, e o reitor botaram as meninas pra fora.
A SRA. GABRIELA – Ótimo.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – E as meninas do conselho
lá foram depor, mas e aí? Eles aprenderam alguma, porque a impressão que eu tive é
que eles não aprenderam nada, porque aqui na Faculdade de Medicina da USP, embora
eles escrevam "olha, vamos maneirar que está todo mundo de olho", como está o clima
lá? É isso o que eu queria entender.
Pegando a parte do seu fato. Você já viu o depoimento que o professor Dráuzio
gravou sobre estupro na Faculdade?
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A SRA. GABRIELA – Não.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Não?
A SRA. GABRIELA – Não vi, eu soube que ia ter, mas eu não vi.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Mas ele gravou um texto
para nós, super legal. Não tem ninguém aqui pra operar? Depois eu te mostro, no fim.
Me conta, como está o clima, porque eu fiquei impressionado com a postura que
o diretor teve aqui na audiência, eu estou falando, eu estou gravando. Fiquei
impressionado, né? Então queria que você traduzisse o clima. Koba, depois põe o
depoimento do Dráuzio pra menina ver, por favor?
A SRA. GABRIELA – É difícil ter clareza...
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Já teve esse hinário, a
Batesão, está todo mundo achando que está numa colônia de férias.
A SRA. GABRIELA – Então, é difícil...
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Reproduza este clima pra
gente, porque eu estou indignado, imagine o diretor. Olha o que eu estou falando,
gravando. O diretor da Faculdade disse que não sabia da medida judicial, que o menino
estava afastado porque era uma decisão familiar, né? Bom, enfim, no seu caso ele só
faltou dizer que não sabia também.
Mas também, eu não quero dar pano pra manga porque você tem bastante tecido.
Reproduza o clima como está lá este ano.
A SRA. GABRIELA – É difícil ter clareza do clima exato porque como eu
disse eu fui isolada. Então o que chega em mim é mensagem de Whatsapp, esse tipo de
coisa.
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O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Você está isolada, mas você
é corajosa, você está lá.
A SRA. GABRIELA – Sempre né? Tem que ser.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Então vamos lá. Porque a
maioria das meninas sai do curso e você ficou, isso é um padrão de comportamento
muito, vamos lá.
A SRA. GABRIELA – Dias depois do que aconteceu, do que ele fez, eu olhei
pra tudo o que ele tinha feito e eu pensei, ou deixo ele destruir o resto ou eu não deixo
ele destruir o resto. Sabe? Ele já tinha colocado a pior memória que tinha na minha
mente lá dentro. Ele já tinha colocado o pior momento da minha vida, pelo menos até
ali e eu espero que seja o único, em mim. Eu ia deixar ele destruir o meu maior sonho
que era a Medicina? Não!
Eu não queria ver ele destruir o meu sonho, eu não queria ver ele destruir a
minha família, eu não queria ver ele destruir o meu relacionamento, ele não ia destruir
mais nada. Mais nada! Eu queria que quando ele ouvisse falar de mim, ele soubesse que
eu me ergui e que eu lutei até o fim, só isso. Só isso de mim, era isso o que eu queria.
Quanto ao clima, é difícil dizer por causa desse isolamento. O que eu sei, as
festas vão acontecer sim, aqui fora do campus. A única coisa que ele pegaram foi tirar
de do campus e jogar numa república qualquer.
Então teve a história da Cortiço, e vai ter a Choppada ainda não sabem onde, já
estão fazendo a Churras do Calouro, essas coisas já estão programando.As festas vão
acontecer.
Quanto a trote, eu ainda não ouvi nada. A única coisa que a gente ouviu, mas aí
não tem como ter certeza foi que um dos nossos colegas falou pra um calouro beijar o
pé dele, mas eu não sei se isso aconteceu. Foi história de história, então...
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Já teve o Juramento?
A SRA. GABRIELA – Não, o Juramento, então, as coisas, essas coisas dos
vídeos vão acontecer essa semana.
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O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Essa semana?
A SRA. GABRIELA – Na semana que vem. Começa na semana que vem.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Importante. Então, vai.
Deixa eu por, vamos lá. koba.

É feita a exibição de vídeo.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Pronto. Então vamos lá.
Este ano. Então o ano já começou apesar da sua capacidade de enfrentamento, de
resistência começou mal. Os caras fizeram a cartilha com citação e você conseguiu
interromper.
A SRA. GABRIELA – Sim.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – E aí já vem agora a semana
do...
A SRA. GABRIELA – Semana de recepção.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Já venderam o kit?
A SRA. GABRIELA – Já, já. Na verdade têm várias...
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Aqueles dois meninos que
vieram aqui...
A SRA. GABRIELA – Eu acho que tem dois momentos de matrícula, um na
primeira chamada e um na quarta que é matrícula presencial. Então, nesses dois
momentos que eles vão estar vendendo o kit. Eles venderam o kit na semana passada e
vão vender mais alguns essa semana, com certeza.
Mas esta semana já começam a acontecer as festas, o Juramento de Boina,
Choppada. A Choppada teoricamente vai acontecer nessa segunda-feira. A gente só não
sabe onde ainda. Então, tudo está acontecendo.
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A meu ver, pode acontecer coisas nessa Choppada, mesmo que as pessoas estão
alertas, a minha impressão é que eles estão só escondendo o que eles fazem, como se
fosse aceitável a história da tradição, de novo, sabe?
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Bom, então eu acho que.
Gostaria de saber se o Dr. Dimitri quer falar mais alguma coisa, Dra. Carolina? Ou se
você já quer fazer a sua fala. E te agradecer.
A SRA. GABRIELA – Obrigada eu, né?
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Pela sua coragem, o
advogado tão educado, tão jeitoso. Veio, falou na frente do diretor, foi importantíssimo.
(Inaudível.) Kobayashi.

O SR. RICARDO KOBAYASHI - Ricardo, eu sou assessor aqui da CPI.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Faz sentadinho, faz. Se
arruma direitinho pra sair na Televisão.

O SR. RICARDO KOBAYASHI - Eu vou ser um pouco chato porque tenho
batido nesta tecla e vendo a Gabriela falar aqui. Essas histórias se repetiram com todo
mundo que passa por aqui e apresenta as suas denúncias.
Dentro da Faculdade, essas pessoas que estão sendo, ou que simplesmente
denunciam que foram vítimas, elas passam a ter a vida delas bastante complicadas.
Tanto a acadêmica quanto a vida pessoal. Quer dizer, não bastassem elas serem vítimas,
elas sofrem um isolamento muito grande.
Eu acho que isso é uma, não é, é até difícil falar que é simplesmente omissão,
parece que é de propósito. As diretorias das Faculdades, particularmente a de Medicina,
elas não agem. Elas poderiam resolver esse problema, esses assédios que esses alunos
sofrem dentro dos cursos deles muito facilmente, mas elas não agem. Elas se omitem
constantemente.
Como eu estou trabalhando com isso já desde agosto, alguns anos já que eu lido
com esse negócio da Medicina, mas desde agosto que eu estou ajudando aqui na CPI.
Na CPI, não. Estou na Comissão de Direitos Humanos e agora na CPI.
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E aí fiz contato com muita gente, com muito estudante de Medicina, com alguns
que criei laços de amizade e tudo mais. Eu posso dizer que com certeza, mas com
certeza que todos que vieram aqui falar, eles estão em algum grau de depressão. E essa
depressão é muito mais pelo que eles estão sofrendo dentro das faculdades deles pelo
isolamento que eles sofrem, porque os próprios colegas que às vezes são contrários a
essas coisas que são feitas, eles são incapazes de dar um olhar de solidariedade para eles
com medo de serem isolados também.
Eu não sei que medida pode ser feita pela CPI, pelo Ministério Público, eu falei
ontem com o procurador geral do estado de São Paulo a respeito dessa questão da
segurança deles, desse problema porque é um período longo da vida dessas pessoas
porque elas têm a vida delas arrasadas de certa forma.
Ela está sendo corajosa como foi o Luiz Fernando da FAMERP que falou "eu
não vou destruir a minha vida, eu quero ser médico e vou ser médico". Só que ele trocou
de faculdade, né? Mas ela sofre lá esse isolamento dentro da Faculdade de Medicina de
Ribeirão Preto, como os meninos sofrem aqui na Faculdade de Medicina de São Paulo,
como sofrem no caso da PUC de Campinas.
Aliás, a PUC de Campinas tem a mesma história que Ribeirão Preto, eles
abriram uma sindicância, deram 30 dias para terminar, tem que acabar agora dia 29 e só
estão abrindo a sindicância porque, por causa da CPI. Porque as denúncias os alunos
apresentaram para eles em setembro, tem protocolo disso. A Faculdade não fez nada,
está fazendo agora. Ela está fazendo agora, em 30 dias, porque a CPI vai lá segundafeira, pra dizer nós fizemos, nós resolvemos, etc., etc., etc., e tal.
Há uma inércia em se resolver isso, essas questões que quanto mais elitizado é o
curso, parece que mais impunes as pessoas são. Eu imagino que ela passa, as pessoas
passam, porque, desculpa falar porque isso é um relato pessoal meu.
Eu mesmo estou entrando em depressão por causa de tudo isso. Porque eu estou
em contato com essas pessoas diariamente e vejo assim, o assédio que elas sofrem, o
isolamento que elas sofrem e o que é pior. Elas têm que ir, elas se expõem aqui uma
vez, tem que se expor duas, três, quatro vezes porque os colegas que sabem que o que
eles estão falando é verdade, não tem coragem de vir aqui.
Independente de linha ideológica se é de esquerda, direita, de centro. Não tem
coragem de vir aqui. "Não, os meus amigos estão ficando isolados, eu não posso admitir
que mintam sequencialmente a respeito do que ele eles estão dizendo. Estão dizendo
que eles são loucos, delirantes, que essas coisas não acontecem dentro da minha
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faculdade". E as pessoas permanecem em silêncio, colegas ficam em silêncio sabendo a
verdade. O que está sendo dito e o que acontece ali dentro.
Então assim, esse problema da segurança deles, inclusive a questão emocional
eu não sei como se equaciona isso, mas é algo delicado que tem que se pensar porque
até mesmo professores, né? É necessário que estudantes venham denunciar, tem
professores que sabem disso, são pessoas boas, humanas, etc. e não se propõe a vir aqui
e dizer isso acontece dentro da minha faculdade, assim, assim, assim, assim.
Vêm na linha de frente pessoas que estão começando a vida delas, elas são muito
novas ainda e tem que se expor nesse tipo de coisa. Não é fácil vir aqui falar pra
ninguém, nem para o Adriano que faz isso ha 30 e poucos anos não é fácil fazer isso.
Imagina pra quem começou a vida e nunca pensou em ter que falar numa CPI
simplesmente para ver direitos elementares serem cumpridos. Elementares sendo
cumpridos. É só isso Adriano, desculpa.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Não precisa pedir desculpa
Koba. É que ele pensa em japonês e fala em português, é por isso que fica mais difícil
de entender. (Risos.)
A SRA. GABRIELA – (Risos.) Posso?
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Pode fazer o que você
quiser.
A SRA. GABRIELA – É, você falou sobre, primeiro a elitização de curso.
Realmente existe um endeusamento dos médicos e dos estudantes de Medicina, então
quando este tipo de coisa acontece, eles se sentem no direito de se sentir ofendidos.
Ofendidos por estar acontecendo, sendo que eles sabem que acontece.
E aí solta uma frase do tipo, eu vou falar também do caso de estupro que
aconteceu na FARMA. Não falou antes por quê? Dá vontade de perguntar pra pessoa.
Então, no momento que mexeu no dele, aí ele parece que vai mudar de repente e vai
falar dos casos que ele conhece? Isso acontece muito, isso acontece muito.
Quanto à depressão, é uma coisa presente todo o tempo. Você sorri, sorrir é
muito fácil, é muito fácil, você sorri pros outros, você vai na sala e é forte porque você
precisa ser forte. Eu tenho sonhos a seguir, eu quero trabalhar com comunidade carente,
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eu to com uma iniciação científica encaminhada e eu não ia conseguir fazer a minha
iniciação científica chorando.
Eu procurei auxílio na Psicologia da USP e em determinado momento coisas
aconteceram que ficou claro que coisas que eu estava falando no meu tratamento
estavam chegando na diretoria, e que a diretoria estava influenciando o meu tratamento
ao ponto de eu dizer "eu estou enlouquecendo, eu estou tendo ataque histérico. Eu não
consigo dormir" e a psicóloga dizer pra mim "ah, é normal, eu não vou te mandar para a
psiquiatria. Não, isso é normal, você não vai dormir nesse momento mesmo".
Então, depois de tudo o que aconteceu eu ainda procurei um serviço pra ajudar
nisso e esse serviço estava auxiliando um sistema que está tentando destruir tudo que eu
estou tentando fazer.
Eu não quero que a Faculdade de Medicina morra, sei lá. Tudo que eu quero é
punição pras pessoas que fizeram coisas erradas com outras pessoas, e só. Eu não quero
que ninguém da 63 me defenda, eu quero que eles sejam neutros, eu só quero poder ter
o meu dia-a-dia. Eu quero poder chegar em casa e não chorar, chegar em casa e pensar
eu vou estudar e não. Nossa, hoje não vai dar pra estudar, hoje não vai dar.
Eu quero ter o meu cotidiano de volta, eu quero acordar cedo e pensar, nossa, eu
acordei cedo e não, "ai meu Deus, quem será que vai olhar torto hoje?". As pessoas
dizem seja forte, não pensa neles. Mas você está com eles, você o olhar que já deixou de
ser de dúvida e já é um olhar de desaprovação porque eles me tomaram como um ícone,
como "você é o motivo da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto estar senso alvo
nesta CPI. É você, porque você foi lá e abriu a sua boca". Isso é muito difícil.
Até fico muito feliz com o que você falou, na verdade. Eu cheguei num
momento em que eu comecei a duvidar de todos os homens e de repente eu encontro
alguns que estão lutando pela causa de forma justa, eu acho. Então eu agradeço muito o
seu relato e até a oportunidade de eu falar disso. E foi um momento muito difícil pra
mim, obrigada.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Muito bom. Carolina queria
dizer, a gente já vai para o encerramento, Gabriela, desculpa. Eu estava com as músicas
do Chico na cabeça. O doutor vai querer falar?

O SR. DIMITRI SALES - Sim, sim.
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O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Espera aí, deixa eu
administrar. Cheguei a falar do final, estava tão bonita que eu queria encerrar. Mas
vamos voltar para o Dr. Dimitri. Eu vou dizer uma coisa pra vocês, o meu jeito.
Eu vejo o mundo sempre de uma forma boa, reativa. Eu não podia falar isso no
microfone, mas eu vou falar. Se você visse, um dia eu ligo pra Ribeirão, um dia eu ligo
pra Ribeirão, olha o que eu vou falar no microfone, como eu sou doido.
Eu ligo para Ribeirão, quero falar com o presidente da Atlética. Aí atende uma
menina chamada Cida. "Cida, você é da Atlética? O que você é?" "Eu sou secretária".
"Eu quero falar com o presidente da Atlética, aqui é o deputado Adriano Diogo". Você
não imagina o que essa menina me falou ao telefone, você não imagina.
Mas eu que sou casa grossa, pra mim é música o que ela me xingou. Aí vieram
os dois grandes e valentes presidentes, os dois. Eles entraram aqui como leões e saíram
como gatinhos, gatinhos. Não abriram a boca, ficaram assim, curvados, com medo.
Você veio aqui menina, você falou, você depôs, você vai dar entrevista. Pena que você
não deixou passar pela internet. Não que a gente ia te fazer uma pegadinha, jamais. Era
bom que eles tivessem ouvido, era bom.
Agora, sozinha realmente é muito difícil, cria um coletivo de meninas, procure
as suas colegas, principalmente das outras Faculdades, né? Porque as médicas se acham
deusas, procure essas meninas que vão entrar, forme um coletivo feminista. Procure
professores, faça disso o motivo da sua luta, da sua existência, tá?
Eu não tenho, não sei se o Koba tem condição de passar imagem, eu queria que
você visse a imagem dos dois valentes aqui.
A SRA. GABRIELA – Eu vi.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Já trouxeram uma tia aí,
uma senhora.
A SRA. GABRIELA – Na verdade quem estava assistindo era o Bruno e ele me
chamou pra olhar, na verdade.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Eles cegaram aqui assim,
né? Então, eles trouxeram uma senhora que disse assim pra mim "não pode permitir que
eles leiam as letras das músicas, são muito agressivas". Aí põe o coral lá na porta da
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Faculdade cantando as mesmas letras que eles falaram que aquelas letras não se
cantavam mais. Então, não fica, o que você fez, né? Apesar de toda esta dificuldade,
essa sua coragem de vir aqui depor, falar. Isso não tem, você viu o professor Dráuzio
falando?
É nossa função, não é coercitiva, persecutória, mas é de criar um novo padrão na
humanidade e você, mesmo não tendo se formado médica, mesmo uma estudante, você
está dando uma grande contribuição, uma grande contribuição, entendeu? Dr. Dimitri,
vamos lá. Mas senta pra falar. Não, fala de frente, pra gente ter a sua imagem, é
importante. Fala o seu nome.

A SRA. CRISTINA NEVES - Cristina Neves, mãe da Gabriela.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Devagar, devagar. Fala de
novo o seu nome.

A SRA. CRISTINA NEVES - Cristina Neves, mãe da Gabriela. E, no momento
em que eu fiquei sabendo, eu estava em Caraguá, que ela me ligou, nós conversamos e
eu fui pra casa pegar as coisas pra poder ir para Ribeirão. É uma viagem de quase sete
horas e eu achava que alguém tinha que estar com ela.
Então eu tive a iniciativa, no momento achei que seria acolhida pela Faculdade,
Consegui, tentei falar com o reitor, eu não sabia que em Ribeirão Preto não tem o reitor,
o reitor é de São Paulo, então com o diretor da Faculdade de Medicina.
Falei diretamente pra ele o que estava acontecendo, a princípio ele foi
extremamente solícito, eu vou buscá-la, eu levo. O tempo todo me ligou no caminho
para que eu fosse tranquila.
E aí, na segunda-feira, isso aconteceu numa sexta-feira, sábado e domingo ele
não estava lá, na segunda-feira eu o procurei na Faculdade pedindo que ele tomasse
alguma atitude em relação ao que tinha acontecido. Quer dizer, alguma coisa tem que
acontecer, este menino não pode ficar aqui, porque ela não vai sair da Faculdade. A
primeira coisa que ele me falou é, "ela pode pedir transferência a qualquer momento",
antes até de falar que poderia, existir uma sindicância que eles iriam apurar os fatos,
não. "Você sabe que ela pode ser transferida a qualquer momento". Eu falei, "não!"
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT –Ele falou isso?

1718
DIVISÃO DE TAQUIGRAFIA

A SRA. CRISTINA NEVES - Falou.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Mas transferida porque
motivo? Não entendi.

A SRA. CRISTINA NEVES - Pra que saísse da Faculdade, ela tinha as duas
opções, as duas opções que eles deram, ou ela tranca a faculdade ou ela pode ser
transferida.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Quem falou isso pra
senhora?

A SRA. CRISTINA NEVES - O professor Carlotti. Aí eu falei, mas não existe
nada, vocês não abrem um processo interno? Eu não conheço como é que é a parte
administrativa, o que vai ser feito? Eu quero que vocês façam alguma coisa. Aí ele
começou a ligar pro prefeito da faculdade, porque a Gabriela fala que tinham dois
funcionários ali, eles viram a gente entrando, não tem câmeras? Perguntando como é, a
gente queria que apurassem os fatos.
Ele "ah, então, ninguém me procurou, eu não estou sabendo nada da parte da
menina, nem sabia que estava lá. O pai dele não me procurou. Vocês estão me
procurando com certeza, eu vou dar atenção ao caso". E nada aconteceu.
A sindicância não aconteceu até o dia 17 der dezembro, e na verdade lá eles
falam que nem era uma sindicância, estavam só apurando os fatos. E pediu o nosso
sigilo durante a sindicância por várias vezes. "Mãe, quero chamar a sua atenção de
proteger a Gabriela". Eu falei, "até agora eu fiz isso, mas eu quero que vocês tomem
uma atitude. Se a Gabriela está hoje é porque independente, a gente protegeu ela esse
tempo todo, preservou ela esse tempo todo, mas a faculdade não tomou nenhuma atitude
real pra que ela seja protegida de todas as formas,e agora da turma".
Eu ainda falei "vocês precisam tomar uma atitude com a turma, vocês precisam
fazer um trabalho com a turma, isso não pode continuar". "Ah, isso não está em nossas
mãos, nós estamos verificando". Eles estão sempre verificando, indo, usando gerúndio
de verbo que nada acontece. É isso.
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O SR. RICARDO KOBAYASHI - Deputado.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Não. Doutor, o pessoal está
esperando só pra entrevistar vocês, está todo mundo esperando. Faz uma pergunta, faz,
mas depois faz a sua fala pra menina.

O SR. DIMITRI SALES - Se quando você ligou pro diretor ele já sabia dos
fatos.

A SRA. CRISTINA NEVES - Não, ele não sabia de nada.

O SR. DIMITRI SALES - Então, você vai falar mais alguma coisa?
A SRA. GABRIELA – Não, só isso.

O SR. DIMITRI SALES - Eu vou fazer algumas ponderações deputado, porque
acho que são importantes. A primeira delas é que, o diretor é informado pela mãe da
vítima do fato e quando ele chega na delegacia ele está acompanhado por um
"representante" do agressor, do estuprador.
Quer dizer, pra mim é ilustrativo que ele toma uma posição, ele procura alguém
próximo ao estuprador para que o acompanhe. Então, ele sai do seu local de trabalho
para prestar assistência à vítima, acompanhado pelo representante direto do estuprador.
Eu não sei de que forma isso pode contribuir com a CPI.
Mas a Gabriela também mencionou no discurso dela que havia tido um fato há
dois anos atrás parecido que motivou o núcleo de Psicologia a trabalhar com a equipe, o
que leva a conclusão óbvia de que já houve outro estupro que certamente não veio à
tona, não tornou-se público e, portanto, nenhuma medida foi tomada. Eu queria que a
Gabriela falasse sobre isso. Porque ilustra como, o modus operandi que a direção da
faculdade tem lidado com esses fatos.
A SRA. GABRIELA – O outro caso aconteceu numa república pelo que eu sei,
e a menina era estudante de Medicina, mas foi tão traumatizante para a vítima que ela
não quis dar continuidade no processo. Então, o namorado dela sumiu o processo, e
ameaçou o agressor que ainda estava na universidade de morte. Então o agressor se
transferiu por medo. Foi isso.
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O SR. DIMITRI SALES - Nenhuma atitude tomada por parte da Faculdade?
A SRA. GABRIELA – Não que a gente saiba, nada aconteceu.

O SR. - Veio para São Paulo, (inaudível - fala fora do microfone).
A SRA. GABRIELA – Isso.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Pera aí, pelo amor de Deus.
Como é essa história? Koba.

O SR. RICARDO KOBAYASHI - Esse menino não aconteceu nada com ele,
ele veio concluir o curso aqui na Faculdade de Medicina da USP em São Paulo. Veio
por transferência pra cá. Resolveram tudo em casa, pra não sujar a imagem da
instituição, da intergaláctica Faculdade de Medicina da USP.

O SR. DIMITRI SALES - Um outro...
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Meu Deus.

O SR. DIMITRI SALES - Um outro dado que eu, a gente não chegou a
comentar, mas é importante mencionar e a gente menciona na denúncia, é a internação
do Tainã. O Tainã ficou internado logo depois do caso, do fato ocorrido no dia oito de
agosto até o dia 19 de setembro e só foi dada alta a ele no momento em que saiu o
alvará de soltura. Ou seja, foi decretada a prisão preventiva imagino eu, em razão do
flagrante e ele estava internado.
Uma guarnição policial acompanhou a internação o tempo todo porque os
médicos não davam alta pra ele. Agora, não é conhecido nenhum diagnóstico anterior
de perturbação que justificasse uma internação tão longa e tampouco um exame e
nenhuma outra medida médica que fosse adotada após a sua alta hospitalar.
Então, a nós é muito estranho o fato dele ter sido mantido num hospital ligado à
Faculdade de Medicina, sob os cuidados médicos dos professores da Faculdade sem que
um diagnóstico justificasse efetivamente uma internação tão longa.
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E muito mais estranho é que a alta médica vem coincidentemente quando sai o
alvará de soltura, em que ele é posto em liberdade. A nós nos parece que houve uma
manipulação efetiva no sentido de evitar que ele fosse levado ao cárcere e, portanto,
cumprisse as determinações legais. Esse é um dado que seria por demais importante, se
a esta CPI tivesse condições de apurar e de investigar pelo menos a denúncia por si só, é
suficiente.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Doutor, depois o senhor
podia ver este caso de dois anos atrás pra gente recuperar essa história.

O SR. DIMITRI SALES - Me parece que já tem ciência a CPI.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Não está nos autos.

O SR. DIMITRI SALES - A última observação que eu acho importante
mencionar está no depoimento que nós anexamos no inquérito policial. O nome do
aluno que tem sido porta-voz do agressor, do estuprador é Daniel César de Jesus. Está
colocado nessa denúncia que é inclusive informado pelo próprio Tainã nos autos do
inquérito policial.
Fora isso, que me lembre marcar, de registro, ah, sim, tem a questão do
financiamento do escritório de advocacia. Nós também solicitamos aí que a ciência de
todos que a família do Tainã é uma família de condições econômicas, humilde, e o
escritório que patrocina a sua defesa perante ação penal é um dos mais respeitados e
mais caros dos escritórios de Ribeirão Preto.
Então, nós não sabemos quem está custeando e quais as razões que se está
custeando uma defesa tão cara em cede do processo penal. São alguns pontos que nós
levantamos que são importantes. Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Dra. Carolina, a senhora
quer falar alguma coisa? Dra. Carolina.

A SRA. CAROLINA CANNIATTI PONCHIO - Eu acho que, só para
parabenizar ela, né? Pela coragem de vir aqui e desejar que você consiga a sua justiça,
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né? Imagino que agora com a audiência tendo sido realizada, já foi ouvido o réu
também, foi uma audiência...
A SRA. GABRIELA – Não. Ainda não. Dia 24 tem a próxima. Dia 24 de
fevereiro tem a próxima audiência em que o réu vai ser ouvido.

A SRA. CAROLINA CANNIATTI PONCHIO - Então eu imagino que as
coisas já estejam caminhando pra um desfecho.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Eu só queria pedir pro
Koba, pra antes de terminar. Tem um trabalho que os alunos da PUC fizeram em São
Paulo, que eles misturam uma parte real e uma parte ficcional. Eu sei que preciso te
liberar porque as pessoas precisam te ouvir e ouvir o advogado, mas eu queria mostrar
um trabalho reativo que já começou em várias faculdades.
E eu queria que você nos ajudasse a saber tudo o que vai acontecer nesse trote,
tá? Que embora o teu caso tenha, porque uma coisa é o trote e outro caso é a violência
sexual que tem nas universidades que a gente ainda tem que aprender a viver nesse
mundo. Mas veja esse caso do trote. Porque a gente insiste tanto nas baterias, nos hinos,
pra você entender qual é a nossa cabeça e esse vídeo que o Koba preparou pra gente é
importante pra você se tornar uma militante (inaudível - sobreposição do vídeo a ser
apresentado) nesse movimento contra o trote e essa coisa da violência sexual, tal.
Vamos lá.

É feita a exibição de vídeo.

Volta, volta, volta. Volta, Koba. Vamos lá, é importante vocês assistirem. As
mulheres podem sentar nas cadeiras, aí a gente encerra. Senta lá mãe, todas vocês, para
vocês entenderem do que nós estamos falando aqui, que mundo é esse.

É feita a exibição de vídeo.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Está bom. Então, muito
obrigado. Sua mãe, sua mãe te deu uma excelente formação. Reaja, não abaixa a cabeça,
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tá? Não se intimide, eles são muito fracos, eles são muito covardes. Eles é que estão
com medo de você e de todas as loucuras.
É esse clima que favoreceu o fato que aconteceu contigo é criado dentro do meio
acadêmico. O trote é um rito de passagem pra tudo isso. Então eles incentivam, eles
criam as condições pra que isso ocorra e que isso fique impune acima de tudo. Muito
obrigado, a sessão está encerrada.

*

*

*
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CPI DAS VIOLAÇÕES DOS DIREITOS HUMANOS NAS FACULDADES
PAULISTAS
BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA.
23/02/2015
O SR. – Gabriela Scatezini também mandou atestado, Aline Junker, Phelipe
Uchoa, Ismael Pontes, Vinicius Henrique Pinto, Felipe Augusto Baldo Ribeiro,
Leonardo Fantini, Fernando Delatti, Pedro Henrique Swinerd Coelho da Cruz, Rafaela
Fonseca Nunes (fala Nunes Fonseca), Marcos Sudário dos Santos, Lethycia Meirelles
Dalla, Maria Lucia Quintes, Maria Cristina Furian Ferreira. Obrigado.

O SR. PEDRO TOURINHO – PT – Bom dia, senhoras e senhores, quero me
apresentar, eu sou o vereador Pedro Tourinho, aqui da Câmara de Campinas. É com
muita satisfação que hoje nós abrimos o espaço da Câmara Municipal de Campinas para
que a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo possa cumprir aqui aquelas que
são as suas tarefas, de investigação, fiscalização e acompanhamento da vida social no
Estado de São Paulo.
Hoje, nós faremos aqui a 25ª reunião da Comissão Parlamentar de Inquérito que
foi criada na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, com a finalidade de
investigar as violações de Direitos Humanos e demais ilegalidades ocorridas no âmbito
das Universidades do Estado de São Paulo, ocorridas nos chamados trotes, festas e no
seu cotidiano acadêmico. Essa Comissão Parlamentar de Inquérito é presidida pelo
deputado Adriano Diogo, para o qual eu vou passar a palavra dentro de alguns minutos,
e ela já está hoje na sua 25ª reunião, a primeira que está sendo realizada fora da cidade
de São Paulo, fora capital.
A CPI tem ouvido estudantes de todo Estados em diversas situações que revelam
abusos que acontecem nos eventos sociais realizados pelo estudantado das
universidades, nos trotes e outras atividades. E isso, para nós que vivenciamos a vida
acadêmica, que nos formamos nas universidades do Brasil, é uma questão
extremamente delicada e, no meu entender, de extrema importância. O trote violento é,
antes de mais nada, um ato de violência com todas as potencialidades nocivas e
deletérias para a vida dos sujeitos que qualquer outro tipo de violência pode provocar.
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As repercussões podem se dar tanto no âmbito acadêmico, naturalmente, mas no âmbito
privado, no âmbito do afeto e do desenvolvimento do bem estar afetivo, psíquico dos
sujeitos.
Muitas vezes, a gente acaba vendo estudantes que acabam acumulando prejuízos
irrecuperáveis, prejuízos de longo prazo em decorrência de atos violentos que, muitas
vezes, são realizados por colegas e que são naturalizados como prática cotidiana do
processo de ingresso, aceitação de estudantes dentro do que são normas que vão se
construindo de forma viciada, ao longos dos anos.
Então, enfrentar essa questão é, antes de mais nada, enfrentar um jeito de
enxergar as coisas, de enxergar as relações, por isso enfrentar isso é particularmente
difícil, porque parte do processo que permite que isso aconteça é esse processo que
assume essas práticas como práticas do cotidiano, como práticas que, por serem do
cotidiano, não são nocivas, não são violentas e não são absolutamente incompatíveis
com a maneira como a gente quer que seja a nossa sociabilidade, o nosso dia-a-dia.
Então, acho que a gente fica satisfeito, foi o que eu falei, de poder realizar esse
evento. Eu quero aqui agradecer ao meu colega de Câmara de Vereadores, vereador
Luiz Cirilo, do PSDB, que está aqui conosco. Eu vou passar a palavra para o vereador
Luiz Cirilo, em seguida me volta a palavra e aí eu vou permitir ao deputado que inicie
formalmente a audiência.

O SR. LUIZ CIRILO – PSDB – Bom dia a todos, quero iniciar
cumprimentando o vereador Pedro Tourinho. Fala com propriedade, é a maneira que
Campinas também pode participar e contribuir com esse importante tema, que investiga
a violação dos direitos humanos. Mas eu quero, inicialmente, cumprimentar o deputado
Adriano Diogo, presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito. Quero, ao mesmo
tempo, cumprimentar os procuradores, Dr. Alexandre, Dr. Marco Antônio e a Dra.
Carolina. E dizer que, infelizmente, essa prática vem ocorrendo, de trotes violentos, e
que pessoas em sã consciência, pessoas que têm discernimento, evidentemente,
repudiam. E que nós temos que, de alguma maneira, contribuir para que aja uma
interrupção.
Infelizmente, está se havendo agora uma disputa, ano a ano, aqueles que levaram
determinado trote ficam amedrontados, ficam vitimados, inclusive, de divulgar, com
receio de novas represálias. E nós estamos hoje contando com a Polícia Civil, a polícia

1726
DIVISÃO DE TAQUIGRAFIA
que tem esse trabalho investigativo. Mas, mais do que isso, o poder legislativo tem
procurado agora entrar nesse assunto, para que possa, efetivamente, dar um basta nesse
assunto e interromper essa série de atos de violam, como disse anteriormente, os direitos
humanos.
Vereador Pedro Tourinho, conte com a bancada do PSDB. Nós estamos alinhado
no mesmo sentido de tentar fazer com que aja a interrupção dessa violência humana que
ocorre com esses jovens que, pelo contrário, têm motivos de sobra para, no período do
curso, comemorar e não se vitimar em razão de algumas ameaças. Muito obrigado.

O SR. PEDRO TOURINHO – PT – Vereador Luiz Cirilo, eu agradeço
também e estendo os seus cumprimentos também a todos os membros da mesa. E,
então, antes de passar para o deputado Adriano Diogo, eu quero anunciar a presença do
Marcos Vinicius, que é assessor do vereador Pastor Elias Azevedo, do PSB, que está
aqui também, a Fabiana Gonçalves, que é assessora do vereador Ângelo Barreto,
representando, e o Roverson Cardoso (fala Rarson), que é assessor do vereador André
von Zuben, do PPS, também aqui representado, portanto. Ah, e o Carlos Orfei, que é da
Juventude do PT, e o Paulo de Oliveira, que é representante do deputado estadual
Gerson Bittencourt.
Bem, passo a palavra para o presidente da CPI, deputado Adriano Diogo, para
que ele possa iniciar os trabalhos.

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Bom dia a todas, bom dia a
todos, bom dia ao querido presidente da Casa, Rafael Zimbaldi, que tão bem me recebeu
no gabinete da Presidência.
Queridos vereadores, queria dizer para os senhores que, assim que fui recebido
no gabinete da Presidência hoje, pela manhã, um senhor que trabalha com o presidente
diz que seu filho, e era um motivo de muita felicidade, passou no vestibular da
Unicamp. Não estou autorizado, evidentemente, em falar pela família, mas ele me
contou em detalhes como o seu filho em 2015, essa semana que passou, foi recebido no
trote. Pedi até para ele, no período que vamos permanecer, se era possível que ele
pedisse que seu filho viesse aqui para contar como é que ele foi tratado no primeiro dia,
no trote da Unicamp.
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Confesso que fiquei impressionado. Ontem, meu amigo, meu irmão, Pedro
Tourinho, médico, vereador e professores, estive reunido com professores da Unesp de
Araraquara para tratar dos trotes da Unesp de Araraquara. E, recapitulando as coisas que
estavam acontecendo no cotidiano, no trote, aprendi que tem uma organização de festas,
do cotidiano acadêmico chamada “Ladies First”, não sabia nem que existia esse troço. É
uma organização, é um empreendorismo de organização de festas do cotidiano
acadêmico. E também aprendi que a tragédia da Boate Kiss, de Santa Maria, que
ocorreu há dois anos, fazia parte desse circuito universitário desse empreendorismo
acadêmico das festas. Tal é que o grande número de vítimas de Santa Maria eram todos
alunos de primeiro ano. Não tenho nem condição de pedir um minuto de silêncio,
porque fazem dois anos nesse período que os alunos foram recebidos lá em Santa Maria,
naquela festa.
E não sabia também, com a minha idade, que os trotes, esse cotidiano das festas
tivesse essa ligação com essas casas de espetáculo, com essas boates, com essas
danceterias, uma vez que é uma boa desculpa para dizer “dentro do campus não
acontece nada, o que acontece dali para fora não tenho conhecimento”.
Nesse sentido, nós convidamos para abrir hoje, para a fala de abertura, o
professor Antônio Almeida, da Esalq, pós-doutorado, que há 12 anos pesquisa o trote
em todo o Brasil. É uma das maiores autoridades brasileiras no assunto. E, antes de
convidar os professores da Puccamp, eu queria pedir para o professor Antônio Almeida,
que veio, ele é consultor da nossa Comissão, que ele fizesse uma fala de introdução
desse mundo que eu, sinceramente, desconhecia, nem sabia que existia, e há 12 anos ele
está mergulhado, estudando essa prática tão abominável da tortura no convívio
acadêmico, na recepção dos alunos. Com a palavra o professor Antônio Almeida, da
Esalq, USP.

O SR. ANTÔNIO ALMEIDA – Obrigado, deputado Adriano. Bom dia a todos,
bom dia senhores vereadores. A Câmara Municipal de Campinas está de parabéns por
promover essa sessão neste local. Eu tenho estudado o trote universitário desde 2001 e,
no começo, absolutamente chocado com as coisas que eu fui descobrindo. Os alunos
são, em muitos momentos, torturados. No caso da Esalq, que é a escola onde eu
trabalho, em uma prática recorrente e inicial os alunos são chamados às repúblicas e
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imediatamente pedem a eles que retirem as roupas. Então já coloca, de cara, um impasse
no relacionamento. Já leva o relacionamento entre os alunos ao limite.
Então, o trote não é uma comemoração pela entrada na universidade, o trote não
é um momento de alegria. As publicidades dos colégios, cursinhos e universidades
muitas vezes passam essa ideia. O trote é uma outra coisa. Particularmente nas escolas,
como é o caso de algumas unidades da Unicamp e da Puccamp, aqui de Campinas, em
que há um grupo trotista absolutamente estruturado. O trote é, simplesmente, um
processo seletivo para entrada nesse grupo e por isso é exigido dos alunos que
permaneçam em silêncio, que mantenham segredo sobre as coisas que acontecem. E
esses segredos são sobre as práticas de violência. As pessoas são barbaramente
humilhadas, barbaramente feridas psiquicamente e, às vezes, fisicamente.
Então, quando a gente vê nos jornais, nas revistas, um evento mais grave que
acaba atingindo a mídia, etc, a gente pensa assim “mas é uma exceção”. Não é uma
exceção. O trote, no caso dessas escolas onde esses grupos estão estruturados, o trote é
feito para excluir e não para integrar os alunos na universidade. Na verdade, o trote
divide os alunos nos campi, há uma divisão entre aqueles que aceitam essas práticas,
ficam quietos, permanecem dentro do grupo e se tornam torturadores. Qual é a função
de ter um grupo que mantém silêncio sobre as coisas? Que formação é essa, que
currículo é esse?
Eu diria que é um currículo que forma pessoas cuja lealdade é maior com esse
grupo que aplica os trotes do que com a sociedade brasileira. É uma lealdade com a
violência e não com aquilo que deveria ser feito dentro da universidade. A universidade
deveria ser um local de liberdade, de expressão livre do pensamento, de debate público
sobre os problemas do Brasil. E esses grupos trotistas cerceiam essa liberdade, esses
grupo sequestram ou tentam sequestrar a universidade para que dentro da universidade
não ocorram os debates que precisam ser feitos pela sociedade brasileira.
Então, eu vou fazer uma fala muito breve, mas eu diria que aqueles que estão
vindo aqui depor, denunciar isso tudo que está acontecendo aqui na Puccamp, aqui em
Campinas, fazem muito bem. Eles não estão sozinhos, nós não os deixaremos sozinhos,
nós estamos empenhados em revelar tudo isso. Na verdade está tudo isso revelado. Os
alunos que defendem o trote querem manter isso em segredo, mas hoje, devido ao
trabalho do deputado Adriano e de outras pessoas que comandaram essa CPI, nós temos
tudo isso explícito nos veículos de mídia do Brasil, exposto o lixo, a vergonha que tudo

1729
DIVISÃO DE TAQUIGRAFIA
isso é para a universidade brasileira. Fora do Brasil, inclusive, já está circulando notícias
sobre tudo isso.
E os responsáveis pela destruição da imagem da universidade não são as pessoas
que denunciam. Essas pessoas estão, simplesmente, contando a realidade daquilo que
ocorre dentro da universidade no Brasil. A vergonha, a destruição da imagem é feita
pelos grupos que praticam o trote, esses sim merecem ser execrados, esses sim merecem
receber punições do Ministério Público, da Justiça, da Polícia. Essas pessoas precisam
ser coibidas, porque no seu pior são grupos violentos, mas naquilo que existe de mais
mesquinho são quadrilhas, quadrilhas organizadas que estão dentro da universidade para
impedir que a universidade faça o seu trabalho social.
Então, eu acredito que esta CPI precisa dar continuidade. A realidade da
Puccamp não é segredo para ninguém, é uma realidade muito ruim, em que há um grupo
estruturado muito perverso que atua dentro da Puccamp. Então, eu acho que a sessão de
hoje vai demonstrar isso, as pessoas vão falar. Espero que falem sem nenhum medo,
sem nenhum receio. Contem aquilo que está ocorrendo porque esse silêncio é do que
vive o grupo trotista. O grupo trotista vive da opressão e do silenciamento das pessoas.
Quando os seus deméritos são revelados publicamente, eles perdem força e se tornam
isolados, porque a sociedade brasileira, tenho certeza, não apoia esse tipo de
comportamento.
Eu agradeço ao deputado Adriano, se tiver alguma questão que queira que eu
toque, por favor.

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Obrigado, professor. Eu
queria agradecer, nesse sentido também, o pessoal da delegacia, da Deinter, aqui de
Campinas, que não poupou esforços para que as convocatórias fossem expedidas e nós
tivéssemos sucesso na realização desta reunião. Muito obrigado, muito obrigado
mesmo.
Então, professor Antônio, eu queria que as duas professoras viessem para cá, a
professora Maria Lucia Quintes e a Aline Santa Junker, que elas sentassem aqui. Queria
já, aproveitando, convidar a professora Maria Cristina Furian Ferreira, por favor. Podem
vir acompanhadas do advogado, tranquilo. Até queria dividir as duas professoras e
depois a Aline. Mas, principalmente, as duas professoras.
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O SR. THIAGO AMARAL LORENA DE MELLO – Senhor presidente, eu
sou o advogado e estou acompanhando a professora.

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Pode se identificar, por
favor.

O SR. THIAGO AMARAL LORENA DE MELLO – Meu nome é Thiago
Amaral Lorena de Mello.

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Muito obrigado.

O SR. THIAGO AMARAL LORENA DE MELLO – Obrigado.

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Professora, se identifica,
por favor.

A SRA. LÚCIA MARIA QUINTES – Bom dia, eu agradeço a oportunidade
de estar aqui. Meu nome é Lúcia Maria, na realidade não é Maria Lúcia, é Lúcia Maria
Quintes Ducasble Gomes. Sou professora da Faculdade de Teologia da PUC-Campinas,
sou teóloga de formação e professora de Teologia. Inclusive, na formação de padres da
nossa diocese e dioceses vizinhas. E, em função da nossa universidade ser uma
universidade pontifícia, católica, todos os cursos tem, por estatuto, a obrigatoriedade de
ter na sua matriz curricular três semestres de disciplinas teológicas.
Nesse sentido é que eu vim a ser professora na Faculdade de Medicina, até
porque, dentro da Teologia, a minha especialidade é Teologia Moral e eu sou professora
de Bioética. Então, coube por bem a decisão da minha direção me colocar no CCV para
poder dialogar mais com os alunos.
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O meu depoimento, o meu testemunho em relação à violação de direitos
humanos, ele vai seguir cinco contextos ou cinco blocos. Eu achei melhor dividir para
ficar bem claro. O primeiro contexto que eu vou citar são contextos nos quais eu
presenciei ameaças, agressões verbais e ameaças físicas, eu presenciei. Num segundo
contexto, eu mesma, como professora vivi o desrespeito de alunos veteranos em minha
própria sala de aula. O outro contexto é que eu presenciei, sempre na minha sala de
aula, convites a alunos ingressantes, que eu vou esclarecer mais o teor desses convites.
Na sequência, aí sim eu começo a falar de conhecimentos de situações que me foram
relatadas ao longo do meu tempo letivo na PUC.
Eu comecei a dar aula na Medicina em 2008. Ao longo desses anos, vários
alunos chegaram para mim me colocando que tinham sido agredidos. Então, eu coloco
essas situações, mas cito a pessoa que me disse, para não ficar um discurso vazio. E, por
fim, eu relato o depoimento de alunos já não ingressantes, mas que também sofreram
ameaças já como alunos no segundo período, de 2014. Então, é a sequência. Eu vou ler
porque facilita e eu não perco aquilo que eu gostaria de dizer, como também acho que
acabo sendo até mais rápida.

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Professora, posso fazer uma
pergunta respeitosa para a senhora?

A SRA. LÚCIA MARIA QUINTES – Pode.

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Se a gente tiver o
compromisso... Porque o seu depoimento vai ser tão importante. Se a senhora pudesse
depor aqui, com o compromisso da gente preservar a sua imagem, seria tão importante,
professora, que a senhora viesse para cá.

A SRA. LÚCIA MARIA QUINTES – Tudo bem, concordo, não tem problema.
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O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Então, eu queria pedir para
o pessoal aqui da Casa e os outros que a imagem dela fosse preservada. É um pedido
que ela faz e é importante que ela esteja aqui na mesa, que ela vai fazer um depoimento
importantíssimo. Pode fotografar de costas, de perfil, desde que a imagem dela seja
preservada.

O SR. PEDRO TOURINHO – PT – A gente pede a todos os fotógrafos do
recinto aqui que tomem esse cuidado de só fotografar aqueles que...

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Inclusive os celulares, né,
porque é uma coisa do bem, uma coisa tão importante, vamos preservar o depoimento
dela. Com a palavra, professora.

A SRA. LÚCIA MARIA QUINTES – O que eu tenho a testemunhar. Em
relação à violação dos direitos humanos, apresento o meu depoimento em cinco
contextos. Primeiro contexto: Situações as quais presenciei em minhas aulas de
Antropologia Teológica A. Alunos ingressantes, alunos, portanto, do primeiro período,
serem ameaçados fisicamente e psicologicamente por alunos veteranos, todos membros
da Associação Atlética Acadêmica Samuel Pessoa.
Primeira ocorrência, ano letivo 2009, aluno Marcos Sudário dos Santos, na
época no quarto ano. Situação 1: Presenciei o aluno Marcos Sudário dos Santos entrar
em minha aula, já iniciada, com um grupo de veteranos relativamente grande, entre oito
e 10 alunos e, perplexa, vi esse aluno ofender com palavrões os alunos ingressantes,
impondo-lhes ameaças psicológicas e físicas.
Situação 2: na semana seguinte, ainda em minha aula de Antropologia Teológica
A, os ingressantes, de modo particular, as alunas ingressantes, impactadas com as
agressões já ocorridas e com as contínuas ameaças de alguns veteranos, tendo à frente o
aluno Marcos Sudário dos Santos, foram tomados por uma comoção na sala, com alunas
chorando copiosamente. Neste momento, pedi a presença em minha sala e aula do
professor Dr. José Gonzaga Teixeira Camargo, na época, diretor-adjunto do Centro de
Ciências da Vida, CCV, que prontamente compareceu. Dr. Gonzaga interveio,
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solicitando aos alunos, enfaticamente, que nomeassem os alunos agressores que os
submetiam às humilhações físicas e psicológicas. Infelizmente, não houve nenhuma
denúncia. Ao sair de minha sala, Dr. Gonzaga me perguntou se eu denunciaria o que eu
tinha presenciado na aula anterior, as percepções que tinha em relação ao estado
emocional da turma e que seria por medo de que as agressões aumentassem o motivo
pelo qual os alunos não nomeassem os agressores.
Tenho a dizer que, em todas as vezes que encontrei o Dr. Gonzaga no CCV, ele
sempre afirmava que estaria à minha disposição para receber as denúncias em questão,
pois ele, pessoalmente, tinha muita vontade em responsabilizar os agressores. Sem ter a
compreensão, naquele momento, do alcance do trote na Faculdade de Medicina da
PUC-Campinas, que fui obtendo ao longo dos semestres seguintes, como também pela
proximidade que foi se consolidando com os alunos ingressantes, agradeci ao Dr.
Gonzaga seu empenho, mas que observaria mais e, caso necessário, o procuraria para
denunciar os agressores.
Ano letivo de 2011. Aluno Welson Oliveira (num documento da Alesp que
encontrei está Welson Vieira), na época no terceiro ano. Situação: Dia 31 de março de
2011. Ao chegar à sala de aula para ministrar a disciplina de Antropologia Teológica A
para os alunos ingressantes de 2011, encontrei, já na sala de aula, o aluno Welson
Oliveira, acompanhado por um grupo grande de veteranos, aproximadamente de seis a
oito veteranos, os quais, infelizmente, não identifico, ameaçando com palavrões,
ameaça psicológica e com ameaças físicas os alunos ingressantes para que aceitassem os
convites a eles feitos pela Associação Atlética da PUC, AAASO. Eu vou me referir
assim porque o nome é grande, se não fica muito longo falar toda vez. Ao ouvir mais
uma vez esse tipo de agressão, os repreendi severamente e os coloquei para fora de
minha sala de aula, proibindo os de voltar.
Segundo contexto. Vivenciei agressões à minha pessoa por parte de alunos
veteranos. Ano letivo 2011. Aluno Guilherme Zupo Teixeira, na época no sexto ano,
portanto, aluno do internato. Situação: Dia 7 de abril de 2011. Uma semana depois do
acontecido com o aluno Welson Oliveira, estava já, porque aí cheguei bem antes do
horário, em minha sala de aula para ministrar a disciplina de Antropologia Teológica A
para os alunos ingressantes de 2011, quando o aluno Guilherme Zupo Teixeira entra
acompanhado por um grupo de veteranos, mais uma vez um número grande,
aproximadamente de seis a oito veteranos, também os quais, infelizmente não identifico
e me pede para dar alguns recados para os alunos ingressantes, ao que imediatamente
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respondi que não permitiria, pois já tinha bem claro o teor dos avisos, isto é, ameaças de
todo tipo. Pedi que o aluno Guilherme Zupo Teixeira se retirasse com os seus colegas,
quando fui surpreendida com uma reação debochada dizendo que iria dar o recado
assim mesmo, nem que fosse na porta da sala.
Falei que não admitiria tal situação. Diante da insistência do aluno Guilherme
Zupo Teixeira fui obrigada a chamar a segurança do campus 2 para retirar os alunos da
porta da minha sala. Notifico ainda que o aluno Guilherme Zupo Teixeira, que fez parte
da diretoria da AAASP, da Atlética, provavelmente, teria que se confirmar, em 2009,
ele foi diretor em 2009, teria que comprovar isso, eu vou me certificar, foi aprovado na
residência em pediatria no Hospital e Maternidade Celso Pierro, da nossa PUCCampinas. O aluno Guilherme Zupo Teixeira, que fez parte da diretoria provavelmente
em 2009, a confirmar, foi aprovado na residência em pediatria no Hospital e
Maternidade Celso Pierro, da PUC-Campinas.
Ano letivo 2011. Aluno Marcos Sudário dos Santos, na época no sexto ano,
portanto, aluno do internato. Situação: 14 de abril de 2011. O aluno Marcos Sudário dos
Santos entra na sala em meio aos alunos ingressantes, não se apresenta nem pede
permissão para estar na sala. A princípio, estranhei um pouco aquele aluno, mas como
não estava segura de quem se tratava não falei nada sobre a sua entrada e permanência
na sala. Contudo, esse aluno não passou despercebido. Como me chamou atenção,
pergunto para um aluno do primeiro período, do qual eu me encontrava próxima, se ele
era da turma ou não. Não obtive resposta. Perguntei a outros alunos que estavam
próximos a mim, ninguém respondia. Então, resolvi me dirigir ao aluno que estava
sentado na última cadeira de um dos cantos da sala. Quando lhe pergunto se era da
turma, como resposta obtive “não”. Perguntei-lhe de que ano era e ele me disse que era
do sexto ano. Naquele exato momento, identifiquei o tal aluno que entrara na sala se
misturando com os alunos ingressantes. Identifiquei porque me lembrei que havia visto
ele em 2009, agredindo os alunos na sala.
Como sabia também que, a partir do momento que aula terminasse e que ele
ficasse sozinho com os ingressantes, seria para ameaçá-los, ofendê-los, inclusive com
palavrões, enfim, intimidá-los em relação à alguma situação. De modo particular, em
função da data, 14 de abril de 2011, estava muito próximo da Pré-Intermed, então havia
a grande possibilidade de ele estar lá para convidar os alunos a participarem dos ensaios
de bateria e da própria Pré-Intermed. Imediatamente, solicitei ao aluno Marcos Sudário
dos Santos que se retirasse da minha sala. Ele insiste em permanecer na sala,
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perguntando se não poderia ficar para assistir o filme que passava. Respondi-lhe que
não e solicitei, mais uma vez, que saísse da sala, quando ele me dirige a palavra dizendo
que não era para eu gritar com ele. Disse que não estava gritando, que estava apenas
solicitando para ele se retirar da sala.
O aluno Marcos Sudário dos Santos se levanta e, em tom coercitivo, num claro
demonstrativo de bullying, passa a mão vagarosamente sobre a cabeça de alguns alunos
ingressantes que estavam em fila, sentados numa fila, que permanecem imóveis, com a
cabeça para baixo, com medo e nem ao menos olhando para ele. De modo bastante
cínico e debochado, se retira lentamente da sala, finalizando a sua saída com uma porta
largada de propósito que, naturalmente, fez barulho. Basta registrar que eu estava atrás
do aluno Marcos Sudário dos Santos. A porta largada de propósito seria, mais ou
menos, bateu a porta na minha cara.
Assim, ficou registrado a sua completa falta de educação e respeito para com a
minha pessoa, a minha disciplina e com os demais colegas; Diante de tal situação,
procurei, finalmente, o professor Dr. José Gonzaga Teixeira Camargo, na época, diretoradjunto do Centro de Ciências da Vida, CCV, para fazer uma denúncia formal sobre o
comportamento do aluno Marcos Sudário dos Santos, que foi, em dezembro de 2011,
suspenso pela nossa magnífica reitora Ângela de Mendonça Engelbrecht. Vindo a não
se formar no ano acadêmico de 2011, o que fez no ano de 2012. Notifico ainda que o
aluno Marcos Sudário dos Santos, que foi vice-presidente da Associação Atlética da
PUC, a AAASP, em 2007 situações nas quais presenciei em minhas aulas de
Antropologia Teológica A alunos ingressantes do primeiro período serem convidados
por alunos veteranos, todos membros da Associação Atlética da PUC-Campinas, a
AAASP, a participarem dessa Associação Atlética.
Ano letivo 2014. Alunos Lucas Thomaz e Rafaela Fonseca Nunes. Situação: Ao
chegar à sala de aula para ministrar a aula de Antropologia Teológica A fui
surpreendida com a presença dos alunos Lucas Thomaz e Rafaela Fonseca Nunes,
ambos membros da AAASP, que falavam sem a minha autorização para os alunos
ingressantes de 2014. O discurso do aluno Lucas Thomaz seguia o modelo tradicional,
ou seja, o de convencer e, posteriormente, convidar os alunos ingressantes a entrarem
para a Atlética, participando dos treinos e, futuramente, dos jogos. A única diferença
dos anos anteriores é que sua fala não era agressiva, isenta dos tradicionais palavrões e
das tradicionais ameaças. Após sua fala, a aluna Rafaela Fonseca Nunes assumiu a
palavra e afirmou para os alunos ingressantes que o trote era um mito, que era tudo
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mentira o que se falava sobre o trote na Medicina da PUC-Campinas, que era bom fazer
parte da Atlética, e que eles não corriam perigo em participar.
Quando a aluna Rafaela Fonseca Nunes acabou de falar, chamei num canto da
sala o aluno Lucas Thomaz, quando lhe disse que ele e sua colega Rafaela Fonseca
Nunes teriam que ter pedido permissão para falar em minha aula com os ingressantes.
Nesse momento, o aluno Lucas Thomaz afirmou que a professora Dra. Márcia Pereira
Bueno, diretora da Faculdade de Medicina da PUC-Campinas a partir de 2014 o havia
autorizado a entrar em qualquer sala do curso para dar os recados que fossem
necessários. Em conversa com a professora Dra. Márcia Pereira Bueno, ela negou que
havia feito tal afirmação ao aluno Lucas Thomaz.
Para essa aula de Antropologia Teológica existia um projeto de acolhimento ao
ingressante autorizado pela Coordenadoria Geral de Atenção à Comunidade Interna, a
CACI, órgão ligado diretamente à reitora, no qual estava previsto uma fala sim, mas do
Diretório Acadêmico Samuel Pessoa para os ingressantes de 2014. Contudo, o trote para
esse alunos ingressantes de 2014 acabou acontecendo conforme será relatado no
contexto seguinte.
Dia após o trote, encontrei o aluno Lucas Thomaz no corredor do Bloco B,
quando lhe mostrei a minha indignação ao lhe dar ciência de que eu já sabia que os
alunos ingressantes haviam levado o trote. Assim, entendo que a postura do aluno Lucas
Thomaz, como da aluna Rafaela Fonseca Nunes são posturas aliciadoras, pois eles
convidam os alunos, prometem segurança, mas depois saem, como foi o caso do aluno
Lucas Thomaz, que saiu do local onde os alunos levaram o trote e deixa os alunos nas
mãos dos veteranos que, eles sabem, irão agredi-los. Entendo que os alunos Lucas
Thomaz e Rafaela Fonseca Nunes são igualmente responsáveis pelo trote que os alunos
levaram quando os alunos veteranos, membros da Associação Atlética praticaram. Não
sei se ficou clara essa parte, deputado.
Eu entendo, porque eles vão, convidam, prometem segurança, eles aceitam, eles
vão, tem o jogo, tem o treino, eles saem e deixam na mão de quem eles já sabem que
vão agredir, eu entendo isso como uma postura de aliciadores, e são responsáveis tanto
quanto os alunos que bateram.
Quarto contexto: Situações as quais tomei ciência agora, através de relatos de
alunos ingressantes que sofreram agressões de ordem física, psicológica, como também
perseguições, sempre da parte de membros da Atlética da PUC-Campinas.
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Ano letivo 2010. Alunos Luis Otávio Carneiro Pontelli, na época quinto ano,
portanto, aluno do internato. Wilson Chubassi de Aveiro, na época já era médico
formado, esteve na PUC de 2004 a 2009. Esse aluno foi suspenso em 2006 pela PUC
por 15 dias, por trote, tem aqui a notícia no Correio Popular. Marcos Sudário dos
Santos, na época quinto ano, portanto, aluno do internato. Lucas Nunes, na época quinto
ano, portanto, aluno do internato. E José Rubens, também na época quinto ano,
portanto, aluno do internato. Situação: Agrediram fisicamente, de deixar marcas e
cortes, o aluno ingressante Welton Everton Rodrigues de Paula.
Ano letivo 2011. Aluno José Rubens, na época sexto ano, portanto, aluno do
internato. Situação: Agrediu psicologicamente e moralmente, configurando claramente
um assédio moral, o aluno Welton Everton Rodrigues de Paula. Tal agressão consistiu
numa humilhação pública diante da opção homossexual do aluno Welton Everton
Rodrigues de Paula, que foi obrigado a encenar posturas homossexuais com o objetivo
de ridicularizar as pessoas que tenham feito essa opção sexual.
Ano letivo 2014, 26 de fevereiro de 2014. Aluno Pedro Henrique Swinerd, eu
peço para verificar a situação de matrícula deste aluno na Faculdade de Medicina da
PUC-Campinas. Não sei se o aluno está afastado por ordem da universidade ou por
vontade própria. Ou, se está matriculado, em que ano está. E que ele justifique o tempo
em que ele não esteve matriculado. Além do aluno Pedro Henrique Swinerd, outros
alunos estavam também nesse dia. Matheus Pinheiro, na época já era médico formado,
cursou a PUC de 2008 a 2013. Gustavo Calashi, na época quinto ano, portanto aluno do
internato. Renan Andrade Fagan, na época quinto ano, portanto aluno do internato.
Eu coloquei aqui alunos envolvidos diretamente, porque foi para esse treino que
Lucas Thomaz e Rafaela Fonseca Nunes convidaram. Então, eu coloco eles também
como alunos envolvidos indiretamente, ou diretamente também.
Situação: Dia da semana e horário, quarta-feira no período da noite. Local:
ADMP, terreno com o estádio fechado próximo à estrada Mogi-Campinas. Evento: jogo
de futsal entre PUC-Campinas e Medicina de Taubaté. Ao término do jogo, o aluno
Lucas Thomaz vai embora e deixa os alunos ingressantes nas mãos dos veteranos,
membros da Atlética da Medicina da PUC-Campinas. A partir daí, os alunos veteranos
Pedro Henrique Swinerd, Matheus Pinheiro e Gustavo Calashi deram um trote em cinco
alunos ingressantes, dos quais apenas Vinicius Henrique Pinto decidiu denunciar que
sofreram as seguintes agressões: xingamentos, que foram forçados a se ajoelharem na
terra, espalharem lama no corpo, espalharem tinta no corpo nas cores da faculdade,
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foram obrigados a gritar os hinos da faculdade, repetindo os hinos da faculdade, os
hinos da Atlética da Medicina PUC-Campinas, repetindo as músicas em volume cada
vez mais alto até que os agressores ficassem satisfeitos, além de serem obrigados a pular
berrando abraçados sem calça, enquanto eram empurrados e chutados.
O aluno Pedro Henrique Swinerd urinou nas pernas dos alunos ingressantes; o
aluno Renan Andrade Fagan, embora não tendo dado o trote diretamente foi conivente
com a situação, inclusive estimulando os colegas a intensificarem o trote. No final do
trote, levaram dois alunos ingressantes para passear na kombi verde e azul da Medicina.
Ano letivo 2015. Médico Bruno Tassetto, residente no Hospital e Maternidade
Celso Pierro, da nossa PUC-Campinas. Situação: aluna ingressante Claudia Antunes, do
primeiro período do ano letivo de 2015, relatou ao final de uma aula de Antropologia
Teológica A que outra aluna ingressante (ininteligível) fala dela, que não deseja ser
identificada até o momento, levou tapas no rosto do médico Bruno Tassetto, graduado
em Medicina pela PUC-Campinas, cursando no período de 2002 a 2007, e aprovado na
especialização e residência médica em andamento, que foi iniciada em 2009, no
Hospital e Maternidade Celso Pierro, da nossa PUC-Campinas. Sua residência médica
em Radiologia e Diagnóstico por imagem, número de registro... As palavras-chave são
Radiologia, Diagnóstico, grande área: Ciências da Saúde, área: Medicina, subárea:
Radiologia Médica, setores de atividade: Saúde Humana e Serviços Sociais.
Quinto contexto: Situações nas quais tomei ciência através de relatos de alunos
não ingressantes. Agressões sofridas de ordem física, psicológica, como também
perseguições, sempre por parte dos membros da Atlética da Medicina PUC-Campinas.
E em 2014, de modo particular, pressão psicológica por parte da professora Jiviane
Beatriz Cunha Barreto da Silva, médica também do Hospital e Maternidade Celso
Pierro, da nossa PUC-Campinas.
Ano letivo 2014. Aluno Guilherme Henrique Zanluchi. Situação: quatro alunos
da Faculdade de Medicina da PUC-Campinas em um sábado do mês de agosto foram
até São Paulo para participarem de uma reunião da Denem, Diretoria Executiva
Nacional dos Estudantes de Medicina, cujo objetivo era fazer a organização do Erem,
Encontro Regional dos Estudantes de Medicina. Os alunos foram à reunião não só para
participarem da reunião de organização, mas também para denunciar situações que
estavam ocorrendo dentro da Faculdade de Medicina da PUC-Campinas. Dentre elas:
isolamento e perseguição acadêmica aos alunos da turma 49, que se posicionaram
contra a associação da comissão de formatura da turma 49 com a Associação Atlética da
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Medicina da PUC, como também aos alunos de outras turmas que se posicionaram a
favor da decisão da turma 49; expulsão sumária e arbitrária dos alunos Leonardo
Fantini, Camila Lacerda, Mayra Aguilera e Daniela Galbiati, do Diretório Acadêmico
Samuel Pessoa, por esses terem se posicionado a favor dos alunos da turma 49 que, em
maioria, 37 votos contra 19, decidiram não se associar à Associação Atlética da
Medicina da PUC; interferência direta da professora Jiviane Beatriz Cunha Barreto da
Silva nos assuntos internos do Diretório Acadêmico Samuel Pessoa para que o órgão se
posicionasse contra a decisão da turma 49.
As denúncias foram feitas durante o período da manhã para todos os presentes
na reunião, a maioria eram coordenadores regionais do Denem, então, todos estão
cientes desse fato. No mesmo dia acontecia no mesmo local, isto é, na Faculdade de
Medicina da USP, uma reunião entre as Atléticas que iriam participar da Intermed no
ano de 2014. Entre os participantes dessa reunião, estava a comissão da Atlética da
Medicina da PUC-Campinas. Voltando do almoço, após a reunião do período da manhã,
os alunos Leonardo Fantini e Aline Santana Junker foram vistos por alunos da Atlética
da Medicina da PUC que estavam na reunião entre as atléticas.
Leonardo Fantini e Aline Santana Junker tiveram as suas fotos tiradas pelos
alunos da Atlética da Medicina da PUC e essas fotos circularam em grupos do
“Whatsapp” da “Família Med Puccamp”, com a legenda de que eles, Leonardo Fantini e
Aline Santana Junker, estariam se reunindo com “comunistas de iPhone do Denem”.
Logo após esse incidente, de alguma forma, todo conteúdo da denúncia feita na reunião
do Denem apareceu em grupo do Whatsapp intitulado “Anticaos Comasp”, grupo
instituído para mobilizar os alunos da Med Puccamp, com o objetivo de isolar todos os
que se posicionassem a favor da decisão da turma 49. Esse grupo, cujo administrador é
o aluno Guilherme Henrique Zanluchi, foi organizado pela professora Jiviane Beatriz
Cunha Barreto da Silva. Ao saber das denúncias feitas na reunião do Denem, a
professora Jiviane Beatriz Cunha Barreto da Silva pediu para que o aluno Guilherme
Henrique Zanluchi, que estava presente na Faculdade de Medicina da USP, descesse até
o CAOC, onde estava ocorrendo a reunião da Denem, para saber o que estava
acontecendo.
Lá, o aluno Guilherme Henrique Zanluchi assediou e intimidou os alunos
Leonardo Fantini e Aline Santana Junker e questionou inquisitivamente a presença deles
na reunião do Denem, diga-se de passagem, uma reunião que é aberta para todo e
qualquer aluno de Medicina. Para não serem expostos, os alunos Vinicius Henrique
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Pinto e Ismael Pontes ficaram no cochilódromo do CAOC. Ficaram lá por três horas até
o momento que os alunos Leonardo Fantini e Aline Santana Junker se viram obrigados
a saírem da reunião do Denem, do contrário, o aluno Guilherme não iria embora.
Estavam bastante pressionados nesse sentido. Leonardo Fantini e Aline Santana Junker
foram perseguidos no metrô pelo aluno Guilherme Henrique Zanluchi, provavelmente,
segundo depoimentos do alunos, sob orientação da professora Jiviane Beatriz Cunha
Barreto da Silva.
Outros registros. Eu gostaria de citar aqui, deputado, uma contribuição muito
gratificante e muito importante do professor Dr. José Espin Neto, que foi diretor da
Faculdade de Medicina da PUC-Campinas no período de 2006 a 2010. Ele nos ajuda e
contribui muito com o que estamos fazendo agora, por quê? Porque ele escreve um
artigo para a Revista Brasileira de Educação Médica, nº 32, 4, páginas 474 a 481,
intitulado “O trote em uma faculdade de Medicina - Uma análise, seus excessos e
influências socioeconômicas”. Ele faz um estudo do trote na PUC-Campinas. Inclusive,
está publicado. Na introdução, ele coloca:
“As situações de trote excessivo se confrontam com a importância do trote para
a integração dos alunos; este deixa de ser apenas uma brincadeira e se torna um meio de
auto-afirmação e hierarquização, ferindo o direito individual do calouro, ferindo um
direito humano. Objetivo: verificar a existência de influências socioeconômicas e de
gênero. Metodologia: questionário quantitativo com tabulação em Excel e análise
estatística por meio do software Microstat. População: estudantes de primeiro, segundo
e terceiro ano de 2006 e primeiro ano de 2007 do curso de Medicina da Pontifícia
Universidade Católica de Campinas. Resultados: os homens aplicam mais trote e
recebem menos de mulheres; os homens recebem os piores trotes de homens, e as
mulheres recebem de mulheres; os homens concordam mais com a função integrativa do
trote; o trote pode se expressar como uma forma de violência, independentemente do
gênero; o trote é considerado de leve a moderado pelos homens, e de pesado a muito
pesado pelas mulheres; para as mulheres, o trote é mais constrangedor. Conclusão: o
trote se apresenta de forma diferente entre homens e mulheres, e não há relação entre
renda familiar e trote.”
Esse trabalho científico do Dr. Espin tem como palavras-chave: “Psicologia do
adolescente; Violência contra a mulher; Comportamento de ataque; Centros médicos
acadêmicos”. Foi recebido em 23 de novembro de 2007, foi reencaminhado em 16 de
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janeiro de 2008, também foi reencaminhado em 17 de fevereiro de 2008 e, finalmente,
foi aprovado em 17 de fevereiro de 2009, e seguiu para publicação.
O que eu tenho ainda a relatar agora é mais breve e se refere ao cotidiano da
universidade. Existe sim trote dentro da universidade, porque tudo isso aconteceu na
minha aula, a minha aula é dentro da universidade. Mas, fora isso queria citar alguns
detalhes que também são de importância porque não estamos aqui medindo o grau, mas
sim a situação. Seguinte, os alunos ingressantes são proibidos pela Associação Atlética
da Medicina da PUC-Campinas de passar na frente do Bloco A em seus deslocamentos
no Campus 2. É uma passagem vetada ao aluno ingressante, ele tem que dar uma volta
muito grande, por detrás do bloco, para poder fazer o seu percurso. Isso é dentro da
universidade.
Alunos ingressantes são interpelados de modo agressivo por veteranos da
Associação Atlética da Medicina da PUC-Campinas no refeitório, dentro da
universidade, na hora do almoço. Eles estão almoçando e os veteranos os interpelam,
perguntando “O que você está fazendo aqui? Você tinha que estar no treino da bateria.
Você não tem que almoçar, você não tem que comer, você tem que ir para lá”. Essa
situação aconteceu com o aluno Phelipe Augusto Canossa Uchoa, provavelmente não é
com o único, mas é o único que se dispôs a dar o nome.

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Repete, professora, por
favor.

A SRA. LÚCIA MARIA QUINTES – Onde o senhor quer que eu volte?

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – O último.
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A SRA. LÚCIA MARIA QUINTES – Alunos ingressantes são interpelados
por veteranos da Atlética da Medicina da PUC-Campinas no refeitório da universidade,
só tem um ali, né? Estão almoçando calmamente, o veterano da Atlética chega e diz “o
que você está fazendo aqui? Está tendo treino da bateria, você é obrigado a ir para o
treino da bateria.” E isso aconteceu com o aluno Phelipe Augusto Canossa Uchoa.

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Professora, antes de a
senhora concluir, posso fazer uma pergunta para a senhora? A senhora responda se tiver
condições. Eles estão tirando todas as memórias da internet, todas as baterias, os
ensaios, as letras. A senhora me permite, assim que a senhora concluir o seu
depoimento, de a gente colocar algumas letras das baterias e a senhora confirmar se elas
existem?

A SRA. LÚCIA MARIA QUINTES – Eu já estou na conclusão.

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Conclua, conclua, fique
tranquila.

A SRA. LÚCIA MARIA QUINTES – Faltam só dois itens. O que eu tenho
ainda a dizer...

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Fique tranquila.

A SRA. LÚCIA MARIA QUINTES – Eu estou tranquila. Obrigada pelas
palavras de conforto e força. Também tenho a dizer que a Associação Atlética da
Medicina da PUC-Campinas monopoliza todos os produtos, qualquer tipo de produção,
de caneta, de mochila, de qualquer coisa, que serão usados pelos alunos, bem como
controlam essa saída do Bloco A. Esse espaço do Bloco A é um espaço que eles
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utilizam como espaço deles. Não é deles, é da universidade. Eles fecham aquela saída
do Bloco A e ali eles reúnem seus membros, Divulgam festas, divulgam calendários,
sobretudo das Intermeds e pré-Intermeds. Só que tem um probleminha aí também, além
de usar um espaço que não é deles, é de todos. Porque eles utilizam sem o menor
constrangimento uma caixa de som possante que atrapalha as aulas no Bloco A. Eu
mesma já cansei de ser incomodada e falar “mas não é possível”, eles põem na porta do
Bloco A. Eu dou aula na Faculdade de Enfermagem e é lamentável. Os professores da
Psicologia, que ali no Bloco A tem muita aula da Psicologia, sendo submetidos a esse
constrangimento de ter que dar uma aula ouvindo uma música em alto som.
Enfim, eu acho que é uma situação que vamos levar já agora publicamente para
a direção do CCV, para que isso tenha um fim. Também vale lembrar, e é interessante
essa observação, que na continuidade do corredor do Bloco A está localizado o
ambulatório do nosso hospital, e que tem placas de trânsito que dizem “é proibido
buzinar”. No entanto, o silêncio é quebrado por essa caixa de som que está sempre com
o som alto. Também vamos lembrar que o hospital não está muito longe, está próximo.
Por fim, encerro o meu depoimento dizendo que a decisão da turma 49 de não se
associar à Atlética de Medicina da PUC-Campinas teve muita repercussão na Faculdade
de Medicina da universidade, gerando muitos boatos, aí são boatos, tais como: que os
37 alunos que votaram contra a associação com a Atlética de Medicina da Puccamp não
poderiam participar mais das Ligas Acadêmicas, que seriam isolados da vida
universitária e, nesse sentido, eles seriam prejudicados em diversas situações
acadêmicas ao longo do curso e, provavelmente, posterior ao término do curso.
Esse texto aqui é uma notificação que saiu no Correio Popular quando o na
época aluno, agora médico formado Wilson Chubassi de Aveiro foi suspenso por 15
dias por trote pela universidade. Dessa forma, eu agradeço de estar aqui, e quero
terminar meu depoimento, deputado Adriano Diogo, dizendo que eu, Lúcia Maria
Quintes Ducasble Gomes, confio plenamente na universidade, que me apoiou muito
enquanto a suspensão do Marcos Sudário dos Santos, que reconheceu a falta grave deste
aluno na minha presença, que tomou as medidas justas e necessárias e só não tomou
outras atitudes por falta de depoimento, por falta de testemunho, como citou o professor
Antônio Almeida que por medo de sofrerem retaliações e agressões, mais ainda
violentas do que já sofrem, se calam.
Se todos os alunos que chegaram a mim, nas minhas aulas de Antropologia
Teológica, estivessem aqui hoje dizendo como apanharam, como foram machucados,
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isso aqui estaria cheio. Mas, eles têm medo, eles vão vem. Isso configura uma
situação... Me falaram que eu podia estabelecer juízo de valor. Vamos avaliar, então, o
tamanho dessa pressão que é imposta a ele, porque, ao que eu li, os alunos da Medicina
da PUC-Campinas são os que têm mais medo, nesse contexto da CPI das Universidades,
em identificar seus agressores. Então, a gente imagina o teor da agressividade desses
veteranos que agridem os nossos ingressantes e até os que estão em outros períodos.
Então, eu repito e termino dizendo que eu tenho plena confiança na nossa
universidade, na nossa magnífica reitora, professora Dra. Ângela, e tenho a certeza que
ela tomará todas as medidas necessárias e justas para acabar com essa estrutura perversa
de trote na nossa querida universidade e no nosso curso de Medicina, que é um curso
muito bonito e que tem pessoas maravilhosas lá dentro também.

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Professora, primeiro eu
queria agradecer e parabenizá-la, que a senhora vê que a situação é de tal gravidade que
a senhora está depondo em nome de alunos que não podem aparecer, se identificar. Eu,
assim como a senhora, sou católico, e, pela minha idade, sou católico numa formação à
moda antiga. Então, quando eu me deparo com esses fatos nas universidades católicas,
seja aqui, seja na PUC-São Paulo, em Sorocaba, eu fico muito impressionado.
Então, é com muita dificuldade que eu vou fazer essa pergunta para a senhora,
porque elas estão no site, parece que agora eles estão limpando todas as chamadas
baterias, as letras de música, os hinários ou os cancioneiros, como eles falam, das
Atléticas que são cantados por ocasião, principalmente, das competições acadêmicas,
das Calomeds, nas Intermeds. Então, nós conseguimos salvar, recuperar, alguns desses
hinos, e eu vejo que a senhora, felizmente, ao vir aqui para Campinas hoje, nessa
primeira vez, tem uma interlocução confiável com a universidade e com uma pessoa
estruturalmente ligada à Arquidiocese. Então, eu queria pedir licença para a senhora, o
Kobayashi fez uma seleção das letras de músicas que os alunos são obrigados a cantar,
as meninas, naquelas situações vexatórias que a senhora conhece muito bem, aquela
história de forçar o cara a beber, enfim.
Vamos entrar aqui num inexpugnável. Mas, vamos começar pelas letras das
músicas. Porque eu, professora, eu também não entendo direito muito bem o que é
“festa Open”, aquela coisa que tem uns insumos, que os calouros têm que levar os
insumos para o banquete dos veteranos. Mas, vamos começar homeopaticamente pelas
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letras de músicas porque nós temos muitos depoimentos ao longo do dia. O vereador
Pedro Tourinho, que está presidente dessa sessão, quer fazer uma importante
comunicação.

O SR. PEDRO TOURINHO – PT – Eu só queria anunciar e agradecer aqui a
presença do vereador Jeziel Silva, que se encontra ali, dizer que é muito bom que a
gente tenha três vereadores aqui da Câmara de Campinas acompanhando esse momento.

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Então, vamos lá? Já abriu
as letras das músicas? Esses são os hinos, professora, que estão na página, assinado, a
senhora vê, tem o logo da Associação Atlética, eu também estou com dificuldade que eu
estou olhando na perpendicular, mas essa aí é a música “O eixo”. E acho que você podia
me ajudar, Koba, a ir fazendo uma apresentação rápida, sem leitura, só, pelo menos dos
títulos, e aí a professora vai fazendo os comentários. Essa é uma, né? Você, por favor,
Kobayashi. Kobayashi é assessor da Comissão, da CPI da Assembleia. Com a palavra,
Ricardo Kobayashi.

O SR. RICARDO KOBAYASHI – “O eixo” é a música mais tradicional
cantada na Medicina da Puccamp, da Associação Atlética Samuel Pessoa. Eu diria que é
uma música mais inocente. Aqui é outra música deles que é “O caralho”. Quer que leia
a letra de alguma música?

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Não, não, não, vamos
poupar a professora e a formação de todas as pessoas que estão aqui na sala. Não
precisamos humilhá-los. Simplesmente, a letra já é uma agressão. Continua.

O SR. RICARDO KOBAYASHI – “Amassa, amassa”, outra letra de música
tocada pela bateria da Medicina da Puccamp, que é conhecida como “Batumemo”, é
isso?
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O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Essa aí é em relação a
alguma outra universidade, alguma coisa, não?

O SR. RICARDO KOBAYASHI – Geralmente, faz alusão a alguma outra
universidade, eu desconheço qual seria.

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Entendi. Essa é
homofóbica. É relativa a alguma pessoa, algum fato essa aí?

O SR. RICARDO KOBAYASHI – Não sei. Essa aqui é natalina, ao lado está o
símbolo da Associação Atlética.

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Natalina é alguma menina,
alguma pessoa que eles estão estigmatizando? É algum fato que ocorreu no passado?

O SR. RICARDO KOBAYASHI – Também desconheço, Adriano, eu só
peguei o hinário.

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Aquela quando eles falam
que agrediram, jogaram tijolo na menina da Unicamp? Essa aí tem algum evento
histórico?

O SR. RICARDO KOBAYASHI – Essa tem, essa música é feita em
homenagem... É que em 2007, quando ocorreu uma Intermed, se eu não me engano, em
Santa Rita do Passa Quatro, houve um incidente de uma briga. A torcida da Unicamp
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estava saindo da quadra e a torcida da PUC-Campinas cercou, parou o ônibus do outro
lado. Houve briga generalizada nessa Intermed de 2007. E, nessa ocasião, a torcida da
Puccamp atirou pedras em direção à torcida da Unicamp e uma delas era um tijolo, que
era para atingir no rosto de um estudante chamado Gilles Vilarinho. Esse Gilles
Vilarinho se esquiva da pedra e ela atinge o rosto de uma estudante chamada Patrícia e
isso deforma o rosto dela, atingindo uma parte que se chama zigomático. Foi chamada a
polícia, uma série de coisas, e na época não se apurou nada de quem seria o responsável.
Existe a suspeita encima de dois alunos, a gente tem os nomes deles , mas não vai citar,
evidentemente. A suspeita permanece até hoje.
Na época também, a torcida da Unicamp tinha um vídeo que identificava de
onde tinha partido esse tijolo. No entanto, a própria torcida da Unicamp disse que não
entregaria esse vídeo para a polícia porque isso acabaria com a carreira de um colega de
uma outra faculdade que seria um futuro médico. Em função desse tijolo, a Puccamp fez
um hino em homenagem a esse evento, que chama “Tijolo mágico”. Se eu não estou
enganado é isso: “Tijolo mágico, no zigomático, a Intermed fica bem mais divertida”,
que é buscando aquela música do balão mágico. E eles cantam isso.

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – O “Tijolo mágico” é uma
outra, não é?

O SR. RICARDO KOBAYASHI – Não, o “Tijolo mágico” é essa. Não é
exatamente essa que está aqui, essa aqui se chama “Porra”.

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – E onde está o “Tijolo
mágico”?

O SR. RICARDO KOBAYASHI – Não tem, não encontrei no hinário, mas ela
existe.
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O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Retiraram já.

O SR. RICARDO KOBAYASHI – Essa música existe.

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – A televisão pode registrar a
letra da música, não precisa ficar... É bom que fique para os anais da história essas
coisas tão emblemáticas do cancioneiro popular.

O SR. RICARDO KOBAYASHI – Essa música “(ininteligível) Satanás”.
Esses rapazes que estão aqui ao fundo, quando eles vão na internet, quando eles vestem
essa roupa significa, se eu não me engano, eles estão já no sexto ano. Então, é como se
eles fossem cardeais, papas, alguma coisa assim do tipo. E aqui um detalhe curioso, que
eu sempre me pergunto, porque no internato você não pode faltar, se você falta é uma
falta grave. No entanto, na Intermed, os alunos do internato vão para essa Intermed, o
que significa que a faculdade concede uma licença para eles para que eles possam
competir na Intermed. Isso aqui são alunos do sexto ano, isso aqui faz parte da tradição
e dos rituais da Medicina da Puccamp.
Isso aqui é outra música “Hinos Med Puccamp”, chama “Arco-íris”. Aqui, se
não me engano, a professora pode me ajudar, isso aqui acho que é lá no Bloco A, Bloco
B, alguma coisa que é chamada invasão

(Inaudível)

O SR. RICARDO KOBAYASHI – Acho que é um momento, não sei qual
momento do ano, é uma coisa tradicional também, é feita essa invasão. Antes era uma
invasão literal de fato, eles invadiam as salas de aula. Atualmente não, é apenas um
espaço, como seria uma praça entre três prédios, eles vão lá e ficam tocando a bateria.
Mas, antigamente, era uma invasão literal mesmo, eles invadiam as salas de aula,
invadiam os prédios. Por enquanto, foram essas músicas que nós selecionamos.
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O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Por enquanto, vamos nos
ater ao que eles chamam de “hinários” ou “cancioneiros”. Professora, podia falar um
pouquinho?

A SRA. LÚCIA MARIA QUINTES – Deputado Diogo, o que eu escutei dos
hinos, escutei como todos os outros professores e alunos que estão no momento em que
eles se preparam. Que eu saiba, é quando eles vão para a Intermed, a saída deles. Eles
invadem e cantam, enfim. E cantam os hinos mesmo dentro da universidade. Em sala de
aula teve uma turma que uma vez, acho que eles deviam ter ganhado, estavam muito
felizes, acho que uma Pré-Intermed, e eles cantaram dentro da sala de aula. E eu falei
“vamos com calma aí, vocês estão contentes, eu até entendo, mas...”. Mas, eles cantam
sim, cantam dentro da universidade e os hinos são como... As letras estão aí, não preciso
dizer mais nada, são bem agressivas.

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Deixa eu só me posicionar.
Tem uma letra de música que é a que mais me impressiona que é o chamado “Tijolo
Mágico”, que foi quando eles jogaram o tijolo no rosto da moça, deformaram. Essa letra
de música vocês não conseguiram recuperar, Kobayashi? Não tem? Tá bom. Então,
professora, a senhora fala o tempo todo assim: “eles entram, principalmente os da
Atlética, convocam os alunos para os treinos e tal”. Mas, a Intermed... A Calomed eu
não sei direito no calendário quando é. A Intermed só vai ocorrer lá no segundo
semestre. Então, tem todo esse aliciamento do pessoal para as baterias, para os cantos de
guerra, toda uma preparação para...
A senhora podia, porque esses alunos são impossibilitados de comentar esses
assuntos, e a senhora está hoje como a porta-voz dessa voz sufocada desses alunos. A
senhora poderia comentar um pouquinho? Esse período de adestramento, de
aliciamento, e a senhora foi muito corajosa, citou alguns nomes, a senhora poderia falar
um pouquinho?
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A SRA. LÚCIA MARIA QUINTES – O que eu acompanho, em razão das
aulas de Antropologia Teológica, de fato, os alunos entram, que são eles? São os
membros da Atlética de Medicina da PUC-Campinas. Eles ficam cercando bastante
esses alunos para convencê-los a ir para a Atlética. Sobretudo se naquele ano vai ter a
Pré-Intermed, que é em abril. Então, se tem Pré-Intermed em abril, as aulas começam no
final de fevereiro às vezes, eles ali têm uma certa pressa em conseguir esses alunos. E
aqueles que dão o “sim”, e acabam fazendo parte, indo treinar ou tocar são arrebanhados
para a Pré-Intermed em abril.
E, no segundo semestre, a Intermed é em setembro, não sei se é um calendário
fixo... Porque a PUC tem vestibular de Medicina com alunos entrando, fazendo sua
matrícula, duas vezes por ano, em fevereiro e em agosto. Então, eu passo por isso desde
2008... Não, duas vezes por ano foi mais para frente. Agora eu não tenho quando
começaram duas entradas de alunos, mas tem duas matrículas na PUC. Então, pelo
menos nos dois últimos anos eu posso dizer que teve. Então, essa situação é vivenciada
duas vezes por ano.

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Já vou chamar a outra
professora, mas antes eu queria fazer uma pergunta para a senhora. Deixa eu me
preparar até para fazer a pergunta. Professora, a senhora contou esse caso que ocorreu lá
em São Paulo, de uma quase tentativa de sequestro, e eles foram seguidos até a estação
do metrô, eles estavam lá no CAOC, no Centro Acadêmico Oswaldo Cruz, aí eles foram
vistos, foram seguidos, foi uma coisa muito grave essa tentativa, quase uma tentativa de
sequestro, principalmente daquela menina que tentou fugir, entrar no vagão do metrô.
Agora, do resumo que eu tenho, e a senhora não imagina como é importante uma
pessoa como a senhora estar aqui hoje. Porque eu, na realidade, gostaria de conversar
com o bispo, gostaria de conversar. Porque lá em São Paulo, o Dom Odilo designou um
professor, um ouvidor da faculdade, só para acompanhar a CPI, só. Eu não estou
autorizado a dizer o nome do professor, mas o Dom Odilo pois uma pessoa em período
integral, acompanhando tudo, tudo, tudo que acontece não só em Sorocaba, como em
todos os campi. Eu queria perguntar uma coisa para a senhora. O que tem
institucionalizado, que a gente conseguiu na internet:
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“Trotes mais conhecidos na Faculdade de Medicina da PUC-Campinas.
Calouros e calouras recebem os xingamentos bixo burro, imprestável”. Desculpe as
palavras que eu vou ter que usar aqui, professora. “Idiota, vadia, vagabunda, imbecil”,
são as expressões principalmente em relação às meninas. Calouros recebem
xingamentos como bixo burro, imprestável, idiota, vadia, vagabunda, imbecil, viado,
puta. Os homens e mulheres são forçados ou induzidos a se sujar na lama, os homens a
ficarem sem camisa, são forçados ou induzidos a deitar de bruços com os braços
flexionados junto ao peito e comer, sem usar as mãos, cebola, alho no chão, quase ao
alcance da boca do calouro ou da caloura. Calouros são obrigados ou induzidos a
ficarem nus e desfilarem na frente das calouras. Homens são obrigados a mergulharem
na piscina com excrementos, às vezes com vômito e urina. As mulheres a passar
andando. Esse não foi aplicado em 2014. O uso das chácaras, onde os alunos não podem
nem descer com celular”.
Vamos lá, respirando, sempre fundo. Homens levando tapas na cara, além de
outras formas de agressão. Mulheres sofrem...” Essa é muito difícil para a minha idade,
“Slut-Shaming, ato de induzir uma mulher a se sentir culpada ou inferior devido à
prática e certos comportamentos sexuais que deveriam seguir expectativas ditas
tradicionais do seu gênero. O Slut-Shaming de forma a policiar e restringir a
sexualidade feminina e sua expressão, definindo os limites do comportamento sexual
aceitável das calouras e alguns calouros. O calouro/caloura, durante o primeiro ano,
toda festa e chopada que for sempre estará subjugado à vontade do veterano. No trote de
2014, foram frequentes as queixas das calouras que as veteranas aplicavam trotes como
mexiam nas bolsas das calouras sem pedir autorização, se a caloura ousasse impedir. Os
calouros são incentivados a vender rifas durante os dias de aula e recebem cota, e se não
conseguirem vender tudo devem pagar do próprio bolso”. Numa universidade caríssima,
né? Já uma mensalidade que sobrecarrega, ainda tem que ficar produzindo dinheiro por
fora. “Determinados calouros são escolhidos pelos veteranos para serem os mais
assediados e os que forem os melhores vão assumir a direção da associação”.
Eu vou parar por aqui, mas a senhora podia fazer uma... O kit bixo, que é esse
negócio dos alunos serem obrigados a comprar o tal do kit bixo... Por favor, professora.

A SRA. LÚCIA MARIA QUINTES – Deputado Diogo, o relato que o senhor
faz é verídico, isso ocorre, o que acontece? Eu trouxe aqui as situações, muitas delas
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estão aqui, em que eu vi ou o aluno me autoriza a falar. Isso aqui eles me contam, agora,
como eu falei, se todos os que me falavam o que acontecia estivessem hoje aqui, isso
aqui ia estar cheio, porque foram muitos ao longo desses anos. Então, isso ocorre de
fato, as agressões. Essa dos palavrões, dos xingamentos de toda espécie, eu presenciei.
Uma que eu fiquei perplexa, que eu nem sabia o que ia fazer. E isso teve uma
continuidade, até quando eu entrei e vi um pouco mais na frente falei “não, agora para”,
mandei eles saírem, se calarem, e ainda falei “isso é forma de se falar com os seus
colegas”? E até os alunos do primeiro ano olharam para mim, ficaram contentes porque
alguém estava ali se colocando entre eles e os alunos.
Olha, deputado Diogo, vou dizer uma coisa para o senhor de coração. Eu dou
aula em vários cursos na PUC, dou aula no CCHCA, enfim, tenho turmas com 20
alunos, turmas tranquilas, estou lá, fiquei... Sobretudo, na Antropologia Teológica A,
porque eu me coloquei entre esses alunos agressores e os alunos ingressantes. Eu digo:
eles vão ter que passar por mim para pegar esses meninos na minha aula. Na minha aula
ninguém vai vir mais aqui, e o que eu souber... Eu sei que tem alunos aqui presentes,
alunos veteranos, alunos agressores estão aqui também, eu quero dizer que o que me
falarem vocês podem ter certeza que eu vou denunciar, vou colocar na ouvidoria da
PUC-Campinas, diretamente com a Caci, que significa diretamente com a reitora.
(Aplausos.)
Então, alunos que ainda não se mobilizaram, que teriam vontade de denunciar...
Agora eu me emocionei, viu? Porque eu gosto muito de vocês, muito de vocês. E a
Medicina da PUC é uma Medicina bonita, alunos bonitos, alunos inteligentes, sempre
disse isso quando eles chegam na minha aula. E o que eles passam lá dentro por um
grupo irresponsável, sem consciência, como o professor colocou, não tem cabimento
isso. Eu participei com o coordenador geral da Caci, que é o professor Donizete,
participei de uma plenária em São Paulo, no Cremesp, sobre medicina, violência e trote.
Nessa plenária, eu tenho os nomes, só falaram médicos psiquiatras. Foi coordenado por
uma médica psiquiatra e falaram médicos psiquiatras. E eles afirmam com muita
tranquilidade que esse tipo de violência que ocorre nas universidades de Medicina
ultrapassa uma defesa pessoal, um instinto de defesa. Esse instinto de agressão é um
problema psíquico, que teria que ser analisado e essas pessoas deveriam buscar um
tratamento para entender porque elas se regozijam tanto em humilhar as pessoas
continuamente.
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Então, acho que é isso o que eu teria a dizer e quero parabenizar o senhor, viu
deputado Adriano Diogo, pela sua iniciativa, desejar que tudo corra bem, o bem
significa fazer justiça, e conte com as minhas orações, tá bom? Muito obrigada,
obrigada a todos.

(Aplausos.)
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Queria chamar a outra
depoente, professora Maria Cristina Furian Ferreira, com as mesmas regras de
preservação da imagem. Ela vai descontraindo, Pedro Torinho, com a palavra.

O SR. PEDRO TOURINHO – PT – Queria só anunciar a presença do vereador
Thiago Ferrari, que está aqui agora acompanhando a CPI. O Thiago Ferrari foi,
inclusive, generoso em desmarcar uma reunião que ocorreria à tarde neste plenário para
que a audiência pudesse continuar no horário da tarde, então, em nome da CPI eu
agradeço. E o vereador, inclusive, é filho da professora Elenice Ferrari, que é professora
de Fisiologia do curso de Medicina da Unicamp, então conhece essa realidade há muitos
anos, então, seja bem vindo.

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Eu queria falar os
procuradores da Casa... Desculpa, eu estava tão concentrado, tão emocionado aqui.
Toda vez que houver a necessidade de fazer uma intervenção, por favor, viu? Quero
pedir desculpas, eu fiquei tão... Eu queria até passar o texto. Ela deixou o texto aqui
conosco? Professora, muito obrigado a senhora ter vindo, desculpe uma demora tão
grande, fique à vontade. Faça uma apresentação e passa para a sua fala. Muito obrigado
por a senhora ter vindo.

A SRA. MARIA CRISTINA FURIAN FERREIRA – Bom dia a todos. Eu
sou Maria Cristina Furian Ferreira, membra da PUC desde 1979, quando ingressei como
acadêmica. O único trote que eu participei foi no primeiro dia que me pintaram toda, fui
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para casa suja, mas foi uma brincadeira. A partir daí, o meu foco foi sempre o estudo e,
de lá para cá, após terminar a graduação, foi contratada como professora, esse ano estou
no 30º ano, mais do que a maioria desses alunos têm de vida. Formação que foi dada
pessoal pelos meus avós, meus pais, meus princípios são os princípios cristão e isso
norteia a minha vida como um todo. Escolhi a Medicina justamente para poder cuidar
das pessoas que, para mim, é o bem maior que existe na face da Terra. Cuidado e
respeito são as coisas mais importantes. Isso qualquer aluno que já passou por mim,
inclusive, ex-alunos que são professores também, sabem disso. Tenho uma fama meio
de brava, mas não sou, é só a cara mesmo.
O problema vem sendo discutido há alguns anos a respeito desse crescente
aumento de violência que é física, verbal, psicológica e é difícil o indivíduo jovem que
chega numa universidade depois de passar dois, três, quatro anos de cursinho, com
horas a fio estudando, largando mão da sua juventude num período onde existe uma
exigência grande e apelativa do mundo, entrar num ambiente tão almejado e ser
recepcionado de um jeito tão horroroso, não tenho outra palavra para falar isso. Não
concordo com esse tipo de coisa. Eu acho que quando alguém chega novo na nossa
casa, a gente deve produzir o melhor ambiente, tem que recepcionar, tem que ensinar os
caminhos, se não eles vão demorar seis meses para descobrir como é o campus.
Isso, insistentemente, tenho colocado para todas as turmas. Mais do que a
professora Lúcia, eu já estou lá há muitos anos e vi muita transformação nesse sentido e,
principalmente, essa reclamação. Presencial, eu não posso falar absolutamente nada.
Reclamações semestrais que vão se prolongando ao longo dos anos até o sexto anos,
depois de formado tem aluno que ainda vem reclamando desse tipo de evento. Todos os
que foram citados aqui, nenhuma diferença disso. Não consigo citar o nome de outro
aluno.
Posso garantir, a grande maioria dos alunos não é favorável a isso, a grande
maioria. Isso tem sido discutido ao longo desses anos com a direção, tem-se tentado
arrumar caminhos para coibir esse tipo de ação, e aí entra essa história que, “ah, não é
na instituição, eles somem, vão para a chácara, vão para qualquer outro lugar”. Não dá
para a gente rastrear tudo isso. Meu tempo é muito precioso para atender aqueles que
estão com muita vontade de estudar. Tanto é que toda hora que me procuram a gente
sempre tem coisa para ensinar.
O que precisa ser feito? Na verdade, já começamos a produzir uma modificação,
que graças à turma 49, chegou num limite que estava sendo previsto. Ou seja, cada

1755
DIVISÃO DE TAQUIGRAFIA
turma vinha num crescente de reclamação, de não querer participar, e essa turma, por
maioria, acabou decidindo não participar, é o direito de livre escolha o qual eu sempre
vou defender. Se quiser escolher outra coisa, fique à vontade, assuma com a
responsabilidade. É sempre a minha fala em relação a todos eles, e a instituição também
fica posicionada em relação a isso.
Em agosto do ano passado foi quando o processo mostrou-se de uma forma
diferente dos outros anos, a medida que esses alunos deixaram um pouco de lado o
medo, até porque estavam num grupo um pouco maior, e começaram a buscar o seu
direito de ter uma opção diferente. Claro que essas ameaças vêm de forma velada, nunca
foram na minha frente, até porque eu sou uma professora antiga da Casa, e não porque
imponha medo, mas porque talvez eu sou de uma outra geração, então eu não pertenço
ao grupo, eu sou professora.

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Professora, então, só faz um
resumo. Há quantos anos a senhora está na Puccamp?

A SRA. MARIA CRISTINA FURIAN FERREIRA – 36, desde que era aluna,
e 30 como professora, co-responsável por tudo isso. Eu dou uma disciplina que todo
mundo fica arrepiado, que é patologia. Patologia é o estudo da doença com um enfoque
voltado para a aplicação clínica, já que eu sou médica clínica também. Desculpe a
informalidade, mas eu não fiz nada escrito, estou puxando pela minha memória.

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Conta tudo, já que a
senhora está tão descontraída. Conta tudo porque como lá na Puccamp esses alunos
dessa turma fizeram a resistência, imagina a senhora, nós fizemos a audiência lá, eu
nunca... Eu fiz três anos de Comissão da Verdade, eu nunca fui tão assediado na minha
vida por causa dessa audiência da Puccamp, a minha vida virou um inferno, eu não fazia
outra coisa para dizer quem eram os denunciantes. Então, professora, já que senhora
está com essa coragem, vindo aqui com todo esse arcabouço moral da senhora, por
favor, professora, fique à vontade, fale tudo que a senhora conhece e explica para a
gente porque esse negócio não para, por que não termina, por que essas punições são tão
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ridículas que parecem férias, só falta ter uma bolsa punição para o cara entrar em férias.
Professora, fala para a gente, onde está esa máquina, como é que funciona essa
engrenagem, como é que isso não termina, por que esse ano eles já estão anunciando...
Nós estávamos numa reunião, deixa eu tentar olhar para o rosto da senhora. Professora,
a senhora acredita que nós estávamos numa reunião, um procurador-geral de Justiça do
Estado de São Paulo, ele pôs todos os promotores em torno de uma mesa e nós, com os
celulares ligados, e já começava a aparecer os anúncios das festas com os insumos que
deveriam ser levados nas festas. Nós mostramos para o homem lá na hora.
Interrompemos a reunião e falamos “oh, doutor, oh como é que o negócio funciona, já
chamando para as festas da recepção”.
Eu não sei até se vocês têm aqui, o Koba que me mostrou, mostra para a
professora aqui, em plena reunião com o procurador-geral, o homem leu aquilo, falou
“não é possível, em 2015, Adriano, 2015”. Mostra para ela. Professora, fica à vontade, a
senhora deve saber tanta coisa, vamos lá.

A SRA. MARIA CRISTINA FURIAN FERREIRA – Na verdade eu descobri,
por aqui, que eu vivo num mundo paralelo, eu vivo trabalhando, dando aula e cuidando
dessa meninada aí que é o futuro. Se a gente não cuidar do futuro quem vai fazer? Eles
precisam perder esse medo de achar que se não pertencer a um grupo não vão ter ajuda
lá na frente. Para um futuro médico, o mais importante eles têm lá, eles têm um
hospital, eles têm um grupo muito bom de professores, e se isso não for suficiente, basta
ter o paciente, o acadêmico com vontade de estudar, que ele vai fazer diferença. Quem
estuda, não precisa ter medo de nada, não vai precisar de ajuda, vai ajudar. É minha fala
constante com eles, mas eles são muito jovens, pertencem a uma geração que é insegura
ainda, que vai ter que aprender por alguma via, talvez isso daqui seja o começo disso.
Não tenham medo. A melhor coisa que vocês escolheram dentro da Medicina está lá na
ponta, que é o paciente, prepare-se para ser um bom médico, coloquem-se sempre no
lugar do seu paciente, coloque-se no lugar do seu colega. Respeito é a coisa mais
importante que a gente precisa ter num relacionamento humano. Aceitar diferenças. A
gente pode conviver com diferenças. Tem um que é mais rápido, tem outro que é mais
lento e eu, como docente, consegui perceber isso ao longo do tempo. Eu era muito
acelerada, hoje aparentemente calma, mas não sou tão calma assim.
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O que é importante? Dentro de tudo isso que foi falado, para a minha surpresa,
porque eu nunca participei disso, essas letras desses hinos são estarrecedoras. Eu não
conhecia, e olha que eu estou há 36 anos lá. Vivem com esses comentários de “Família
Puccamp”. Eu sou também família Puccamp e não me enquadro nesse grupo de coisa
que estão sendo roladas aí, assim como a grande maioria dos professores.
Então, o perfil de trote violento, para mim, a questão física é inconcebível, a
psíquica, imoral, isso não adianta a gente negar. A partir de agosto, retomando, a coisa
perdeu um pouco a penumbra em que estava e passou a vir à tona graças às redes
sociais, à tecnologia onde conversa-se e coloca-se um monte de coisas que acha, de
forma, às vezes, até jocosa, só que esquece de que isso aí é público, qualquer um pode
pegar. E eu não pertenço a nenhuma rede social. Isso aqui me mostraram alguns textos
que eu falei que não era possível isso.

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Koba, pode mostrar aquela
postagem do insumo da festa. Professora, vê se a senhora conhece essa? Pedro
Tourinho, você é novo, você é de outra geração, vê se você conhece essa postagem. É
que a professora estava falando das postagens, essa eu gostaria que ela comentasse com
toda a autoridade que ela tem. Bom, prossiga, professora. Então, eu vou fazer umas
perguntas para roteirizar a senhora, enquanto o Kobayashi acha. Tem uma postagem, eu
vou até prevenir a senhora do que eu estou falando, tem uma postagem que é colocada
na internet do que os alunos devem levar para uma determinada festa. Eu entrei na
faculdade, professora, em 1969, eu fiz Geologia, e tinha um grupo da Medicina
Experimental que era ao lado do meu prédio, convivia com eles. Se eu disser para a
senhora que eu não conheço o que é loló, o que é queleni (não encontro palavra para
confirmar grafia), o que são esses produtos inalantes, eu seria bastante cínico com a
senhora.
Mas eu, por exemplo, não conhecia nada das festas “open”, “open” quer dizer
consumo à vontade, liberado. Então, professora, deixa eu ler o que tenho aqui para a
senhora. Primeiro, eu não consigo entender porque tem determinadas festas que são
feitas lá na Associação, dos PMs, a ADPM, principalmente essas das Atléticas, onde as
meninas são submetidas a todo aquele tipo de escárnio.
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“As turmas do primeiro semestre do segundo ano são induzidas ou forçadas a
organizar a chopada dos bixos, a festa da chácara, momento em que devem produzir
loló e contratar prostitutas. Todas essas festas são induzidas e têm as suas regras
determinadas implícita ou explicitamente por pessoas ligadas à Associação Atlética. Os
estudantes ingressantes são forçados ou induzidos a pagar o kit bixo e depois têm que
comprar o kit que já haviam pagado para confeccionar e montar. Os estudantes
ingressantes são forçados e induzidos a optar por um pacote pronto para as festas e
formaturas que ocorrerão seis anos depois. Essas Associações Atléticas não têm
contabilidade, não prestam contas, bem como as comissões de formatura.
Todas as Atléticas da faculdade de Medicina do Estado de São Paulo têm como
objetivo a Intermed, que é a competição máxima”... Agora tem a Calomed, e elas têm
uma Liga permanente das Atléticas. Nas cidades onde elas ocorrem, ocorre uma
movimentação milionária, isso daqui não está no meu roteiro, mas eu sei. Em Santa Rita
do Passa Quatro, em cada Intermed, cerca de 10 milhões de reais a cidade rodava
financeiramente em consumo de gasolina, alimentos, e tudo mais. Nada, nada disso é
prestado contas.
“Alunos que competem e treinam obsessivamente, às vezes deixando as aulas
em segundo plano, os trotes mais pesados estão sendo deixados para aplicar nos
alojamentos”. Professora, a senhora já ouviu falar em pascu ou pasta?

A SRA. MARIA CRISTINA FURIAN FERREIRA – Não.

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Então, vou mostrar para a
senhora. Koba, tem um aí? Vamos mostrar o que é uma prova chamada pascu ou pasta,
usado nas Intermeds, nas Calomeds. Depois, eu queria recuperar aquela Intermed de
Taquaritinga. Vamos mostrar para a professora o que é um pascu ou pasta, que é um
ritual de iniciação usado nas Intermeds para ver se o sujeito está suficientemente apto a
participar.

(Vídeo é exibido)
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O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – A senhora vê que tudo com
patrimônio público de campo cirúrgico. Nunca ouviu falar nesse teste de
admissibilidade, o pascu ou pasta? Tá bom, professora. Então, a senhora podia fazer a
sua fala para a gente continuar. Aquela das postagem para a gente mostrar para a
professora vai achar? Eu queria que a senhora falasse, a senhora falou tão bem esse
negócio de reagir, de não ter medo, de o único compromisso ser com o paciente. Queria
que a senhora pudesse falar um pouquinho mais, até para a gente ter tempo de localizar
um postagem que eles colocaram na internet sobre os insumos necessários para se fazer
uma festa. Professora, com a palavra...
Tá pronto?

O SR. RICARDO KOBAYASHI – Isso aqui é uma postagem de Facebook, de
uma estudante da Faculdade de Medicina da PUC-Campinas, aí ela escreve:
“Comissões, nós estamos com um sério problema. Simplesmente não temos mais onde
comprar cola acrílica nem loló pronto em Campinas e regiões. Já tentamos todas as lojas
possíveis, de toldos, de construção, de pintura, já tentamos ligar para todos os maiores
consumidores e conhecedores da faculdade de fora que a gente achou que pudessem
saber e nenhum contato que eles passaram vende mais. Parece que aumentou muito a
fiscalização, pararam de comercializar e agora só consegue comprar quem tem receita
de farmacêutico e só vendem em doses pequenas e muito diluídas. Conversei já com
algumas pessoas, mas gostaria de pedir a ajuda de todos vocês para indicar alguém que
saiba ou nos dêem uma solução. Em um último caso, para conversar cada um com sua
sala e explicar o que aconteceu, ajudar a gente a ouvir menos reclamação possível. A
gente sabe que isso é muito foda de acontecer, principalmente na chopada que o loló é
essencial e pedimos muitas desculpas, mas não estamos conseguindo mesmo”.
Existe uma peculiaridade em relação a isso, que essa produção geralmente tem
que se feita pelos alunos do primeiro semestre do segundo ano. Eles são induzidos e
literalmente forçados a produzirem esse loló, a contratar as prostitutas também. Ou seja,
a responsabilidade por fazer isso é terceirizada em cima deles. Se tiver alguma
apreensão, alguma batida da polícia, são pessoas que não estavam dispostas a fazer isso,
na maioria das vezes, de fato elas são induzidas a isso, elas correm um risco muito
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grande e, geralmente, essa indução, pela experiência que a gente tem na CPI é feita
pelos veteranos de quinto a sexto ano e sempre ligados às chamadas Atléticas.

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Muito rápido tudo, muita
informação, deu para a senhora... Por favor, professora.

A SRA. MARIA CRISTINA FURIAN FERREIRA – Isso despensa
comentários, não tem nada a ver com o que a gente preconiza dentro de um conceito
educacional, acho que nenhum pai e mãe gostaria de ver um negócio desses. Eu acho
que são jovens que deveriam buscar um pouco mais de divertimento naquilo que
escolheram como profissão. Divertimento no sentido de poder fazer um pouco de
diferença para os pacientes e não acabar sendo visto pelo paciente ou drogado, drogado
em qualquer sentido, às vezes, simplesmente, alcoolizado. Isso não faz parte do que a
gente preconiza na imagem de alguém que vai cuidar da nossa saúde.
O que eu posso dizer é o seguinte, que ao longo desses anos todos, e eu estou
descobrindo coisas a mais aqui, esse tipo de informação não chega a docentes como eu,
talvez por uma postura um pouco mais direcionada mesmo. Quem me vê fala “tem
tempo disponível?”, “não, mas vamos resolvendo isso caminhando, vamos para o
hospital, vamos tentar resolver as coisas dentro do que é possível ou a gente marca
outro horário”. Talvez, a gente tenha que diminuir um pouco esse tipo de ritmo para
poder atuar de forma mais adequada com esses nossos jovens colegas. Ou seja, chegou
na universidade, a diferença entre eles e nós docentes é o tempo que a gente tem na
frente. Eles são jovens, são muito inteligentes, são muito mais espertos que a minha
geração, muito mais, só que estão canalizando isso de uma forma um pouco equivocada.
Tem reflexo mais para frente.
Eu falei que vou ser o terror deles se um dia eu virar paciente, eu vou ser uma
paciente exigente, por isso que é necessário um preparo grande de estudo e fugir desse
tipo de situação. A instituição tem se empenhado, é difícil, como professor Antônio
falou. A grande dificuldade é que alguém faça a denúncia para a direção, sem denúncia
não dá para ir atrás. Todos que vem reclamar comigo, reclamam da situação,
eventualmente falam apelido, eu não lembro de ninguém pelo apelido. Eu costumo
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guardar o nome, porque é uma coisa que foi escolhida pelos pais, é um patrimônio do
indivíduo, o que acaba causando uma certa dificuldade para os ingressantes
identificarem os que estão produzindo esse tipo de coisa, que pode começar como uma
brincadeira, mas que acabou perdendo um pouco o senso.
Está indo muito além do que poderia ser atribuído a uma brincadeira. São
jovens, mas têm consciência e têm que ter responsabilidade pelos atos que estão
estabelecendo. As escolhas requerem responsabilidade, requerem que assumam o que
vem na sequência também. Eu vou me despedindo porque hoje começa o ano letivo e eu
quero os meus alunos em sala. Hoje começa com aula.

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Obrigado, professora,
obrigado mesmo.

(Aplausos.)

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – O vereador quer fazer uma
pergunta para a senhora.

O SR. LUIZ HENRIQUE CIRILO – A minha pergunta é bem objetiva,
professora Maria Cristina. Eu gostaria de saber da senhora, a senhora, ao longo desses
anos, se a senhora teve algum contato com algum aluno, se ele já fez alguma divulgação
de que se há professor ou professores da instituição que apoiam esses alunos que
realizam esses trotes. Se o corpo docente, se existe algum professor do corpo docente
que apoia esses trotes dentro da faculdade.

A SRA. MARIA CRISTINA FURIAN FERREIRA – Verbalmente, muito
pouco. Às vezes é uma conversa de terceiro e é difícil a gente rastrear.
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O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Dr. Kimura, procurador do
Estado. Professor Kimura, com a palavra.

O SR. ALEXANDRE KIMURA – Só uma curiosidade, a professora teria
algum dado para saber a relação candidato/vaga na residência.

A SRA. MARIA CRISTINA FURIAN FERREIRA – Não, mas é bem menos
do que... Vai depender muito da área. Tem área que é muito concorrida.

O SR. ALEXANDRE KIMURA – As mais concorridas...

A SRA. MARIA CRISTINA FURIAN FERREIRA – As mais concorridas dá
três, quatro para cada vaga. Tem outras que vão mais, por exemplo, dermatologista vai
para 18, 20 por vaga.

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – A pergunta que está
embutida na pergunta do Dr. Kimura é qual é a cadeia de poder que se forma... Isso é
um fenômeno mais da Unicamp, mas nós vamos fazer essa pergunta para a senhora na
Puccamp. Qual é a relação que tem de poder criada do aluno trotista e o ingresso da
residência médica?

A SRA. MARIA CRISTINA FURIAN FERREIRA – Nenhum.

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Nenhum. Obrigado,
professora, obrigado mesmo. Aline, por favor. Vinicius, por favor. Está sendo solicitado
que nós digamos no microfone que o vídeo aqui exposto sobre a pasta, o pascu, é da
Medicina da USP. Então, falando sujeito, predicado e complemento. Esse vídeo, aqui
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recuperado, esse exemplo, é da Faculdade de Medicina de Pinheiros, da USP. Isso não
quer dizer que a pasta ou o pascu não seja praticado em outras universidades, em outros
trotes. É um rito permanente. Isso havia centenas na internet. Com o início da CPI,
evidentemente, como outros vídeos, eles sumiram. Agora, esse é o mais emblemático
porque se sabe quem fez a pasta, quem deu a pasta, quem sofreu a pasta, esse é o mais
emblemático, que atravessou o mundo inteiro. Mas, era uma coisa fartamente
distribuída na internet como exemplo a ser cumprido.
Vamos lá, Aline, com a palavra. Você faz a introdução, fala o seu nome
completo, se apresenta. De onde você veio, qual a sua origem e em que circunstância
você está aqui hoje depondo conosco. E agradecendo. A sua imagem pode aparecer,
tudo, normal? Com as mesmas regras de preservação da imagem. Por favor.

A SRA. ALINE SANTANA JUNKER – Meu nome é Aline Santana Junker, eu
sou da turma 49 da Pontifícia Universidade Católica de Campinas. Queria falar um
pouquinho para vocês da minha trajetória quando eu entrei na faculdade. Desde a
primeira semana, o grupo que se mostrou mais presente na organização de alunos foi a
Atlética. Eu acho que eles são uma organização muito coesa e conseguem se mostrar
bem para os calouros. E, logo no primeiro dia eles falam com a presença da professora
Márcia, que é diretora do curso e levam a gente para o ensaio da bateria. É uma
abordagem muito simpática, pelo menos foi no semestre que eu entrei. Todo mundo
estava com muito medo de dar trote na turma 49, porque parece que já tinha tido umas
denúncias, o Ministério Público estava investigando.

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – É relativo a que ano, Aline?

A SRA. ALINE SANTANA JUNKER – 49 é do primeiro semestre de 2014.
Então, a abordagem foi mais tranquila e nós fomos à bateria, e parecia que ia correr tudo
bem até que na saída, as meninas saíram da bateria e os meninos foram colocados contra
a parede para serem pressionados a irem no amistoso que aconteceria, se eu não me
engano, na outra semana, de futsal masculino.
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E a gente sabe que nesse amistoso ocorreu o trote, eu estive lá, ocorreu o trote
com os meninos. Eu comecei a treinar futsal, não tenho reclamações em relação ao time.
O que eu percebia, na verdade, era que se você treinasse, se você participasse das
coisas, os trotes eram amenizados, então, como incentivo de você participar daquilo.
Não que eu queira agradecer por ninguém ter me batido, porque eu acho que é o meu
direito não ter a minha integridade física violada.
Na ADPM, que foi numa quarta-feira, teve um amistoso, eu fui depois do treino
de carona... A ADPM acho que é Associação Desportiva da Polícia Militar. Estava
tendo um amistoso e lá eu vi alguns amigos da minha turma levarem trote. Eu não vi
todas as partes, mas vi algumas, o que já foi quebrando um pouco daquela imagem de
que “não, agora eles estão bonzinhos”. Sobretudo, no dia seguintes, alguns alunos que
estavam nesse trote faltaram aula, e a gente ficou desesperados porque tinha visto os
veteranos saírem com eles para o estacionamento e depois vieram os boatos do que
tinha acontecido, e o fatos também, que o Vinicius vai falar melhor.
Então, estou falando desse dia, eu quero falar também de um outro evento que
teve, chamado JIM, Jogos Internos da Medicina, foi onde eu conheci a Rafaela, que tem
apelido de Formiga. Ela ameaçou um amigo meu chamado Nestor Penteado, da 49
também, por alegar que ele tinha faltado com respeito com um veterano nosso no ensaio
da bateria, aquele mesmo que eu tinha falado para vocês no começo, que a gente foi
levado. O que o Nestor fez foi não dar passagem para um veterano porque não tinha
como dar passagem. E o veterano expôs, na frente de todos, e o Nestor falou “então, tá
bom, não vou participar”, saiu e todo mundo ficou com muita raiva dele pela postura
irreverente dele.
Então, nos Jogos Internos da Medicina eu fui durante toda a semana, usei maria
chiquinha, a blusa dos jogos, era uma amarela, e lá eu encontrei a Formiga, que era a
Rafaela e ela disse, com essas palavras, que “arrancaria a cabeça do Nestor” se o
encontrasse. Isso por ele ter demonstrado uma atitude irreverente, por ele já ter se
colocado contra a algumas coisas que estavam propostas e ao desrespeito de alguns
veteranos. Sobre o GIM é isso, eu volto a falar do GIM depois como comissão de
formatura, mas por enquanto é isso.
Só para deixar claro, o GIM você paga para entrar, é na universidade, não tem
aluguel de quadra, não tem juiz contratado, é uma brincadeira, é até um pouco divertido
quando não resulta em violação de direitos humanos, mas eu volto a falar dele depois
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porque, apesar de os alunos já pagarem para participar, a gente também paga para a
Atlética organizar isso. Mas, eu falo como comissão de formatura depois.
Vou um pouquinho mais para frente, no Dia do Apelido. O Dia do Apelido foi
um dia que para mim foi complicado, eu estava quase parando de treinar já, eu estava
tendo umas crises de ansiedade fortes desde que eu comecei a ir para a faculdade, e o
Dia do Apelido para mim foi o pior de todos. Porque eu lembro que cheguei tarde já, as
meninas do futsal não estavam porque estava tendo uma reunião, então já me senti um
pouco desprotegida porque, como eu disse, você tem certa proteção por você treinar,
você fazer parte daquilo. Eu me senti protegida, a gente ficou lá, era meio que obrigado:
aquela veterana ali é da turma 30 e não sei quanto, você tem que saber o nome, tem que
saber o apelido que ela treinava, se ela já foi gestão da Atlética, uma série de coisas e se
você não sabe você houve aqueles xingamentos típicos.
Nesse dia também eu fui alvo de uns comentários que eu achei bem absurdos de
alguns alunos que, se eu não me engano eram do quarto ano, que me abordaram
perguntando sobre o meu relacionamento sexual com o meu ex-namorado. Eles queriam
que eu descrevesse isso. Eu não precisei fazer isso porque tinha um veterano lá, que o
apelido é Porcelana, que tentou me proteger e me tirou de lá. Mas, as outras meninas
ficaram lá e tiveram que falar algumas coisas e levaram alguns apelidos bem pejorativos
como Cabrita, como Porra, e é um constrangimento que eu acho que não tenho que
agradecer pelo Porcelana não ter me deixado passar. Porque eu tenho o direito a não
passar por isso, ninguém tem direito de me fazer falar sobre a minha vida sexual com
um grupo de pessoas que eu nem conheço, por mais violenta que seja a abordagem, não
tem.
Nesse mesmo dia eu lembro que poucos alunos da minha sala foram, mais
meninas, os meninos não foram...

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Aline, você tem uma
capacidade de narrativa, eu não queria te interromper para não cortar a emoção. Como
que os apelidos são atribuídos? Tem um dia do batismo, dos apelidos? Como é que é
essa sessão de horror e quais os critérios? Você lembra disso ou eu te cortei o
raciocínio? Esse negócio dos apelidos serve para esconder o agressor e para humilhar o
agredido, né?
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Então, queria que você falasse um pouco desse negócio dos apelidos, se esse
negócio é levado adiante durante o curso todo, como funciona esse negócio dos
apelidos? Você falou que são dados para as meninas, né?

A SRA. ALINE SANTANA JUNKER – Eu falei dos apelidos para as meninas.
Nem sempre são apelidos assim super pejorativos, mas, geralmente, quando é uma
bixete um pouco mais bonita acaba sendo um apelido mais complicado ou se é
homossexual, essas coisas todas.
Eu levei apelido logo no começo porque eu estava treinando futsal. Meu apelido
era Leroy, até hoje não me explicaram direito, mas era uma gozação com alguma coisa
em relação a uma menina do time que tinha ido comprar uma coisa que não tinha na
Leroy Merlin, obviamente, e aí usavam isso para falar que ela não era tão inteligente
assim. Mas, de qualquer forma, eu não via muito problema nesse apelido.
O Dia do Apelido é para pegar os alunos que ainda não tem apelido e colocar
apelido. Se fosse uma pessoa, sei lá, do quarto ano que tivesse me dado o apelido,
provavelmente se tivesse alguém do sexto o meu apelido mudaria, como aconteceu com
alguns amigos meus. Mas, o meu apelido permaneceu esse e tende a permanecer até o
final do curso. Não no meu caso mais, porque eu não faço parte da família mais, mas a
maioria das pessoas fica com esse apelido. E eu também concordo que seja uma forma
de tampar um pouco o nome da pessoa que está agredindo, né? E, às vezes, de forma
pejorativa até ofender o oprimido mesmo, fazer com que ele lembre disso para sempre,
porque o apelido fica conhecido e você tem que saber o apelido da pessoa.
Então, no Dia do Apelido a gente também comprou crachá para ir, foi meio que
obrigado todo mundo que quisesse ir. Eu lembro que eu treinava, então, eu virei para as
minha amigas e falei “olha, gente, não está mais tendo trote, tá todo mundo muito de
boa, vamos lá todo mundo”. Para as meninas é muito mais tranquilo que para os
meninos. Então, uma quantidade razoável de meninas da minha turma foi para esse Dia
do Apelido e lá a gente teve que ouvir algumas brincadeiras machistas e opressoras em
relação a isso, e coisas das quais eu me sinto muito arrependida de um dia ter falado
“não, gente, não tem trote, vamos lá, e tal”, porque eu mesma fui vítima disso.
Em relação a apelido, tem até um episódio desse dia que veio um veterano, o
apelido dele é Boquita, ele perguntou se eu tinha gostado do meu apelido. Aí, eu falei
“ah, tá bom, perto dos que tem por aí”, ele falou “ingressante”, tem o costume de falar
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meio fanho, “ingressante, se na minha época eu falasse que gostava do apelido você ia
engolir não só o papel que está escrito como o crachá”. E eu já fiquei meio assim, foi
um dia bem constrangedor também. E, como tinham poucos meninos da minha turma,
alguns meninos que estavam da 50, que era a turma que ia entrar em agosto, eles
levaram trote.
Tem um boato até de que um menino da 50, Marcelo, boato de que ele mesmo
sofreu um trote pesado nesse dia, mas eu não posso falar sobre isso porque foi a
agressão que ele sofreu e que eu nem sei se ele vê problema nisso. Porque é de costume
a naturalização da violência, né, e você achar que é necessário você passar.

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Mas, você não falando o
nome dele você pode contar, se você quiser.

A SRA. ALINE SANTANA JUNKER – Eu não vi exatamente batendo nele,
eu vi um montinho em cima dele e o que me falaram foi que ele levou uns tapas. Eu não
sei direito o que aconteceu. Mas, enfim, nesse dia tenho uma amiga que saiu, o apelido
dela é Treze, ela é super desinibida, mas ela saiu tão chocada com a situação, chorando,
tremia. Então, assim, é um constrangimento, é um constrangimento grande. E, ao meu
ver, podia ser caracterizado como tortura facilmente.
Bom, depois disso eu me desliguei, eu parei de treinar. Tive mesmo a crise de
ansiedade, tomo antidepressivo até hoje. Não é fácil, quando você tem alguns
princípios, que você traz de casa, não é fácil entrar num lugar, ver as contradições
daquele lugar e ter que ficar quieta. Então, isso causa um conflito interno imenso. Ou
você naturaliza aqui e reproduz aquilo ou você se revolta. E eu acredito que eu esteja no
caso das pessoas revoltadas com a situação.
Agora, como comissão de formatura. Desde o começo do ano a gente é
instruído, como eu treino, “seria legal você entrar na comissão de formatura”. Eu falei,
bom, vamos entrar na comissão de formatura. Teve votação na minha sala logo no
começo, fui eleita como comissão de formatura, tinha 13 pessoas na época, e a gente
começou a ouvir que tinha alguns encargos a serem pagos para a Atlética. E a gente não
sabia exatamente o que era, no que consistiam esses encargos, a gente não sabia nada
direito, eram só burburinhos.
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Foi quando eu pedi, junto com o Vinicius e mais uma amiga minha chamada
Juliana, uma reunião com o presidente da Atlética, na época que era o Lucas Thomaz,
com o apelido de Tilojo. Fez uma reunião com a gente, falou que não era de costume
fazer uma reunião com bixos para explicar sobre as coisas, que como ele estava sendo
prestativo, prestando esclarecimentos das coisas que a gente teria que pagar para a
gestão. Mas, enfim, ele foi solícito, passou alguns dados, e esses dados foram se
repedindo, a gente fazia reunião com outra comissão, se repetia, ficava mais ou menos
naquela margem. “Oh, você vão ter que pagar isso, vão ter fazer isso, não sei qual
comissão está organizando tal coisa agora...”

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Quanto você paga de
mensalidade?

A SRA. ALINE SANTANA JUNKER – Olha, teve reajuste, acho que agora
está R$ 5.200 e para os calouros R$5.600.

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – E essas taxas aí que eles
cobram, tem taxa da Atlética, taxa de formatura, quanto é essa movimentação de
dinheiro?

A SRA. ALINE SANTANA JUNKER – Quando a gente foi se envolvendo
com esse processo de comissão de formatura a gente foi vendo a promiscuidade que era
o dinheiro da comissão de formatura com o dinheiro que ia para as outras coisas da
faculdade. Não estou falando da PUC enquanto instituição, estou falando do que os
meus veteranos chamam de faculdade, porque eu acredito que há uma diferença grande.
O que eles chamam de faculdade, no caso, cobraria da gente alguns encargos
para a Atlética e algumas organizações de eventos que também nos custariam uma
grande parcela do dinheiro da nossa formatura. A gente faz arrecadação da turma com
mensalidade, para fazer a formatura em 2019, a gente recebe também um dinheirinho de
capital de giro da empresa de contrato fotográfico, que dá direito de imagem, então, esse
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dinheiro ia começar a ser desviado das nossas comissões de formatura, como foram em
todas as outras.
Aos poucos, sobretudo do primeiro semestre do segundo ano, a gente ficou
assim “poxa, vamos apresentar isso para a sala, né?”, porque eles precisam saber que
parte do dinheiro que eles vão usar para a formatura, que já é complicado, porque,
considerando o contexto da 49, com um número grande pessoas com Fies, com Prouni,
uma formatura de Medicina já é uma ostentação imensa porque é caríssimo, e a sala não
tem conjuntura financeira para arcar com isso. Então, a gente começou a pensar direito
em cortes de gastos, o que a gente poderia fazer para baratear a formatura e esbarramos
nisso.
Esbarramos, por exemplo, em 5 mil reais de kit bixo, R$3.500 de patrocínio de
produtos, R$4.500 de Jogos Internos da Medicina, JIM, para quem não sabe, eu tinha
acabado de falar do JIM, que você paga para entrar. Outro dado também, kit bixo eu
paguei R$250 no meu, cada aluno que comprou pagou R$250, para depois eu descobrir
que a comissão da 47 tinha pagado 5 mil para comprar o kit bixo que foi vendido para
mim depois. Ou seja, para onde vai esse dinheiro é complicado saber, porque as contas
não são tão abertas assim para a gente saber.
Então, a gente esbarrou nessa série de gastos que seriam feitos para a Atlética,
como também a publicação de uma revista chamada Samuca, que falam que é a revista
da faculdade, mas, no geral, vão fotos dos times só, deixam uma página minúscula para
o Diretório Acadêmico, que também é um órgão representativo de alunos. Então a gente
também não quis arcar com isso.
Depois, a gente tem que ajudar com as coisas da Intermed, com pagar gelo,
fogos de artifício. Até as turmas se revezam para dar atrações nos dias da Intermed.
Então, lá perto de setembro, ou lá perto da Intercalo ou Pré-Intermed reserva aí uns 600
reais ou 500 reais porque a gente vai precisar pagar o gelo, os fogos. Tem as festas
juninas também, a gente também tem que pagar para por a nossa barraca lá. E um coisa
que é impressionante como tem história a respeito disso chamada “Dívidas do sexto
ano”. A sala de bixos tem que dar R$ 5 mil para o sexto ano. Foi engraçada essa história
porque a gente ouviu o pessoal falando assim “não, uma turma levou boicote, a Atlética
ajudou a cobrir os gastos e tal e agora a gente repassa isso para as outras turmas”.
Depois, a gente descobriu que, na verdade, tinha outro boato, que a Atlética não era tão
boazinha assim a ponto de pagar uma formatura. Um professor, que é professor atual na
faculdade, acho que o apelido dele é Mato Grosso, no caso, ele criou essa dívida para

1770
DIVISÃO DE TAQUIGRAFIA
ele poder ir para a Intermed na época dele. É outro boato a respeito dessa situação.
Então, a gente não sabe direito o que é verdade, mas é complicado cobrar isso de uma
turma que está no primeiro ano. O aluno nem conhece a universidade ainda, nem sabe o
que vai ter pela frente, e falam para ele “se quiser participar da faculdade, você precisa
pagar”. “Pô, mas o que é a faculdade”. “Ah, se você quiser ter uma ajudinha lá no seu
internato, se você quiser aprender alguma coisa, você tem que fazer parte agora com os
seus deveres”.
Bom, é um clientelismo, né. Eu acho que a minha turma, olhando para tudo isso,
e mais a organização de eventos, que incluiria o trote da turma 51, que entraria agora no
primeiro semestre, que incluiria a chopada dos bixos da turma 51. Para esses eventos
falaram para a gente guardar uns R$ 10 mil, que era o que a gente ia gastar com o open
bar, com o aluguel da chácara, possivelmente, com o cheque caução, que a chácara seria
quebrada, e com a contratação de uns serviços, como das prostitutas, como a fabricação
do lança perfume, com o open bar e o open de maconha. O senhor não entende, mas é
livre, né? Entrou na festa, pode consumir. Então, é basicamente isso.
Então, como comissão de formatura, a gente olhou para tudo isso e pensou
“vamos ter que passar isso para a turma”, porque, além dos gastos... A gente não está
esbarrando só nos gastos, porque os gastos são altos e, somando tudo, a gente estipulou
que ficaria em torno de R$ 90 mil, sem reajuste monetário. Agora, fora os gastos, a
gente pensou assim: a comissão de formatura estaria submetida a uma série de violações
de direitos humanos e até a cometer crimes mesmo, como fabricação de drogas, tráfico
de drogas, prostituição e uma série de coisas assim. Então, eu sairia da comissão se a
minha turma tivesse votado a favor disso. A gente explicou, foi transparente com a
turma, e a gente fez uma votação em agosto.
Eu até ia pedir para o Ricardo Kobayashi colocar uns prints de uma aluna. Ela
foi a principal fonte de dados, nome dela é Giulia Longhi Adame, ela tem apelido de
OB. O que aconteceu? Ela era da comissão da 46, turma anterior à nossa, e era
patrimônio da Atlética, então tinha noção da parte de tesouraria, o que precisava ou não
ser pago. E eu vou, se o Ricardo conseguir, colocar alguns prints do que ela falou que a
gente deveria pagar.
A gente tem áudios também mostrando que várias turmas pagaram isso e os
veteranos mesmos falando que pagaram. Todo mundo sabe disso. Eu não sei por que,
quando a minha turma se opôs, lei do silêncio, ninguém nunca ouviu falar isso, esses
valores estão superestimados. Bom, eu queria passar, tem como? A gente esbarrou
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nisso, a gente votou, porque até o dia 10 de agosto tinha dado prazo para a gente pagar o
kit bixo, era o primeiro encargo. Ainda falaram assim “eu sei que é meio autoritário,
mas a gente já encomendou os kits, vocês vão precisar pagar”.
Então a gente falou “vamos ter que agilizar essa votação. Elaboramos uma
apresentação para a sala, em “power point”, passamos, disponibilizamos no “google
drive” da sala, que é onde a gente põe todos os trabalhos. Os alunos puderam voltar para
a casa no final de semana para conversar com os pais, porque eles que vão arcar com a
formatura. Ia ficar um desvio de R$1.500, mais ou menos, por aluno. Era bom conversar
com os pais, minha mãe ia gostar disso, pelo menos. Então, a gente fez a votação.
A votação foi fechada, ninguém sabia em quem estava votando em que. No fim
deu 19 votos a favor da associação da Atlética com as outras comissões de formatura e
37 votos contra tudo aquilo que estava sendo apresentado ali. Esse nome, essa palavra
“associação” acho que não era muito usada antes, começou a ser usada quando a gente
fez esse documento especificando. E a proporção que tomou a divulgação desse
documento foi muito grande porque a gente fez digitado, não ficou mais aquele
papelzinho anotado à parte, isso vazou, isso foi para a faculdade. Eu mesma, como
secretária da comissão, que fiz o relatório, a apresentação antes de ir para a sala foi
submetida a todas as pessoas da comissão, todos os treze, inclusive as pessoas que hoje
são protegidas pela “Família” e que estão entre os 19 da minha sala.
Bom, sobre os 19 da minha sala. Dezenove alunos votaram a favor da Atlética.
Até aí como saber os 19. Algumas pessoas a gente até tem ideia porque treinam, porque
“militam” a favor dessa causa. Mas, o que a gente ficou sabendo depois é que a
professora Jiviane se envolveu com algumas coisas que foram: expulsão, ou forçada de
saída, na verdade, porque não fica muito explícito, mas você força a sair. As pessoas do
Diretório Acadêmico que apoiaram a gente, que apoiaram a soberania da nossa sala...
Ela participou disso, a gente ficou sabendo, daí a gente falou “poxa, mas só de apoiar a
gente alguém já expulso da gestão que foi eleita para representar os alunos”?

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Explica melhor porque
você fala tão depressa, embora tenha um português perfeito, é muito rápido, muita
informação. Detalha um pouco isso, por favor.
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A SRA. ALINE SANTANA JUNKER – A minha turma entrou no começo, o
pessoal estava com medo da Márcia, de a diretora pegar pesado contra o trote, ninguém
conhecia direito ela. A gente não teve o trote oficial, que tem em uma chácara, piscina
de urina, essas coisas a gente não teve. Não por isso não existiu violência, não por isso.
Mas, assim, o Diretório Acadêmico foi o único espaço que se aproximou da gente nesse
meio, os veteranos que se aproximaram da gente. Parecia ser um espaço contrahegemônico, porque tinha o discurso da Atlética e parecia que ia ser um espaço contrahegemônico, que falava contra as violências. E os integrantes dele eram muito gentis
com a gente, deixavam a gente participar das coisas, teve trote solidário, nós plantamos
árvores numa escola. Então, assim, foi um momento de integração entre os alunos e a
gente percebeu que aquele Diretório Acadêmico estava representando a gente.
Esse Diretório Acadêmico tinha pessoas que foram expulsas ou forçavam a saída
de pessoas que apoiavam a gente só por apoiarem a gente. Então, eu achei bem
autoritário isso da professora. Mas, mais do que isso, os supostos 19 da minha sala que
votaram a favor da Atlética porque soltaram uma lista, e a gente tem como provar isso,
os 19 foram incluídos na organização de um congresso que já estava em andamento
desde o início do ano, mas foram incluídos em setembro, sem processo seletivo, sem
respeitar a lista de suplentes, sem nada, só por terem votado a favor da “Família”.
Então, a gente não sabe se são os mesmos 19, mas tudo indica que sim.
Então, as coisas começaram a acontecer de um jeito, tensionou a turma, a gente
sofreu uma série de pressões, foram veteranos na minha sala falar coisas, não foi uma
situação agradável. Eu acho até que a gente desenvolveu algumas úlceras nesse último
semestre, porque é uma pressão, é um assédio sem tamanho, é uma estrutura de poder
hierárquica que parece uma coisa, sabe aquele corporativismo médico que você tem que
proteger uma série de coisas erradas só por causa da corporação? Parece que essa
estrutura de poder se mantém para manter isso, e começa desde a universidade, começa
desde o primeiro ano. Você entrar numa hierarquia e saber que tem lei do silêncio, você
não tem que falar sobre as coisas.
A gente falou sobre as coisas, a minha turma falou sobre as coisas, a minha
turma escreveu sobre as coisas, a gente discutiu isso, a gente fez reuniões. Teve um
professor até que dispensou a gente da aula para a gente ficar a tarde inteira debatendo o
assunto. Ele ficou lá e a gente ficou debatendo, de tamanha importância que isso tem.
Então, teve esse processo de contestação de tradições. E eu fico muito triste de, nesse
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processo, a reação da “Família Med Puccamp” ser dessa forma, com tamanho
sentimento de impunidade, de que colocar 19 pessoas num congresso sem processo
seletivo, passando por cima de lista de suplente, seja uma coisa natural. De pegar e dizer
que a gente não vai poder participar de Liga Acadêmica seja uma coisa natural, forças a
saída de membros seja uma coisa natural. Eu acho que é um sentimento de impunidade
absurdo, e eu fico muito triste com isso.
E falaram que as coisas que a gente dizia eram mentiras, esses dados não
existem. Falei “pô, mas todo mundo falava disso e agora não vai falar disso mais? Todo
mundo sabe que isso era verdade”. Bom, eu trouxe algumas coisas aqui, tem uns prints
da OB, a Giulia Longhi Adami, da 46, para a Sara, da minha comissão, que é dos 19,
falando de alguns valores e confirmando o que eu escrevi nesse relatório aqui. Está na
tela.
“Gostaria que você comunicasse à sua comissão e, infelizmente, terei que dar
uma data para um dos pagamentos, mesmo sem termos feito uma reunião prévia.
Podemos nos encontrar agora no período dos treinos... A Atlética pede das comissões: a
impressão do Samuca, isso vocês podem pedir no contrato, na reunião eu explico para
vocês”. Ela falou que o da sala dela, diga-se de passagem, custou em torno de R$6.500.
“R$4.500 do GIM, para bancar o custo das camisetas, churrasco...” não teve nada disso
lá, camiseta eu comprei. É um pretexto, né? Coloca um nome no valor. “R$5.000 no kit
bixo, sei que é muito mas são todos valores que são conseguidos no contrato
fotográfico”, daquele capital de giro que eu disse para vocês, do direito de imagem.
“Todas as comissões fizeram isso”, mostrando mais uma vez que a turma 49 foi a
primeira a não aderir a essa série de pagamentos.
E não só isso. A gente não quis participar do financiamento disso, a gente não
quis desviar dinheiro de formatura. Porque eu não entendo porque a comissão tem que
estar envolvida com outras coisas. A comissão de formatura tem que deliberar sobre
assunto de formatura. “Ah, mas tem que fazer pré-eventos, festas, chopadas”. Tudo
bem, então a gente cobra o convite. Não precisa dar Open para todo mundo, de gente
que... De verdade, se eu estivesse no meu churrasco de mudança do primeiro para o
segundo ano e tivesse um pessoal super escroto, cometendo violência e eu, como
comissão de formatura, ia ficar louca da vida. E eu ia ter que ficar quieta porque eu sou
primeiro ano? Eu não ia conseguir fazer isso. Não ia pela minha saúde, porque eu não
faço mais isso, porque eu tive crises de ansiedade complicadíssimas para mim.
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Então, assim, esses valores existem, a gente tem alguns áudios que comprovam
eles, inclusive de veteranos que estão aqui hoje. Eu queria muito que vocês não
mentissem sobre isso, acho que todo mundo sabe, já está escancarado mesmo. E, mais
uma coisa, a minha sala votou por maioria a não submeter nenhum outro calouro a
trotes, a gente não ia armar o circo para fazerem isso, a gente não ia fazer isso, foi o que
a minha turma votou. Se a gente não teve tão forte isso gera um empoderamento tão
grande, não ter sofrido violência, não ter sido alvo de opressão, que a gente decidiu, por
maioria, que a gente não queria isso para isso para as outras pessoas, e a gente continua
não querendo. A gente não vai querer organizar, por maioria decidimos isso, uma festa
na qual ocorre violação de direitos humanos, nas quais (ininteligível), não só minha mãe
discorda, eu acho. Então, é basicamente isso que eu queria falar.

O SR. PEDRO TOURINHO – PT – Aline, eu gostaria de fazer uma pergunta
para você de um ponto que você citou. Você falou assim “ah, não vai poder participar
de Liga”. Deixa eu esclarecer isso para eu entender com certeza isso que você falou, só
para eu explicar para as pessoas que não conhecem. As Ligas acadêmicas são como se
fossem grupos de formação ou educação continuada ou extra que não compõe a grade
disciplinar oficial curricular da faculdade. Eu esqueci de falar isso na minha
apresentação. Eu também sou professor do curso de Medicina da PUC, eu dou aula no
internato de Medicina da Família, no quinto ano, e sei da importância das Ligas
Acadêmicas para que os alunos possam se motivar, muitas vezes, é um instrumento que,
frequentemente, é utilizado pelo estudante para ele complementar a sua formação.
Enfim, é algo que faz parte do dia-a-dia da universidade.
E o que me surpreendeu quando você falou, eu queria entender o que as Ligas
têm a ver com essa história e de que maneira a opção da turma de vocês pode
influenciar a entrada nas Ligas. E quero entender, porque as Ligas costumam ter apoio
dos professores, então, isso me preocupa muito, porque isso seria um transbordamento
de uma questão que está aí passando pelo âmbito das relações da Atlética, tudo mais,
diretamente com um prejuízo acadêmico para os alunos. Explica isso porque isso é
muito grave, eu quero ter certeza disso.
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A SRA. ALINE SANTANA JUNKER – O Vinicius trouxe uma apresentação
sobre as Ligas.

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Você prefere passar a
palavra para ele e voltar ou você queria encerrar e passar para ele? Porque eu tenho uma
pergunta específica para você que é outro assunto.

A SRA. ALINE SANTANA JUNKER – Então, eu vou responder a dele, eu
passo para você e depois eu volto.

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Aline, aquela postagem da
festa, eu mal entendi essa daí, primeiro que eu não estou enxergando nada, só estou
tentando entender porque é tanto número, é um economicismo tão grande que eu não
estou conseguindo entender, embora você... Mas, o que está me preocupando, nessa
resistência, é aquele “post” que eu mostrei para a professora, que eu queria que você me
traduzisse aquilo lá. Koba, dá para por aquilo lá, por favor?

A SRA. ALINE SANTANA JUNKER – Eu vou explicar o contexto dele.
Como eu treinava, eu e os outros que treinavam quando a gente foi eleito comissão de
formatura a gente foi adicionado num grupo que se chama “Comissões de Medicina”,
“Comissões Med Puccamp”, alguma coisa assim. Daí, lendo as postagens antigas, a
gente achou essas coisas. Isso serviria de prova para quando virassem para a gente e
falassem assim “que absurdo, você está falando que a gente manda vocês fabricarem
loló?”, então.

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Então, só faz uma tradição
literal desse texto aí, porque eu não tenho nem ideia do que é uma festa Open, o que é
Open Bar. Isso aí é um mundo inexpugnável para mim, não é uma coisa tranquila. Eu
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queria que você contextualizasse um pouco para a gente entender. Essa festa ocorreu em
chácara? É aquela da chácara, é aquela da ADPM?

A SRA. ALINE SANTANA JUNKER – A ADPM não é uma festa, foi um
amistoso, é um local que eu já treinei lá algumas vezes. O que acontece é que às vezes
tem amistosos que recebem outras universidades e daí vira aquela confusão no
estacionamento. Quando a Giulia Longhi Adami, a OB, disse que a gente tinha que
fabricar lança-perfume, eu e o Vinicius ficamos olhando para a cara dela “não, ela não
está falando isso”. Ela falou “não, mas fica tranquila que a Atlética disponibiliza a
receita”.

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Qual é a composição? É
queleni, qual o inalante que era recomendado, qual éter.

A SRA. ALINE SANTANA JUNKER – Eu não sei porque a gente não se
associou.

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Na receita, quais eram os
insumos.

A SRA. ALINE SANTANA JUNKER – Eu acho que o que está escrito ali. Eu
não sei.

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Mas, tinha uma cota que
precisava comprar, que estava faltando.
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A SRA. ALINE SANTANA JUNKER – Cola acrílica. É, ela está falando ali, a
Débora Sanches, que foi na última gestão diretora geral de modalidade, de esportes, o
apelido dela é Frida, namorada de um menino que a professora Lúcia se referiu, o
Cautela, o Welson. “Comissões, nós da 45 estamos com um sério problema,
simplesmente não temos mais onde comprar cola acrílica nem loló pronto em Campinas
e regiões. Já tentamos todas as lojas possíveis, de toldos, de construção, de pintura, já
tentamos ligar para todos os maiores consumidores e conhecedores da faculdade”,
parece uma piada isso, né? “Parece que aumentou muito a fiscalização”, e essas coisas
todas. No fim, ela fecha dizendo que sabe que “o loló é essencial para a chopada”,
desmentindo pessoas que disseram que “Não, isso não existe, ela está inventando,
falando que a gente manda fabricar drogas”. Existe, está ali, e a comissão da 45, pelo
jeito, não estava conseguindo achar.

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Entendi. Bom, então vamos
passar para o outro depoente para ele responder a pergunta do vereador Pedro Tourinho.
Você se identifica, por favor?

O SR. VINICIUS HENRIQUE PINTO – Eu sou o Vinicius Henrique Pinto,
estudante de Medicina da 49, na Med Puccamp. Aqui a gente tem uma apresentação
para explicar uma coisa que é um tanto quanto complicada. Qual é a nossa maior
dificuldade quando a gente conta essa história, e não foram poucas vezes, é explicar os
trâmites internos da faculdade e como que tudo se dá lá dentro, como se dá a estrutura
lá. Então, as ligas estão envolvidas nisso, a Atlética, o Diretório Acadêmico. Então, a
explicação aqui, em tese, vai ser didática para ajudar nesse sentido.
A Medicina Puccamp, aqui é a explicação dos conceitos, a AAASP, como a
professora Lúcia comentou, é a Associação Atlética Acadêmica Samuel Pessoa, é o que
a gente se refere genericamente como a Atlética. Oficialmente é uma instituição, acho
que é uma empresa, deve ter até CNPJ, mas o problema é que a gente se refere a ela
como também a todos os alunos que participam. Então, muitas vezes a gente fala e ouvi
também a gente falar aqui “o pessoal da Atlética, uma pessoa da Atlética”, assim,
“stricto senso”, não está correto porque o pessoal da Atlética seria só a administração, o
presidente, o vice-presidente, os diretores de modalidade. Mas, é para dar essa
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explicação de como funciona. O DASP, que vai ser bem referido aqui, é o Diretório
Acadêmico Samuel Pessoa.
Daí, a gente tem aqui o que as pessoas auto-intitulam de “Família Med
Puccamp”, que seria o conjunto dos alunos atletas, dos ex-alunos, que na PUC são
chamados de “dinos” e pela instituição Atlética, a AAASP. Então, a “Família Med
Puccamp” seria o conjunto dessas instituições e grupos.
As Ligas Acadêmicas são grupos de estudo de áreas específicas da Medicina.
Então, por exemplo, tem a Liga de Cardiologia, onde todos os alunos que se interessam
por Cardiologia, querem se especializar nessa área vão lá e frequentam a liga para ter
conhecimentos adicionais. Essas Ligas não são reconhecidas oficialmente pela
Puccamp, mas ela tem professores que participam e elas têm validação pelo DASP.
Qual é a dúvida que o Pedro Torinho tem e entendivelmente, como acho que
todos aqui devem ter. Qual é a relação das Ligas com a “Família Med Puccamp”? Nada,
não tem relação. As Ligas não têm relação com a Atlética, não tem relação com a
“Família”, a não ser pelo fato de que alguns membros da “Família Med Puccamp”
também frequentam essas Ligas.
Tem um último termo que é quando a gente fala “se associar” é o termo que a
gente acabou fundando, porque não existia antes, que seria aceitar todos os encargos e
posições da Atlética e comissões mais velhas.
Um panorama rápido, o que são as comissões de formatura? Qualquer curso de
faculdade vai se formar, eles elegem uma comissão de formatura. Essa comissão fecha
contrato com duas empresas, a empresa que faz a festa, que organiza, contrata flor,
comida, etc, e a empresa fotográfica, que registrará os eventos em fotos e vídeos. Essa
empresa paga um cachê para os alunos, por aluno, por duas razões, pelo direito de
imagem, para poder usar as imagens desses alunos, e pela exclusividade fotográfica,
para serem os únicos com direito de tirar foto nas nossas festas, nossas solenidades.
Esse cachê, normalmente, gira em torno de R$300 por aluno para qualquer curso. No
entanto, para a Medicina, o cachê chega até R$1.500 por aluno, e isso tem uma razão.
Como a gente sabe, empresas não estão no ramo do bem fazer, elas estão querendo
ganhar dinheiro, normal. Então, ela dá esses R$1.500 com uma razão bem clara, é um
investimento. Esses R$1.500 depois vão voltar para o preço de quem for comprar o
álbum. Então, por exemplo, é R$300 o cachê de alguém da Odonto, só que daí o álbum
deles, eu estou chutando um valor, seria uns R$3 mil, R$4 mil, enquanto na Medicina, o
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cachê é de R$1.500, mas o álbum sai por R$6 mil, R$7 mil, R$ 8 mil, subindo até
chegar a R$12.000, um álbum de formatura da Medicina.
Eu gosto de deixar essa informação bem clara porque isso não é explicado para
os alunos da Puccamp, isso não é explicado nem para os ingressantes, não é explicado
para ninguém. Esse sistema se perpetua lá por uma razão básica, que é que todo mundo
esconde as informações. A gente teve a sorte, e infeliz sorte, de a OB ter falado todos os
valores para a gente, porque ela, na maior boa vontade, tentando ajudar a Associação
Atlética dela, passou os valores para a gente, para a gente poder ter tudo delineado e
pedir para a empresa de formatura. Se não fosse isso a gente não teria ciência da soma
de R$ 90 mil. Em todo caso, nessa reunião que a gente participou ela passou os valores
para a gente, a gente apresentou para a sala e ela decidiu não se associar.
Esse montante de todos os cachês é administrado pela comissão. Como a Aline
disse, tem algumas funções, como servir de capital de giro, diminuir os custos da
formatura, que é o que a gente decidiu fazer e para financiar eventos da sala. No
entanto, os veteranos da “Família Med Puccamp”, em treinos, normalmente, vão
instruindo alunos a participarem das comissões de formatura.

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – O que é “Família Med
Puccamp”? Eu não consigo entender. Nada que te prejudique, mas traduza para nós.

O SR. VINICIUS HENRIQUE PINTO – A “Família Med Puccamp” está aqui
delineada. É o conjunto de todos os alunos atletas, mais os ex-alunos, que também
foram atletas, claro, e a própria instituição AAASP, a “Família Med Puccamp” é esse
conjunto de três coisas.
E o que acontece? Esses veteranos da “Família” instruem os ingressantes
esportistas alinhados com eles para fazer parte da comissão de formatura, e isso com um
objetivo muito claro, que é de garantir que o montante do cachê continue sendo usado
para financiar a “Família Med Puccamp” e os seus eventos. E isso, mesmo que seja
necessário mentir para os seus eleitores/colegas. Isso eu tive que ouvir de um cara da
comissão da 48, é Mosca o apelido dele. Ele falou para a gente numa reunião, numa das
primeiras que a gente teve, que a gente teria que mentir para a sala, porque a sala não ia
gostar, então a gente ia ter que achar algum jeito de fazer essa informação passar com
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menos treta. Nesse momento, a gente informou a ele que não seria bem assim, que a
gente não estava interessado em mentir para a sala, em todo caso.
Daí, depois que esses alunos atletas, instruídos pelos veteranos, começam a
participar da comissão, as comissões mais velhas, dos anos anteriores, organizam
reuniões para explicar para as comissões de ingressantes como as coisas funcionam.
Nessas reuniões, geralmente, os valores são passados, eles explicam que a gente tem
que direcionar o cachê fotográfico para a manutenção das tradições da faculdade, que
tem que desviar mesmo, isso daí é apresentado para a gente nessas reuniões. Tem todo
um “modus operandi” estabelecido para extorquir esse dinheiro dos ingressantes.
O que seria o escândalo da 49? Como a gente já explicou aqui rapidamente, a 49
decidiu prezar por sua autonomia financeira numa votação de 37 votos a 19. A
faculdade se tornou um alvoroço e em menos de cinco minutos a gente estava sabendo
que o hospital inteiro estava falando sobre o assunto. E isso aí indica, serve de um
indicador interessante para como tem um interesse demasiado de certos ex-alunos,
residentes e “staff” da faculdade com a vida estudantil e com interesses de esporte. Eu
acho que fica bem claro, por exemplo, a interferência da docente Jiviane no movimento
estudantil como um exemplo desse interesse demasiado.
A relação do cachê da turma 49 e da “Família Med Puccamp”. Como já foi
explicado, o conjunto de alunos esportistas, mais a Atlética, mais os ex-alunos,
constituem a “Família”. Agora, a gente chega ao cerne, ao busilis, do que o vereador
Pedro Tourinho perguntou, que é o que as Ligas têm a ver com isso e como elas foram
envolvidas nisso? Pois então, como elas se envolvem? É comum que os integrantes da
“Família Med Puccamp” usem a “Família Med Puccamp” como sinônimo de faculdade
de Medicina da PUC-Campinas. Eles esquecem que é um conjunto menor da faculdade,
eles consideram esse conjunto menor, que são eles, como a faculdade. Poxa, a partir do
momento que você nsai desse pressuposto, os limites entre as instituições autônomas da
faculdade se dilui, desaparece. Porque, se a faculdade é a “Família Med Puccamp” e as
Ligas fazem parte da faculdade, a “Família Med Puccamp” tem direito de tratar quem
ela quiser dentro das Ligas.
Mas, essa é a confusão que eles estão fazendo. Inclusive, a gente poderia apontar
isso como uma espécie de patrimonialismo, tudo bem que não é um bem público, mas,
ainda assim, é um bem de um grupo grande que eles reservam para um grupo menor e
tratam essas organizações assim. Tanto é que a gente recebeu essas ameaças, a gente
ouviu ameaças de que a gente não poderia participar de Ligas, a gente ouviu ameaças de
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que os internos iam ferrar com a gente durante o internato, o que eu acho um absurdo
um médico falar isso aí para um colega médico, uma pessoa subalterna a ele, uma
pessoa que está abaixo dele numa certa hierarquia. É muito assustador um médico, que
vai cuidar de pessoas vulneráveis, tratar os seus colegas vulneráveis dessa maneira.
Mas, essa é a minha opniçao.
Como a gente apontou, as Ligas Acadêmicas são grupos de estudos autônomos e
validados pelo DASP. E como a “Família Med Puccamp” faz essa confusão entre
faculdade e “Família”, eles acabam considerando que as Ligas são disponíveis para eles
decidirem quem participa ou não. É isso o que eu tinha que pontuar só.

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT –Aline, vai voltar? Você,
depois, podia tecer alguns comentários, né, porque foram tantas informações. Pedro
Tourinho, respondeu a sua pergunta?

O SR. PEDRO TOURINHO – PT – Respondido, tudo bem? O vereador
Thiago está só questionando, encerrando o depoimento que está sendo feito agora, a
gente faz um intervalo para o almoço e volta por volta das 14h.

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Nós vamos tentar encerrar
por volta das 13h, mas sem nenhum prejuízo do depoimento dele, se eles se estenderem,
tá bom? Aline, pode falar.

A SRA. ALINE SANTANA JUNKER – Teve um dia que as comissões de
formatura se reuniram e foram na minha sala tentar reverter a situação antes da votação,
que ao que tudo indicava a gente ia romper com as tradições ou com a “Família”. E a
gente tem um áudio dessa fala toda, a gente não vai passar, tem uma hora e 36 minutos,
mas a gente selecionou algumas partes que seriam bem interessante de as pessoas que
estão aqui ouvirem. Eu queria que colocasse nos 15 minutos e 15 segundos, até 15
minuto e 30, mais ou menos.

1782
DIVISÃO DE TAQUIGRAFIA
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – O que você vai apresentar?
Faz uma introdução.

A SRA. ALINE SANTANA JUNKER – É uma garota veterana falando que no
começo a “Família” vai parecer ser imposta, mas que depois a gente assimila, que a
gente acaba pagando.

(Áudio é colocado)
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – O que quer dizer isso?
Explica, traduz.

A SRA. ALINE SANTANA JUNKER – É que assim, eles tiraram a
legitimidade, tentaram tirar a legitimidade das nossas decisões porque a gente era muito
novo, tinha acabado de entrar na faculdade, que se a gente permanecesse mais tempo na
“Família”, a gente assimilaria esses valores, a gente entenderia isso como importante.
Ou seja, perderia um pouco daquilo que os nossos pais ensinam, das ideologias que a
gente tem ao entrar na Faculdade de Medicina.

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Então, mas como você
discorre bem. Os dois falam muito bem, mas conceitua melhor esse negócio de
“Família”. Fala dessa tal “Família” para a gente, porque tudo gira em torno da
“Família”, da “Família”. Como esse termo “Família” tem uma origem ruim, dos
imigrantes italianos, é uma coisa no mundo inteiro que descreve “famiglia”, né? Explica
o que é essa “Família”. Porque outra vez que esse termo “Família” veio a público teve
uma repercussão, foi muito forte as consequências daquilo lá. Então, vamos conceituar
direitinho dentro dessa organização médica de uma Faculdade de Medicina para a gente
entender, de uma vez por todas, vamos fazer essa conceituação direito, porque daí virão
outras perguntas. Em que contexto essa veterana veio e falou “não, vocês têm que
pertencer à “Família”, vocês têm que se acostumar com a “Família”. A “Família” não
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tem nada que ver com essas Ligas Médicas, né? Vi que o Vinicius até pôs o que era o
conceito, o grupo “Família”, mas explica um pouquinho melhor. Porque vocês estão
falando muito voltados para dentro, com uma linguagem muito técnica, a gente fica aqui
tentando adivinhar, por favor, isso é muito importante. Tem “Família Unicamp”
também ou essa família é um termo...

A SRA. ALINE SANTANA JUNKER – Possivelmente tem em todas e todas
são “gloriosas”, a “gloriosa Família”.

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Mas vamos lá, vamos falar
da Puccamp.

A SRA. ALINE SANTANA JUNKER – Assim, família para mim é meu pai,
minha mãe, deixar claro isso é complicado. Entender que outras pessoas que pensam em
cometer violências comigo e assédios de todos os tipos são meus familiares. “Família”,
pelo que eu entendo, eles se autodenominam “Família” para um grupo de pessoas que já
foram veteranos, antigos professores, pessoas que entram, novatos no curso de
Medicina, e que participam ativamente das tradições, participam dos eventos, dos
treinos, essas coisas todas. Eu não saberia delimitar ao certo o que é “Família”, porque
essa palavra tem um peso positivo na nossa sociedade, mas quando a gente pensa nesse
outro contexto parece que estão deturpando uma visão de família que a gente tem, de
pessoas que, de fato, te acolhem.

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Eu só queria pedir uma
coisa. Eu, além de ter uma dificuldade auditiva bem acentuada, eu preciso me
concentrar muito para ouvir todas essas respostas e compreender, porque embora eu não
tivesse pedido juramento para os dois alunos no início, eles estão numa CPI nas mesmas
circunstâncias de juramento. Então, essa pergunta é uma pergunta forte, pesada,
conceitual. Esses alunos que estão aqui são muito corajosos, o grau de exposição deles é
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máximo, todo mundo sabe do que eu estou falando. Então, Aline, com a palavra, com
toda a consideração, toda a concentração, por favor.

A SRA. ALINE SANTANA JUNKER – Como eu disse é muito difícil
conceituar a “Família”. Eu acredito que seja referido ao grupo de pessoas que
participam ativamente das tradições, que treinam, às vezes não treinam, mas participam
de festas, de chopadas, vão às competições. O grupo de pessoas que mantém a
repercussão desse discurso hegemônico dentro da universidade, que passa isso para
frente, passa esses valores, eu acredito que isso seja fazer parte da “Família”. Porque a
gente não só rompeu não pagando, não destinando dinheiro a isso, como também não
querendo participar de certas coisas. Então, eu acredito que como a gente não faz parte
da “Família” por isso, a “Família” englobe tudo isso.

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Aí, você vai exemplificar
como essa “Família” se organiza, você vai dar alguns exemplos. Eu estou te pedindo,
você vai ter condição de dizer? Quais são os testes de admissibilidade na “Família”? É
participar dos trotes, participar das comissões de formatura, participar das competições
como Intermed. Eu estou perguntando, é isso? Vocês denunciaram aquele negócio da
ADPM, não se submeteram a ir para as chácaras. Mas hoje esse depoimento das
chácaras teria que aparecer, como é que as pessoas foram, como não foram, onde são
essas chácaras? Esse é o núcleo central do depoimento, não sei que condições vocês têm
de falar sobre assunto. Eu estou pedindo para que vocês... Porque, lógico, essa questão
financeira, da cobrança dos kits, de todo esse negócio que não tem prestação de contas
nenhuma, que pode gerar até alguma coisa de improbidade, é muito sério e tem todo um
beneplácito da instituição, eu queria que você conceituasse como vocês reagiram à
“Família”, por que vocês não foram admitidos. Enfim, esse é o núcleo central da fala de
hoje, se não a gente fica em coisas mais cosméticas, mas adjetivas e não fala do centro
para o qual a gente veio fazer essa reunião. Eu peço isso para vocês, por favor, dentro
dos limites da orientação que vocês estão tendo e do grau de proteção que vocês
precisam.
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A SRA. ALINE SANTANA JUNKER – Sobre o trote na ADPM eu vou deixar
o Vinicius falar por questão de protagonismo mesmo, por ele ter sofrido as maiores
violências lá. Como a turma reagiu a tudo isso, a não fazer parte da “Família”? Porque
não tinha precedente até então dessa ruptura e a gente não sabia o que ia acontecer de
fato. O que a gente imaginou: por direito, não vai acontecer nada, a gente tem direito a
continuar frequentando as aulas. Começaram a falar que alguns professores não iriam
querer dar aula para a gente ou que a gente não ia poder participar de algumas Ligas
Acadêmicas. Os alunos que votaram a favor foram favorecidos. Então, a gente pensou
“poxa, em detrimento de outros alunos da minha turma”, que inclusive dos 37 que
tinham feito processo seletivo para organização de Congresso. Então, a gente começou a
perceber que o clima seria hostil, que as pessoas ficariam olhando estranho, falando que
a gente não faz parte, não deixando participar das coisas e eu acho que isso não é atitude
de família, né? Bom, é basicamente isso. Eu vou passar a palavra para o Vinicius para
ele poder falar sobre a violência que ele sofreu.

O SR. VINICIUS HENRIQUE PINTO – Eu queria comentar a questão do
trote na PUC-Campinas em três instâncias. A primeira seria como eu fui convidado ou
intimado a ir para a ADPM, que seria o ensaio da bateria que a Aline já comentou. Do
mesmo jeito que eles pedem para o pessoal que já está alinhado com a Atlética na sala
convencer a sala a dar o dinheiro, eles também usam dessas pessoas para fazer
militância dentro da sala. Então, por exemplo, chamando... Eles terceirizam também a
função de chamar a pessoa, então, no caso, em vez de o Tilojo chegar na sala e chamar
o pessoal para ir no ensaio da bateria, eles ficam enchendo o saco dos calouros que já
estão participando dos esportes para chamar o resto dos calouros. Inclusive, eles
ameaçam a gente.
Nesse dia da bateria, a gente teve que ficar no sol tocando a bateria por uns 40
minutos, sem opção. No final, as meninas foram liberadas, mandadas embora, eles
juntaram todos os ingressantes homens num canto, perto do banheiro. Tinha uns 17, eu
me lembro do número porque eles fizeram a gente contar, 17 ingressantes, incluindo da
sala 48 e 49. Nisso, todos os veteranos juntos, em volta da gente, começam a berrar,
começam a xingar, começam a ameaçar, começam a pegar cada pessoa e expor ela,
perguntar por que ela não está fazendo o que ela não está fazendo ou está fazendo o que
está fazendo. E, no final, eles terminam com uma ameaça, um convite-ameaça, que seria
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que naquela mesma noite, daquela quarta, teria um jogo na Associação Desportiva da
Polícia Militar de Campinas, perto da Estrada Mogi-Campinas e lá teria um amistoso
com a Medicina de Taubaté e era para os 17 calouros comparecerem, se não, o curso
que não comparece ia estar ferrado.
E foi exatamente o que aconteceu. Tinham seis pessoas, seis calouros, eu era um
deles, a gente chegou lá, ficou durante o jogo conversando com os veteranos, até aí não
estava tão ruim. Os veteranos conversaram com a gente, falaram da “Família”. Alguns
dos meus companheiros sofreram um pouco mais do que eu, por exemplo, um foi
forçado a ficar pelado porque ele respondeu ao veterano, outros dois tiveram que ficar
servindo cerveja para todo mundo sem camiseta, porque eles não estavam com nenhum
símbolo da PUC. Eu, por sorte, tinha passado na casa de um veterano e ele tinha me
emprestado um símbolo da PUC, então não tive que passar por isso.
E a gente achou que seria isso, que ia acabar o jogo e esse pequeno trote que a
gente sofreu, de ter que ficar servindo as pessoas, sendo humilhados, seria suave, seria
só isso. No caso, foi aí que começou de verdade o trote. Quando terminou o jogo e o
pessoal da Medicina Taubaté vazou, os veteranos, o que inclui residentes e internos, e
residentes que se formaram na PUC e fazem residência na Unicamp, fazem residência
da PUC. Eu sei de tudo isso porque eles falaram para a gente, no meio das ameaças.
Eles começaram a dar trote na gente, juntaram a gente num círculo, os bixos
todos olhando um para a cara do outro, compondo um círculo, e a partir daí a gente
tinha que ficar ajoelhado, passando lama na cara, passando tinha nas cores da faculdade,
o famoso azul e verde, que a gente se orgulha. Eles fizeram a gente passar essa tinta na
nossa cara e na cara do pessoal em volta da gente. Eles começaram a fazer a gente
dançar, pular, berrar. Teve uma hora que a gente teve que ficar pelado na frente de todo
mundo. eles forçaram todo mundo a ficar pelado, depois deixaram a gente colocar os
shorts para a gente poder ter dignidade e, a partir daí, eles começaram a fazer a prática
da Puccamp que, por exemplo, você pede para o bixo bater em você primeiro.
Esses trotes são tão bem pensados que não é só uma brincadeira, não é só uma
coincidência ou uma pessoa ou outra que é desvairada lá. Não, é pensado o trote. Por
exemplo, o veterano não chega e me dá um tapa, ele me força a dar um tapa nele. Ele,
com mais 40 veteranos bêbados berrando em volta de você falam “dá um tapa na minha
cara, bixo”, você fala “não”. Você pensa, “porra, como que eu vou dar um tapa na cara
desse cara, depois vem os 40 bater em mim”. E ele fica berrando “bate, bate, bate” e
tem uma hora que você fala “velho, eu tenho que bater”, daí você dá um tapa no cara.
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Daí o cara vira e te dá um tapa mais forte ainda. Aí fica nessa brincadeira de te forçar a
dar um tapa nele, para você poder levar um tapa dele de volta.
Eu não levei tapa, no caso. O Paquito, o cara que organizou o trote e me deu o
trote na ADPM se chama Paquito, o apelido dele. Junto com o Paquito estavam o
Geleia. São as pessoas que eu lembro. O Geleia nem estava tão envolvido na
organização do trote, quem estava coordenando era o Paquito. Eu não conheço o nome
do Paquito. Tinha o Paquito, o Geleia, o Cazuza e eu vou tentar lembrar do quarto
nome. Em todo caso, eles fizeram essa prática do trote, do tapa, jogaram cerveja na
gente, latinha, jogaram cerveja gelada na gente pelado e sujos de lama, à noite. Isso daí
é toda a parte física que, até agora, não é uma coisa fácil de comentar, de conversar
sobre. Mas, aí teve toda a parte psicológica.
Então, por exemplo, a gente ficava lá, de acordo com os nossos queridos
veteranos, para “aprender a amar a Família”. Mas, como eles se propõem a forçar a
gente a “aprender a amar a Família”? A gente pelado tendo que pular e ficar berrando
até o último volume os hinos da faculdade. Então, por exemplo, foi assim que “O
caralho” ficou na minha cabeça. Agora, toda vez eu lembro dessa música. Se fosse
necessário, eu recitaria aqui agora sem a ajudar de nenhuma coisa, porque eu fui forçado
a memorizar que incentiva o estupro, incentiva a agressão contra mulheres. E eu tive
que aprender esse hino, porque se não eu ia apanhar. Isso aí é parte do trote psicológico,
ficar berrando, aprendendo todos os hinos.
Na hora que você está levando trote, eu juro para você, você nem consegue
pensar direito no que está passando pela sua cabeça. Está passando “eu tenho que sair
daqui, como eu vou sair? Não dá, está todo mundo em volta de mim. Será que eu vou
aceitar isso aí? Como eu faço para não aceitar, eu não tenho opção”. É tanta coisa que
vai rolando na sua cabeça, que você só se toca depois da agressão que você levou.
Eu fui me tocando do nível de crueldade que eu sofri na Associação Esportiva só
depois que eu estava dando carona para os meus amigos para casa, porque essa questão
da van que o pessoal da “Família” tem, eles só levaram dois alunos, o resto ou veio de
carro, ou veio de carona, então eles não queriam ficar responsáveis pelo carro da pessoa.
Então, eles me deixaram ir embora. E eu lembro bem da noite, foi bem marcante porque
a minha irmã teve um acidente de carro, então, às 2h da manhã eu estava voltando para
casa todo pintado, a minha camiseta e o meu carro sujos de azul e verde, e eu chego em
casa meus pais estão acordados. Algo que, na minha opinião, acabou até piorando para
mim porque foi uma coisa que eu não queria que acontecesse, eu não queria que meus
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pais me vissem naquela condição, mas, foi o que aconteceu. Para eu conseguir tirar toda
a tinta, conseguir me limpar inteiro, meu pai teve que me ajudar a tomar banho, porque
eu não conseguia alcançar todo o lugar que eu tinha tinta. Você vai no meu banheiro
hoje, ainda tem a marca da tinta lá, todo dia eu lembro dessa humilhação e dessa
subjugação que a gente passou.
E eu lembro que a pior parte não foi nem o trote, porque foi horrível o trote, mas
a pior parte foi o sentimento de não poder fazer nada. Eu passei os meus primeiros três
meses na faculdade achando que eu estava fadado a sofrer pelos próximos seis anos,
porque a partir disso eu comecei a frequentar os treinos de xadrez, coisa que eu prezava
muito. Eu gostava dos times de xadrez, mas ainda assim eu era forçado a treinar,
porque, se você não treina nada, você se ferra mais. Então, eu treinei xadrez e, inclusive,
ganhei uma partida para a minha faculdade, na Intercalo. Só que foi com muita tristeza
que eu tive que me despedir do time, porque foi quando eu consegui, finalmente, me
empoderar.
Nesses primeiros meses eu não tinha esse empoderamento, eu achava que eu
estava sozinho. O pessoal que tinha levado trote comigo, todo mundo, até o pessoal dos
19, tinha gente dos 19 e tinha gente dos 37, até o pessoal dos 19 reclamou, até o pessoal
dos 19 não tinha curtido. Mas, era consenso de que a gente não ia falar nada, porque na
nossa cabeça não ia acontecer nada, a impunidade é muito grande. Mas, foi graças, eu
falo isso com muito prazer, com muito agradecimento, foi graças à professora Maria
Lúcia Quintes, que depois me ajudou a me empoderar nesse sentido, me ajudou a poder
me organizar e organizar o resto das pessoas que eram contra isso para poder depor. E
denunciei para a PUC, inclusive depois de denunciar sigilosamente para a PUC meu
nome foi vazado. Eu não sei se foi na administração, em que âmbito que foi, eu sei que
meu nome foi vazado e o pessoal da “Família” sabia que eu tinha denunciado.
Eu esqueci de comentar que no ensaio da bateria sim teve um caso de agressão
ao Nestor. Um cara trombou com ele, ele não quis dar passagem porque não tinha como
passar, o cara começou a berrar com ele, o Nestor respondeu na maior boa vontade
“olha, você não pode falar assim comigo, eu não estou falando assim com você”. Nisso,
o cara começou a ficar puto, o tal de Cautela ficou puto, daí o resto da “Família”,
porque eles agem em conjunto, o pessoal não age sozinho, um cara da “Família” não
chega sozinho para te ameaçar, para falar alguma coisa, é sempre em conjunto. Então,
estava o conjunto de veteranos lá e uns poucos bixos. Daí, esse bixo decidiu responder,
falou “desculpa, mas você não pode falar assim comigo”. O cara começou a berrar com
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ele e todo mundo começou a berrar com ele, e daí, por sorte, algumas poucas pessoas lá
separaram, falaram “não, deixa quieto, é só um ingressante”. Tem pessoas prudentes
dentro da “Família” também e foram eles que separaram o Nestor. Só que depois disso
continuaram ameaças à vida do aluno Nestor Sampaio, coisa que deixou tanto eu quanto
a Aline, que somos amigos próximo dele, muito preocupado. Nisso, teve todo o caso do
ADPM que eu acabei de explicar.
Por último, no tema trote, o terceiro ponto que eu queria apontar é: eu quero
corroborar com o que a professora Lúcia e a aluna Aline falaram e confirmar, sim,
existe trote dentro do campus da PUC-Campinas. A PUC-Campinas entrou em contato
com a mídia, a gente viu uma reportagem dela respondendo uma audiência desta CPI,
que teve antes, e a PUC fala que não ocorre trote dentro do campus, mas ocorre. No
GIM ocorre trote, ocorre opressão, os bixos são subjugados, têm que ficar quietos. Eu
sei porque eu e a Aline participamos, eu participei de um dia só do GIM, porque eu
tinha tirado o ciso, estava com a boca inchada e, mesmo assim, eles queriam forçar a
gente a fazer as coisas. Então, ocorre no GIM, isso que aconteceu com a gente no ensaio
da bateria foi trote e ocorreu dentro da faculdade.
São tantos fatos que ocorrem dentro da faculdade e que são trote. Não passar no
Bloco A, por mais que pareça uma coisa completamente trouxa para algumas pessoas,
não é. É a porta de entrada do bloco que você vai estudar, você tem que ficar correndo,
passando por trás e tendo que subir correndo as escadas para chegar num lugar, sendo
que você poderia simplesmente pegar um corredor. Mas não, porque o corredor é só
para a “Família Med Puccamp”. Então, sim, existe trote dentro da PUC. E o que eu
gostaria de apontar é que, na minha opinião, a questão do trote dentro do campus não
seria resolvida com a administração proibindo a “Família” de usar a faculdade, o
campus da faculdade, os campinhos. Eu defendo que a faculdade tem que ser apropriada
pelos alunos e tanto o pessoal da “Família” tem o direito de usar aquelas quadras, tem
todo o direito de fazer tudo isso, só que ao mesmo tempo que eles têm esse direito e a
faculdade permite que eles usem o campinho, como é direito deles, defendo isso aí
veementemente, a faculdade também tem a responsabilidade de sempre ter alguém, nem
que seja um segurança instruído para isso, lá.
Então, por exemplo, tem que ter o GIM? Eu acho que tem, os caras têm direito
de fazer o jogo deles. Eu não cheguei a jogar, porque eu tinha tirado o ciso, mas eu os vi
jogando, todo mundo se divertiu, foi legal. Apesar dos trotes que tiveram, apesar das
poucas pessoas com esse problema de agressão que estavam no Gim, a maior parte foi
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legal. Então, eu acho que tem que deixar os caras fazerem, mas tem que ter um cara lá,
tem que ter um segurança durante o evento inteiro, isso durante o ensaio de bateria,
durante qualquer coisa que acontecer na faculdade. É isso o que eu tenho a dizer sobre o
trote e especificamente o trote dentro da faculdade.
Eu não vou entrar de novo na questão da 49 porque a gente já explicou aqui.
Tudo o que aconteceu, o documento com a apresentação que a gente fez para a sala
acabou saindo numa reportagem da Ponte, está disponível na internet para quem quiser
ler. Agora, o que eu queria apontar é a repercussão desse escândalo nos alunos da 49.
Porque um monte de gente que entrou na faculdade querendo participar, querendo se
integrar, passou quatro anos no cursinho, alguns cinco, tem gente que passou três,
quatro, cinco anos no cursinho, como muito bem foi apontado, para chegar na faculdade
e sofrer esse baque, sofrer ameaças enquanto sala. E, a partir do momento que decidiu
não dar o seu dinheiro para pessoas que estão extorquindo, eles foram excluídos da
faculdade. Aí falaram que a 49 não existia mais, daí agora parece que a 49 não somos
nós, são os 19, parece que a 49 de verdade são eles.
E tudo isso parece muito bobo, mas se você for pegar o dia-a-dia que a gente
tenta viver com isso... Eu e a Aline somos da comissão. Eu também sou da comissão de
formatura, eu sou o presidente da comissão da 49, fui eleito vice, mas a nossa presidente
foi para a UFMG, passou no meio do ano, e eu acabei virando presidente. E nós tivemos
que preparar essa apresentação, a gente teve que recolher os dados, a gente passou seis
meses... Uma mentira que a “Família” tende a repetir muito e repetiram para a sala 50 é
que a gente enganou a nossa sala, que a gente escondeu dados, que a gente exagerou em
valores, que a gente tentou ser autoritário, que a gente nem quis negociar.
Olha, a gente passou seis meses, isso daí qualquer pessoa da comissão vai
confirmar, a gente passou seis meses entrando em contato com todos os representantes
da Atlética, das comissões, do DASP, inclusive, para tentar descobrir como que
funcionava, quanto dinheiro a gente tinha que pagar, a gente queria recolher as
informações. Mas, essas informações não vieram fácil, foram garimpadas. E tudo isso
com um propósito, que é de deixar escondido. Eles não iam falar para a gente “oh,
vocês tem que pegar R$ 90 mil e ir pagando em parcelas”. O que eles fazem é o que eles
falam para a sala de bixos “oh, para o dia 12 de fevereiro você tem que dar R$ 5 mil
para o GIM”, ou “R$ 5 mil para o kit bixo”. E você só paga, você nem questiona, a
comissão só vai pagando. A nossa comissão falou “não, a gente vai apresentar para a
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sala”. Quando a “Família” ficou sabendo dessa nossa intenção, aí começaram as
ameaças.
Eu ouvi ameaças de que iam me espancar... Eu não ouvi da pessoa, eu ouvi outra
pessoa me falando e eu não posso expor. Mas, me falaram que eu ia ser espancado,
inúmeras ameaças, acusações. Então, como a Aline falou do problema da úlcera, eu não
tive úlcera, mas eu desenvolvi gastrite. Nunca tinha tido antes, depois do meu segundo
semestre da PUC, desenvolvi gastrite por causa do estresse de ter que ligar com essa
questão. Uma sala querendo não dar o dinheiro dela embora e toda uma faculdade
brigando com essa sala e tentando intimidar a gente.
Inclusive, uma coisa que me deixou muito decepcionado enquanto aluno da
faculdade foi descobrir que todo esse estresse teve anuência de professor. Eu gostaria de
dizer que eu fiquei muito triste de descobrir que a Dra. Jiviane estava envolvida nas
interferências da sala. Porque foi uma coisa que a comissão fez com toda a honestidade,
tentando preservar o interesse da sala, apresentando todos os dados. A gente sofreu
muito estresse, muita perseguição, muita dor de cabeça e aí depois de um tempo vir a
descobrir que teve professores que interferiram nesse processo, de escolher justos os 19
que votaram a favor da associação e daí colocarem eles para organizarem o Comasp,
numa clara tentativa de incluí-los ainda mais e interferir no resultado da sala.
Inclusive, tem prints dessa conversa, onde esse plano está descarado aqui, de
interferir na correlação de forças da sala 49 e tentar mudar o cenário da votação. Teve
duas tentativas de retomar essa votação. A votação foi perfeitamente transparente. Os
votos foram contatos na frente de representantes tanto de quem era a favor da
associação quanto de quem era contra, mas o resultado da eleição não foi respeitado.

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Você participou de
Intermed ou Calomed?
O SR. VINICIUS HENRIQUE PINTO – Eu participei de uma Intercalo. Eu
sabia das coisas que ocorriam lá.

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Foi onde?
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O SR. VINICIUS HENRIQUE PINTO – Foi na região, eu não estou
conseguindo me lembrar da cidade.

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – O que é Intercalo?

O SR. VINICIUS HENRIQUE PINTO – É a competição entre os calouros de
Medicina. Tem a Intermed, que é a competição entre as faculdades, e daí eles organizam
uma competição onde só os calouros jogam.

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Mas chama de Calomed?

O SR. VINICIUS HENRIQUE PINTO – É uma Calomed, não sei se é o
mesmo (ininteligível).

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Não foi a de Taquaritinga,
foi?

O SR. VINICIUS HENRIQUE PINTO – Não, foi mais perto.

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Foi aqui na região.

O SR. VINICIUS HENRIQUE PINTO – Foi. Eu sei porque eu fui de carro...

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Onde foi, você não lembra?
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O SR. VINICIUS HENRIQUE PINTO – Acho que foi Itapira. Não sei, dá
para procurar, tem isso na internet.

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Quantos dias demorou?
Quantos dias você ficou lá?

O SR. VINICIUS HENRIQUE PINTO – Eu fiquei lá só um dia. Eu fui com o
meu carro exatamente porque eu sabia o que ia rolar lá, então eu deixei bem claro que
eu ia lá, então eu deixei bem claro que eu ia lá...

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Tem pascu na Calomed?

O SR. VINICIUS HENRIQUE PINTO – Eu não sei, eu não presenciei nada.

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Nunca viu pascu na
Puccamp?

O SR. VINICIUS HENRIQUE PINTO – Nunca ouvi falar de pascu na
Puccamp. Inclusive, eu não sei se é uma prática da Puccamp.

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Tá.

O SR. VINICIUS HENRIQUE PINTO – Eu imaginava as coisas que iam
acontecer na Calo, então com esse propósito eu avisei o meu DM, meu diretor de
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modalidade, que eu iria só para jogar, eu não ia ficar lá, eu não ia dormir lá, não ia em
festa, eu ia jogar e ir embora, e foi o que eu fiz.

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Tem professor que participa
dessas atividades esportivas?

O SR. VINICIUS HENRIQUE PINTO – Eu nunca... Como eu disse, o único
esporte que eu participei foi o xadrez, e eu nunca vi, pessoalmente, nenhum professor
participando dos eventos esportivos nem de festas. No entanto, a gente tem provas ou a
gente tem comentários e prints de pessoas falando que tem professores que participam.

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Aline, você queria falar,
não queria? Para a gente fechar. Tem uma gravação que você quer expor? Vamos ver
essa gravação, vê o que vocês têm para falar. Eu tenho a informação de que tem
professor que participa, que vai junto, tudo, mas...

Adriano, Ricardo falando, é que a gente recolheu lá na CPI, baixou uma série de
vídeos de Intermed e em oito deles, de fato, tem um professor que está lá presente
nesses vídeos, Ele está acompanhando os alunos na competição, na Intermed.

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Porque eu acho que era
fundamental aparecer... Porque nós vamos querer saber da Puccamp se aquela história
da tijolada e aquele hino que enalteceu a tijolada no rosto da moça foi objeto de
apuração. Mas, vamos ver o que a gente dispõe. Nós estamos sem acesso à internet, né?
Vamos ver o que dá para salvar aqui hoje para a gente poder apresentar, vai.

O SR. VINICIUS HENRIQUE PINTO – Esse áudio foi gravado no dia que as
comissões mais velhas vieram falar com a gente, e é do aluno Guilherme Henrique
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Zanluchi, o atual presidente do Diretório Acadêmico, explicando a perspectiva dele
sobre a associação ou não à Atlética.

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Pedro Tourinho, queria só
dizer o seguinte, se na recuperação da memória taquigráfica... Porque para recuperação,
só o que a gente fala é que recupera. Então, se tiver gravação, coisa que não entrou,
depois a gente precisa ter pelo menos a anotação que entrou uma gravação.

O SR. PEDRO TOURINHO – PT – Tudo o que está sendo dito aqui está
registrado em áudio e a imagem também está sendo registrada e fica gravado. Tudo o
que for gravado pela TV Câmara está gravado aqui.

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Ótimo, vamos lá, pode
apresentar.

(Áudio é colocado)

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Quem está falando, quem
é?

O SR. VINICIUS HENRIQUE PINTO – É o aluno Guilherme Henrique
Zanluchi.

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Do Centro Acadêmico?

O SR. VINICIUS HENRIQUE PINTO – Ele é o atual presidente do Diretório
Acadêmico.
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O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – O atual presidente do
Diretório Acadêmico.

O SR. VINICIUS HENRIQUE PINTO – Também é a pessoa que perseguiu a
Aline e o Léo no metrô em São Paulo.

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Que é o que estava lá no
CAOC no dia que eles tiveram que fugir, aquela história toda que a professora leu aqui,
é isso?

O SR. VINICIUS HENRIQUE PINTO – É.

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Então, vamos lá, põe o
áudio.

(Áudio é colocado)

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Tem mais alguma coisa que
vocês queiram registrar? Eu preciso registrar nesta sessão, tem a notícia da tijolada? Ou
a letra na música da tijolada? Preciso registrar isso ainda pela manhã, antes de encerrar.
Tem como acessar?

O SR. PEDRO TOURINHO – PT – Deputado, a gente está encerrando a
sessão?
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O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Não, nós temos um
compromisso aqui com a Câmara... O que tiver que falar, eu só queria combinar o jogo
para a gente poder se organizar.

(Combinam horário e local de volta do almoço)

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Vocês querem falar mais
alguma coisa, é significativo para vocês ficarem liberados dos outros depoimentos?

A SRA. ALINE SANTANA JUNKER – Eu lembro da audiência que o
professor Caiá e a professora Cidinha vieram depor, eles falaram que não presenciam
essas coisas, a gente não sabe o envolvimento direito deles com isso, a gente sabe que a
“Família” estima muito esses dois professores e que eles têm ligação com a origem da
Atlética, da AAASP. Ele falou “mas isso é tudo coisa que aluno de primeiro ano fala,
eles não sabem das coisas”.
De fato, eu não tenho aula com os dois, daí eu printei uma conversa que eu tive
com uma veterana minha, da turma 40, acabou de sair, chamada Juliana Sampaio. O
apelido dela é Pops, por isso está lá em cima, ela falando que “os professores mais fodas
que estão nessa faculdade, entre eles o Caiá, o Douglas da G.O., Totonho da cirurgia,
Cidinha, Bafa, muitos outros fundaram as Atléticas, o DA, treinaram durante a
faculdade, participaram das festas e acredito que você não pense que eles também
roubaram dinheiro dos outros e fizeram tráfico de drogas ou prostituição. O Caiá...”,
essa é a parte importante. “O Caiá vai até hoje assistir os nossos jogos na Intermed, vai
até hoje nas festas juninas e vai em algumas chopadas”.

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – De quando é essa
postagem?
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A SRA. ALINE SANTANA JUNKER – Se eu não me engano, isso aí foi em
agosto, eu posso confirmar para o senhor aqui no meu celular.

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – O apelido como é que é?

A SRA. ALINE SANTANA JUNKER – O apelido dela é Pops, o nome é
Juliana Sampaio. Ela veio tirar satisfação comigo porque eu, tendo participado de
algumas atividades da “Família”, por que eu tomei a atitude de explicitar para a sala e
provocar, ajudar a criar o contexto que rompeu com as tradições dentro da universidade.
Então, mais uma prova, não sou eu que estou falando, é a Pops, e no áudio foi o
Guilherme, apelido de Sujeira.

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Aline, onde você nasceu?

A SRA. ALINE SANTANA JUNKER – Eu sou de Presidente Prudente.

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Com quantos anos você
entrou na faculdade?

A SRA. ALINE SANTANA JUNKER – Eu entrei com 20 anos.

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – E você, onde você nasceu?

O SR. VINICIUS HENRIQUE PINTO – Eu nasci em São Paulo e entrei na
faculdade com 23 anos.
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O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Parabéns.

O SR. VINICIUS HENRIQUE PINTO – Obrigado.

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Muito obrigado.

O SR. PEDRO TOURINHO – PT – Deputado, eu posso só fazer um
encerramento?

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Fala o que você quiser.

O SR. PEDRO TOURINHO – PT – Eu só queria apontar a minha impressão
da situação lá na faculdade. Eu acho que a Associação Acadêmica Atlética Samuel
Pessoa não é um órgão inerentemente ruim. A maioria dos esportistas, como apontou a
Dra. Furian, são pessoas honestas, a maioria dos esportistas e integrantes da “Família”,
acredito eu, são pessoas honestas, que apenas querem treinar e se integrar na faculdade.
Nesse sentido, eu acho que o esporte serve bem ao princípio da integração, mas o trote
não. O trote não é uma prática de integração. O problema eu acho que não é a prática
esportiva e nem a união entre o conjunto de alunos da faculdade que se caracteriza a
“Família”, eu acredito que esse não é o problema.
O problema é um grupo pequeno de trotistas e de pessoas agressivas que
coordenam o desrespeito aos direitos humanos. Esse grupo pequeno diagnostica
corretamente que o trote é indispensável para a manutenção do status quo da faculdade.
Eu já ouvi isso, muito veteranos falando “não, tem que ter o trote para manter as
coisas”. E é verdade, é um diagnóstico correto, eles sabem bem que o trote serve para
submeter o calouro. O trote é a desculpa que ele integra, mas não é, o trote tem um
propósito muito claro que é de quebrar o calouro. O propósito é de você pegar o
calouro, enquanto ser humano, quebrar ele, desconfigurar ele, fazê-lo se sentir um lixo e
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daí vem alguém e dá a mão para ele, estende a mão para ele, começa a ajudar, começa a
apoiar. Esse é o processo de introjeção dos valores.
A partir do momento que você quebrou a pessoa, ela se torna muito mais
possível de influenciar. Então, o que acontece? Eles dão o trote, daí eles começam,
alguns vêm pagar de bonzinho, vêm ser legal, vêm ajudar, daí no final você naturaliza
isso. Essas poucas pessoas incentivam o trote, dão o trote e daí o resto dos esportistas
têm que ir lá consertar a cagada, têm que falar para a pessoa “não, não é normal”, ou “a
pessoa é meio louca”, ou “a pessoa está viajando”. Em vez de eles simplesmente
lidarem com isso e isso é parte do que eu queria falar também, um apelo aos esportistas
da Puccamp que não concordam com o trote, não concordam com essa maneira
agressiva de lidar com as pessoas, eu acho que vocês têm que falar algo. Não precisa
denunciar como eu fiz, não precisa vir numa audiência da CPI, não tem que fazer nada.
É quando acontecer a atitude, as pessoas se organizarem e falarem “não, está errado”.
Então, por exemplo, o cara apanhou de alguém mais velho, você não pode virar
e abaixar a orelha com essa pessoa mais velha que bateu, fala alguma coisa, defende o
bixo. Se você fizer isso e outra pessoa vir junto, vir junto, vir junto, essa pessoa que
estava lá infiltrada, promovendo o trote, ela é exposta e não consegue fazer mais isso.
Acho que isso é uma coisa que, inclusive, ia beneficiar o pessoal da “Família”. Eu sei
que eles não são pessoas ruins, eu sei que eles não são pessoas desonestas, mas o
problema é que quando vocês compactuam com isso, quando vocês não fazem algo a
respeito, vocês estão compactuando. E isso acaba queimando a própria imagem da
“Família”.
Então, o que eu queria falar é isso aí, eu não acho ruim o esporte, não acho que a
integração é uma coisa ruim, eu acho que quando você pega isso e usa isso como
desculpa para dar trote em alguém para você moldar a pessoa do jeito que você quer,
isso é errado, essa parte que é errada, essa parte de você tentar cooptar desse jeito a
pessoa. E, concluindo, eu acho que a solução para essa situação passa necessariamente
pela punição, mas não pode ficar nisso. A punição pura e simples vai colocar alguns
algozes, vai responsabilizar alguns algozes e depois de um tempo vão vir mais. Então,
tem que ter atitude de caráter estrutural, tem que ter uma mudança do jeito que funciona
dentro da faculdade, tem que ter uma mudança no currículo para humanizar mais os
médicos que são formados, as pessoas que estão lá. Tem que ter um combate extenso
contra o trote, tem que ter um combate de fato ao trote, de brigar contra o trotista e não
responsabilizar toda a faculdade por essas pessoas.
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Então, não adianta proibir festa, não adianta proibir álcool, não adianta proibir as
coisas. O que adianta é punir os responsáveis e criar mecanismos para que as pessoas
que sejam agredidas possam denunciar e se sentirem protegidas, porque é uma coisa que
eu não fui, eu não fui protegido. Eu sofri trote, eu sofri uma agressão dentro da minha
faculdade e quando eu denunciei para a faculdade eu fui exposto. Isso tem que acabar se
a gente quer acabar com a cultura do trote. Obrigado, era isso que eu tinha para falar.

(Aplausos.)

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Antes de encerrar a sessão,
eu queria que os dois vereadores fizessem uso da palavra para a gente... Koba, depois
você acha o trabalho do pessoal da PUC-São Paulo e Unesp Botucatu, por favor? Os
vereadores com a palavra.

O SR. LUIZ CIRILO – PSDB – Bom, deputado, eu quero inicialmente
cumprimentá-lo, deputado Adriano Diogo, pela brilhante condução dos trabalhos dessa
CPI itinerante na cidade de Campinas. Infelizmente, Campinas também está na rota
desses trotes violentos, a exemplo de outras cidades. Nós temos que, de alguma
maneira, extirpar esse tipo de sociedade que fica camuflada como universitários.
Evidentemente, acho que falou muito bem os acadêmicos Vinicius e Aline, é a minoria.
Nós sabemos que a grande maioria dos estudantes, dos universitários, têm o objetivo
realmente de adquirir conhecimento nas instituições, de fazer um relacionamento
acadêmico, participando de todas as atividades. Mas, à medida que começa a haver uma
coação nós temos que, de alguma maneira, inibir.
Sei que é a minoria, mas essa minoria mal formada e deformada da sociedade,
infelizmente nós temos isso em todos os níveis sociais. E quando se fala em Faculdade
de Medicina, há uma presunção de um poder aquisitivo maior, de pessoas que têm uma
melhor condição financeira, aí a gente vê que nós temos uma sociedade também nesse
nível, totalmente deturpada.
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Eu quero cumprimentar a professora Lúcia Maria. Falou com propriedade, fala
com conhecimento, e não é questão de ser destemida. É uma pessoa honrada e que não
tem nesse momento que tentar poupar esse ou aquele aluno ou esse e aquele professor.
E, presidente desta CPI, deputado Adriano Diogo, eu acho que a PUC, a
Pontifícia Universidade Católica de Campinas, universidade essa que eu me formei no
ano de 1984, está sendo conivente. Eu falo pela PUC porque eu vi alunos da PUC. A
direção está sendo conivente com essa situação. É inadmissível todos esses anos,
segundo alguns relatos, a universidade não fazer algo para tentar coibir e desestimular,
expulsar esses mal formados e deformados alunos da instituição. Então, seria
importantíssimo nas próximas sessões que a direção da PUC viesse aqui para ser
solidária nessa responsabilidade em que os alunos da graduação vêm sofrendo.
Mas, ao mesmo tempo, cumprimento o vereador Pedro Tourinho e todos aqueles
que participaram e pretendo, na sequência ainda dos trabalhos desta tarde, estar junto
com a CPI para ver as futuras deliberações. Muito obrigado.

O SR. PEDRO TOURINHO – PT – Vereador Cirilo, eu agradeço. Quero
também cumprimentar o deputado Adriano Diogo, antes de mais nada, por oferecer a
nós do Estado de São Paulo a possibilidade de que essa discussão seja aberta e travada
com honestidade, com franqueza, uma franqueza que é justamente aquilo que se busca
ocultar, essa transparência, essa possibilidade do debate nessas situações. Mas, eu quero
mais ainda, saudar quem veio aqui em cima fazer os depoimentos, a gente sabe que em
muitos contextos isso pode ter repercussões das mais diversas ordens para quem se
expõe, esse é um medo que existe, ele é o que mantém o silêncio como norma.
Então, romper o silêncio exige uma coragem, uma honradez, como o Cirilo
falou, imensa. E aí falando um pouco sobre o que foi dito, a gente está falando aqui de
um curso que vai ensinar as pessoas a cuidar dos outros, foi o que foi dito aqui, a fazer
saúde. E é evidente que para um indivíduo ser capaz de prestar assistência à saúde da
maneira como a gente quer que seja prestada, ele tem que ser imbuído de uma
determinada ética, de um determinado grupo de princípios que norteiam o próprio modo
deles de serem no mundo, de estarem no mundo, de se relacionarem com os outros,
independente do que sejam, do que for.
E quando a gente vê esse tipo de situação, a gente vê essa linha que estabelece a
capacidade de reconhecer o outro como sujeito de direitos, como sujeito de sentimentos,
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sujeito de toda uma história, sendo perigosamente tensionada e ultrapassada. Então, o
trote violento, na minha opinião, não resume a um problema exclusivamente dentro da
universidade, ele é um problema que repercute no cuidado em saúde, no fazer saúde
para o nosso país. Isso é uma cultura que existe aqui no Estado de São Paulo, mas ela
existe no Brasil inteiro, ela existe em vários outros Estados, é uma cultura que não é
exclusiva da Medicina, vale dizer, ela existe em vários cursos com uma cultura muito
teletéria, muito pesada. E acho que em todos os contextos em que ela acontece ela tem
que ser exposta e combatida para que a gente possa deixar isso no passado e de uma
forma bem claramente rejeitada pelo todo da sociedade, acho que isso que a gente está
tentando aqui dialogar e fazer.
Então, acho que o nosso desejo, ao tratar dessa questão, é um desejo que vai
muito além, que vai para o horizonte de a gente pensar a prática em saúde, pensar a
maneira como a gente se relaciona uns com os outros. Quero só parabenizar e me
colocar aqui à disposição para a gente continuar essa discussão.

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – João, tem aquelas duas
correspondências que a Puccamp mandou para a gente, que vieram da reitoria? Pode
deixar para à tarde para a gente ler aquele documento, que é importantíssimo.
Queria dizer o seguinte a todas as pessoas que estão aqui. Essa sessão é uma
sessão muito importante, é uma sessão histórica sendo realizada aqui dentro da Câmara
de Campinas. Desde que alguns alunos foram depor lá na CPI, em São Paulo, de forma
protegida, anônima, a única preocupação, a única pressão que nós sofremos era que nós
tínhamos que entregar a cabeça dos alunos que depuseram, porque se não a CPI seria
anulada, seria interditada, e eles queriam a cabeça dos alunos que falaram, caso
contrário não haveria nenhuma forma de colaboração.
Os alunos estão começando a criar coragem, aparecendo, falando publicamente,
independente das ameaças, por escrito. O que a sociedade tem que entender é que não
vai ser a CPI, não vai ser a polícia nem o Ministério Público que vai impedir de
continuar acontecendo essa barbárie, porque trote é uma prática de tortura. Sabe como o
trote é enquadrado, até estupro? Como violento atentado ao pudor, e prescreve. E
quando dá um problema, o máximo que dá é o pagamento de uma cesta básica. As
sindicâncias não existem, não evoluem, e que é condenado nas sindicâncias é o
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denunciante, é a vítima, esses são condenados. Porque todos os recursos são feitos na
defesa da instituição, a instituição é que está sendo atacada, e isso é uma tremenda de
uma hipocrisia. Ninguém, ninguém, ninguém pode ser submetido a trote, assim como
ninguém pode ser submetido à tortura. Essa é a reação.
Quando eu entrei aqui na Câmara Municipal de Campinas e um senhor, um pai,
contente, disse que a primeira coisa que fizeram com o filho dele, depois de muitos
anos, foi embebedar o menino até o limite das forças, em 2015, numa universidade
pública como a Unicamp, que vergonha. Mas, nós estamos começando. Então,
vereadores, todos os alunos, professores que estão aqui, a sociedade de Campinas, os
nossos companheiros jornalistas, que nos apoiam enormemente para que isso aí saia das
trevas, vamos reagir. A sociedade brasileira não precisa conviver com a barbárie.
Repito. A tragédia de Santa Maria, da Boate Kiss estava no calendário dos
trotes. Pode pegar um por um dos casos, 90% alunos de primeiro ano de faculdades do
Rio Grande do Sul. Repito, 90% dos casos eram alunos de primeiro ano de faculdades
do Rio Grande do Sul. Sabe quem foi punido até hoje? Só as famílias, só as vítimas,
porque foram à festa da boate. Porque agora, como não pode fazer dentro do campus,
onde se faz? Faz nas boates, faz nas chácaras, faz aqui, faz acolá, e a responsabilidade
dilui. A Universidade Federal de Santa Maria não tem nenhuma responsabilidade sobre
o caso, não é nem citada, nem as entidades acadêmicas.
Então, queria dizer que vocês estão de parabéns. Os vídeos, as baterias, as
músicas, as letras ainda conseguimos salvar. Tudo sumiu da internet, sumiu. Então, para
concluir, que nós temos que almoçar porque é um processo duríssimo, eu só consegui
recuperar, tem várias, um da PUC, co-irmã da Puccamp, da PUC-São Paulo, na turma
do Direito, que o pessoal da Unesp fez uma edição para mostrar essa barbárie. Porque o
trote é o rito de passagem para a barbárie, para a tortura, para as coisas mais
animalescas que existem na sociedade. Ninguém nasce torturador, você é treinado para
virar. E o médico que é trotista não deveria receber Conselho Regional de Medicina.
Quando a professora leu aqui que o sujeito era residente de pediatria, como é que um
sujeito desse pode ser um pediatra?
Então, Koba, para a gente encerrar, passa o vídeo da PUC-São Paulo, do Leão
13, com a edição do pessoal da Unesp. Um dia a sociedade vai ter força e reagir.

(Vídeo é exibido)
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O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Só para concluir, essa
encenação teatral do fim é uma reprodução de um trote real que tinha lá na Unesp
chamado Rodeio das Gordas. Obrigado, pessoal, a sessão está encerrada.

(Sessão é interrompida)

O SR. PEDRO TOURINHO – PT – Boa tarde, senhoras e senhores. Eu sou o
vereador Pedro Tourinho, a gente está agora realizando na Câmara de Vereadores de
Campinas a 25ª reunião da Comissão Parlamentar de Inquérito sobre as violações de
Direitos Humanos nos trotes nas universidades estaduais paulistas, que é presidida pela
deputado estadual Adriano Diogo. Eu vou passar, então, para o deputado para que ele
possa dar sequência aos depoimentos, conforme a gente colheu hoje durante a manhã.

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Vamos chamar dois
depoentes, Leonardo Fantini e Phelipe Uchoa. Imagem preservada para os dois.

O SR. LEONARDO FANTINI – Boa tarde, meu nome é Leonardo Fantini, eu
sou aluno do terceiro ano da Puccamp. Eu fui do Diretório Acadêmico no ano passado e
boa parte da minha fala vai ser a respeito do que aconteceu ano passado quando eu fui
gestão do Diretório Acadêmico.

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Em que ano você entrou na
escola?

O SR. LEONARDO FANTINI – Eu entrei em 2013.
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O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Quantos anos você tem?

O SR. LEONARDO FANTINI – Eu tenho 20.

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – 20 anos? Com quantos anos
você entrou na faculdade?

O SR. LEONARDO FANTINI – Com 18.

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Você é natural da onde?

O SR. LEONARDO FANTINI – De General Salgado.

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Que maravilha, hein. Você
entrou com 18 anos?

O SR. LEONARDO FANTINI – Com 18 anos.

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – E você fez cursinho ou
você veio direto do... Você estou onde até o terceiro?

O SR. LEONARDO FANTINI – Até o terceiro colegial estudei na minha
cidade mesmo, no Colégio Objetivo e aí eu fiz um ano de cursinho depois.
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O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Tá bom, vamos lá,
Leonardo.

O SR. LEONARDO FANTINI – Para contextualizar um pouco a minha
entrada na faculdade, a minha relação com o trote, quando eu cheguei na faculdade, eu
cheguei de lista, então já tinham começado as aulas, então eu perdi a festa da chácara.
As festas do trote acontecem na primeira semana. E eu lembro de entrar na faculdade
bem assustado porque eu já conhecia a fama que a Medicina da Puccamp tem por
familiares que moram aqui, então eles já me alertaram, tipo “cuidado”.
Quando eu cheguei, eu lembro que eu fui para a sala do então diretor Júlio, eu
estava com os meu pais até então, e ele falou que não, não tem trote na Medicina.
Depois, no outro dia, quando eu retornei, numa reunião que estava só eu e os outros
ingressantes ele falou que não, o trote faz parte da vida acadêmica, que antes era até
pior, porque ele teve que ficar pelado no campus.

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Repete isso, você?

O SR. LEONARDO FANTINI – Não, o diretor contou isso.

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Ele justificou que ele
mesmo...

O SR. LEONARDO FANTINI – Que ele mesmo sofreu trote pior.

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Como é o nome dele?
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O SR. LEONARDO FANTINI – Acredito que seja Júlio. Hoje ele não é mais
diretor da Medicina.

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Só para fazer a cronologia.

O SR. LEONARDO FANTINI – Então, eu já cheguei com medo. E eu lembro
que o primeiro evento que estava tendo quando eu cheguei na faculdade era o ensaio da
bateria. Os calouros estavam sendo levados para a bateria, várias pessoas da minha sala
estavam com “guaxinim”. “Guaxinim” é pintar o cabelo, enfim. E eu lembro muito
nítido que eles já estavam naturalizando todas as agressões que eles sofreram, porque,
quando eu cheguei na sala eles já começaram a se sentir superiores no sentido de falar
“não, agora a gente vai te dar trote, porque a gente está aqui há mais tempo”, dois dias,
mas tem.
Então, eu cheguei assustado na faculdade. Então, tudo isso foi me fazendo tomar
decisões de não participar, até então não entendia o que era a “Família Med Puccamp”,
mas eu decidi que eu queria ser o menos visto possível na faculdade. Então, por
exemplo, eu não fui nas chopadas, eu não...

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Você tinha 18 anos, né?

O SR. LEONARDO FANTINI – 18 anos.

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Quando você faz
aniversário?

O SR. LEONARDO FANTINI – Em setembro. Então, eu não fui no meu trote.
O kit bixo. Como eu não estava de “guaxinim”, que é o ato de cortar o cabelo e pintar,
poucos veteranos me reconheciam. Então, acesso deles eu me lembro de vários me
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perguntando “bixo, o que você faz pela sua casa, o que você faz pela sua família, pela
faculdade?”, e aí eu não tinha resposta, porque a resposta dessa pergunta que eles
esperam é tipo “ah, eu treino tal esporte, eu faço tal coisa” e eu estava afastado de tudo
isso. Então, a faculdade, em si, é um ambiente bem hostil, principalmente para quem
está chegando, é muito hostil.
E aí, tinha aquela coisa “você já comprou seu kit bixo? Porque se você não
comprar seu kit bixo, você não vai poder ir para Intermed”, é pré-requisito, na verdade,
para você poder comprar os produtos da Atlética no primeiro ano, tem várias coisas que
dependem disso. E eu fiquei naquela, compro, não compro. No fim, eu acabei não
comprando, eu me afastei totalmente da “Família”.
Foi passando o tempo, eu conheci o Diretório Acadêmico da Faculdade e
comecei a me aproximar muito deles exatamente pelo fato de ver nessa instituição algo
que fugisse um pouco daquilo que era a faculdade em si. Mesmo que pequeno, era uma
pontinha de resistência, eu achava. Até fiz amizade, me candidatei numa chapa ao
Diretório Acadêmico e lá em fui diretor de comunicação e um dos projetos que eu
tocava era do trote solidário da faculdade. Foi assim que eu conheci a sala 49.
Eu planejei o trote solidário deles e lá eu passei para eles “gente, não vão no
trote porque vocês vão sofrer”. E nisso, isso já em 2014, tinha trocado a diretoria da
faculdade para a Dra. Márcia, que é a atual diretora. E eu lembro que estava todo mundo
com medo dos boatos que estavam rolando de que a Dra. Márcia iria denunciar, queria
punir quem estivesse dando trote. Os veteranos estavam com muito medo de dar trote.
Tanto é que eu lembro que depois do trote solidário, no outro dia eles seriam levados
para a chácara que é onde acontece todas aquelas atrocidades. E, por medo da diretora,
os veteranos impediram que os ingressantes fossem para essa festa. Então, a festa
ocorreu só que sem os ingressantes da turma 49. E foi aí que começou a minha
proximidade com eles.

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Você é de que turma?

O SR. LEONARDO FANTINI – Da 47. O que eu tinha notado de antes, acho
que dos encargos que têm que ser pagos... Eu tenho muita proximidade com o pessoal
da minha comissão de formatura, tudo o que foi passado aqui é verdade, de dinheiro
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para pagar gelo, para pagar fogos, para pagar revista da faculdade, tudo isso acontece e
é um valor absurdo e a gente não tem ideia de como é gasto isso porque é muito
dinheiro.
Uma coisa que eu não posso me esquecer de contar é que mesmo não tendo a
chácara do trote da 49, vários alunos foram levados após o treino, quem estava
treinando, para a casa de veteranos e sofreu trote lá. Então, o trote ocorreu, ele só
mudou de lugar.

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Como é que é? Explica,
essa é uma nova modalidade. Está treinando e vai para a casa de veterano?

O SR. LEONARDO FANTINI – É, eles foram para o treino e depois do treino
eles foram levados para a casa de um veterano, e lá o trote ocorreu. Eu moro com um
menino que é da 49, isso toda a sala sabia que essas pessoas sofreram trote violento.
Isso é mais ou menos o que eu tinha para falar de quando eu conheci a 49.
Eu era muito próximo das pessoas da Denem, Direção Executiva Nacional dos
Estudantes de Medicina. E, na época, uma das minhas funções enquanto diretor de
comunicação era organizar o ônibus dos alunos da Puccamp para levar para o Erem. Lá,
eu aproximei lados com esses ingressantes e eles me contaram muito dos trotes que
sofreram. Nisso, já estavam decidindo se eles iam pagar ou não, não tinha ocorrido a
votação, mas parte das represálias eles já estavam sofrendo.
Quando nós voltamos, logo no começo foi quando ocorreram milhões de coisas.
Eu era o organizador do congresso acadêmico, o Comasp, Congresso Médico
Acadêmico Samuel Pessoa. O Comasp é formado pelo Dasp, que é o diretório
acadêmico, mais pessoas eleitas. É uma comissão organizadora eleita através de um
processo seletivo em que as pessoas se inscrevem, passam por entrevista e tudo mais,
tem todo um processo.
Lá, devido a essa minha proximidade com a 49, estava até organizando o trote
solidário da turma 50 também, eu fui tachado de subversivo e de manipulador pela Dra.
Jiviane. Acho que é a primeira vez que eu me refiro, é a primeira vez que ela escuta a
minha voz, diferente do que foi dito nos documentos que eu vou apresentar. E, por isso,
em uma das reuniões do Comasp, depois que estava ocorrendo todo o processo da 49,
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de decidir não se associar à “Família” por motivos que eu julgo justos, a Dra, Jiviane,
em uma reunião, fez um discurso falando que se o Dasp ou alguma pessoa do Dasp,
individualmente, apoiasse a 49, fosse contra a “Família”, eu tenho áudio para passar
exatamente, certinho, o que foi dito. Ela estaria fora da comissão organização
organizadora. Eu tenho que explicar o que significa ela estar fora da comissão
organização organizadora.

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Ela estaria ou a pessoa?

O SR. LEONARDO FANTINI – Ela estaria fora. A questão é: eu preciso
explicar o que significa a saída dela para o Congresso Médico Acadêmico. A gente
estava em cima do Comasp, já ia ocorrer poucos dias depois. E o Comasp é quem
mantém o diretório acadêmico. Cerca de 90% do dinheiro, até mais eu acredito, que o
diretório acadêmico recebe vem desse congresso. A saída dela representaria que a gente
teria que trocar tudo. O problema não seria só a saída dela, o problema é que na fala
dela, por exemplo, os outros alunos também deveriam sair, alunos do quinto, sexto ano,
coisas do tipo. Você tem o áudio, Koba? Pode colocar, por favor.

(Áudio é colocado)

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Traduz isso aí rapidamente,
lógico que é de uma alta tecnicalidade, além do problema técnico da gravação. Traduz
isso para a gente entender melhor o que significou essa ameaça, por favor.

O SR. LEONARDO FANTINI – Primeiro que ela condiciona a saída dela. Ela
priva os estudantes de se posicionarem não só como diretório acadêmico, que é uma
instituição livre de pensamento dos gestores, como individualmente.
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O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Mas, traduza para a nossa
realidade, que nós estamos analisando todo esse contexto, qual era a pressão contida
nessa informação tão relevante que vocês gravaram?

O SR. LEONARDO FANTINI – Se o diretório acadêmico continuasse
apoiando o que ela chama de “manipulações”, se nós continuássemos, enquanto pessoas
até, a defender a 49 de todas as coerções que ela estava sofrendo, ela se retiraria. Então,
ela condiciona a saída dela.

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Vocês eram no Comasp, e
aí todo esse processo da participação de vocês nas Executivas estaria suspeito.

O SR. LEONARDO FANTINI – Exato.

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Se vocês se posicionassem
a favor da 49? Responde isso para mim, por favor.

O SR. LEONARDO FANTINI – É. Se nós nos posicionássemos a favor da 49,
ela se retiraria do Comasp junto com todos os internos que ela convidou.

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Quais seriam as
consequências dessa retirada?

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – O Comasp não aconteceria
porque estava muito em cima do tempo e não aconteceria, e isso traria um prejuízo
gigantesco para o diretório acadêmico porque o Comasp gira muito dinheiro.
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O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – E essa senhora, o que ela
era na hierarquia, na época, quem ela é? Fala o nome dela completo.

O SR. LEONARDO FANTINI – Jiviane Beatriz Cunha Barreto da Silva. Ela é
ex-aluna da Casa, hoje ela é professora, faz parte do departamento de clínica médica.
Agora que começa a pior parte. A partir do momento que tem essa reunião, nós do
diretório acadêmico nos reunimos para decidir qual seria a posição: “vamos continuar
defendendo a nossa posição contra o trote e denunciar todas as atrocidades que estavam
acontecendo ou nós vamos manter a professora e nos calar, perder a nossa voz”?
Nisso, tinha dois ex-gestores do Dasp que estavam lá que é a Carolina, Carol
Magalhães e Davi Fernandes, eles continuaram na reunião. Eu até pedi que fosse uma
reunião fechada, pedi para eles se retirarem, eles não se retiraram, e eles escutaram que
estava querendo que o Dasp se posicionasse contra a 49, ou não tocasse nesse assunto, e
isso foi passado para a professora Jiviane, numa reunião que eles tiveram depois. Nisso
aconteceu com que, durante a reunião, que eles saíram, ela mandou mensagem no grupo
falando que ela iria se retirar.
No mesmo momento, ela pede ao aluno Guilherme Henrique Zanluchi, que hoje
é presidente do diretório acadêmico, para criar um grupo “Anticaos Comasp” e nesse
grupo ela fala o motivo do grupo que eram as condições que ela impôs para a ficada
dela. Posso ler alguns trechos?

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Você vai passar tudo para a
gente?

O SR. LEONARDO FANTINI – Já está na mão da CPI. “Já conversei com o
Gavinhos e ficaremos sob algumas condições, dentre as quais a mais importante delas é
que eu, de modo algum, volto a trabalhar com esses quatro elementos”. Ou seja, os
quatro elementos que se posicionaram dentro dessa reunião a favor da 49.
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O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Ela falou “elementos”?

O SR. LEONARDO FANTINI – É, “com esses quatro elementos”. O que ela
diz em seguida é: “Eles querem é desunir a nossa faculdade e acabar com as tradições.
Vamos aguardar uns dias, pois dois desses quatro já saíram”. As quatro pessoas eram
eu, a Camila Lacerda, Daniela Galbiati e Mayra Aguilera. No caso, duas pessoas já
tinham saído. Passando algum tempo ela ainda confirma do lado que eu era uma dessas
pessoas, porque uma aluna pergunta “alguma novidade?” e ela fala “não, ainda falta o
Leonardo”. E depois ela é avisada logo embaixo, por uma aluna que estava no diretório
acadêmico “ele saiu da gestão hoje, Jivi”. E ela diz “ótimo”.

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Qual é a fonte desses
documentos?

O SR. LEONARDO FANTINI – É um grupo que ela criou chamado “Anticaos
Comasp”, no Whatsapp.

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Essa publicidade que vocês
estão dando é documental, eu posso usar isso aí?

O SR. LEONARDO FANTINI – Pode.

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Vocês autorizam a usar esse
documento?

O SR. LEONARDO FANTINI – Sim. Na página 11, na parte debaixo, nesse
primeiro quadro que aparece, na fala dela ela começa com “Gente, são uns coitados”.
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“Olha, confirmadíssimo, eu e o Gavinhos estamos de volta na organização do Comasp.
A partir de segunda-feira, aguardem meu “post” simpatia no Face”. Agora a parte
relevante “Lembrando que a nossa próxima reunião será dia 27 de agosto, às 18h30, na
sala B38, não percam o discurso do Gavinhos. Estarei prescrevendo vaselina e KY para
quem precisar”.

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Como é que é? Fala um
pouquinho mais claro. Explica isso aí.

O SR. LEONARDO FANTINI – Ela estava ironizando o fato de nós termos
saído e ela estava falando que ela ia fazer um “post” falando que ela estava voltando à
direção do Comasp, agora que a gente saiu, e ela ironiza falando que ela iria prescrever
vaselina e KY para quem precisar.

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – O que é vaselina?

O SR. LEONARDO FANTINI – É um lubrificante íntimo.

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Entendi. Não imaginei que
ela fosse tão...

O SR. LEONARDO FANTINI – Página 12. Como eu disse no começo, eu
nunca troquei palavras com a Dra. Jiviane, mas nesse grupo que inclui alunos da Casa
onde eu estudo, ela diz...

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Só um minutinho. Pedro
Tourinho, fala no microfone.
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(Combinam até que horário podem permanecer no plenário)

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Vamos lá, faz uma síntese
para a gente.

O SR. LEONARDO FANTINI – Isso é bem importante porque uma aluna diz
que ela precisava se segurar para não enfiar o dedo na cara alheia, no caso a minha cara.
Uma aluna, a Sthephanie, conhecida como Lady Gaga, diz “tamo junto, Jivi, me segura
para eu não enfiar o dedo na cara alheia”. No caso, seria a minha. “Lady, tamo junto,
respira fundo. Eu saí do Comasp por causa de um dedo na cara, evitem usar essa parte
do corpo, por enquanto”.

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Deixa eu fazer uma
pergunta. Você iria para São Paulo fazer um depoimento mais completo ou você me
mandaria por escrito alguma coisa?

O SR. LEONARDO FANTINI – Sim.

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Por favor.

O SR. LEONARDO FANTINI – Enviaria.

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Por favor, conclua.
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O SR. LEONARDO FANTINI – Então, vou mostrar as partes que eu julgo
mais importantes, uma dessas é quando a aluna diz que não vai usar a mãe para me
bater, ela diz embaixo: “Isso, usa o pé, joelho, cotovelo, dentes”.

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Essa senhora é professora
até hoje na universidade?

O SR. LEONARDO FANTINI – É, professora de Clínica Médica.

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Deixa eu só me organizar
aqui. Você tem disponibilidade para ir a São Paulo completar o depoimento, detalhar ou
mandar por escrito?

O SR. LEONARDO FANTINI – Sim.

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Posso interromper? Você
tem mais alguma coisa super relevante para falar hoje?

O SR. LEONARDO FANTINI – Eu gostaria de mais cinco minutos, na
verdade.

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Vai, cinco minutos, ok.

O SR. LEONARDO FANTINI – Na página 13, seguindo, uma aluna, a Letícia,
Noellia, diz “a faculdade precisa dessa força e união porque se a gente não sente esse
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apoio geral de manter a tradição, dá vontade de partir para o físico mesmo”. Ou seja, a
ameaça de agressão física é real na faculdade.
Quero mostrar mais alguns desvios da professora. Por exemplo, na página 19...

(Inaudível)

O SR. LEONARDO FANTINI – Isso eu vou mandar por relatório que é
melhor. Mas, eu fui para a reunião da Denem, no CAOC, expor tudo o que estava
acontecendo na faculdade lá na reunião, e lá eu fui fotografado enquanto eu estava
subindo a escada do CAOC.

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Você é daquele caso?

O SR. LEONARDO FANTINI – Sim, sou eu

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Do pessoal que ficou
confinado, escondido, e foi seguido depois.

O SR. LEONARDO FANTINI – Exato.

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Então vai, faz esse relato.

O SR. LEONARDO FANTINI – Eu fui fotografado subindo a escada do
CAOC, indo para a reunião, pela aluna Letícia, Noellia, que é o apelido pela. Ela manda
nesse grupo. Nisso, o Guilherme Zanluchi, que é hoje presidente do diretório
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acadêmico, a pedido da professora vai averiguar o que estava acontecendo. Chegando lá
ele me intimida. A reunião do Denem naquele dia era aberta a qualquer estudante de
Medicina e ele chega gritando “o que você está fazendo aqui? O que você está falando?
Você não representa os interesses da sua faculdade, você foi expulso do seu diretório
acadêmico”. E eu falo “não, essa reunião é aberta a qualquer estudante, estou aqui
porque eu posso ficar aqui”. Ele “ah, então vou ficar também”.
Nisso, ele senta na reunião, fica do meu lado. Só que nós ficamos por causa
desse grupo que ele estava indo para lá, a gente se antecipou. E algumas pessoas que
estavam com a gente tiveram que ficar escondidas para que ele não a visse lá e
expusesse essas pessoas. Então, essas pessoas ficam cerca de três horas confinadas no
cochilódromo, enquanto a gente estava vivendo um momento assustador.
Nisso, a gente percebeu que o Guilherme Zanluchi não sairia de lá enquanto a
gente estivesse lá. Eu e a Aline Junker saímos da reunião e fomos para o metrô e ele nos
seguiu. Nós começamos a fazer zig zag no metrô, tentando ver em que estação ele
desceria e ele seguiu a gente. Nisso, eu estava conversando com os meus amigos,
porque nós saímos de lá e fomos falar com eles, porque a gente estava assustado, a
gente estava morrendo de medo do que poderia acontecer ali. Porque o próprio
Guilherme Zanluchi na reunião já tinha batido no meu ombro e falado “toma cuidado
com as pessoas da Puccamp, você sabe como elas são”. Então, aquela intimidação,
aquele terror que é criado.
Depois das fotos, na página 23, a professora Jiviane falando sobre mim diz
“temos que pedir reforço para a psiquiatria, esse menino tem problema grave, é sério,
ele é doente, estou falando sério. Pois é, doença psiquiátrica, vou falar com a Márcia,
tem que chamar os pais desse menino, não é possível, gente”.

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Quem falou isso?

O SR. LEONARDO FANTINI – A professora Jiviane, no grupo, com pessoas
da minha faculdade.
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O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Eu estou realmente
preocupado com o tempo. Dá uma paradinha, deixa ele entrar para eu me organizar.
Mas, de qualquer forma, se a gente dispuser os meios, você volta a depor, tudo bem?
Vamos lá, segundo depoente.

O SR. PHELIPE UCHOA – Meu nome é Phelipe Uchoa, agora estou no
segundo período da Faculdade de Medicina da PUC-Campinas, e eu vim aqui para
relatar basicamente o que eu vi em relação ao que aconteceu à 49, vim relatar também
sobre o incidente do CAOC em que eu estava presente e fiquei confinado por três horas
no cochilódromo, vou falar de um incidente que aconteceu comigo no refeitório, meio
que provando que o assédio ainda existe.

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Só deixa eu te fazer uma
pergunta antes de começar

O SR. PHELIPE UCHOA – Por favor.

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Aqui tem diretório
acadêmico. Tem centro acadêmico também?

O SR. PHELIPE UCHOA – Não, o incidente do CAOC é o incidente do
Denem.

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Não, CAOC é São Paulo.
Estou falando da PUC.

O SR. PHELIPE UCHOA – Na PUC é DA.
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O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – DA, não tem CA. Tem
Atlética?

O SR. PHELIPE UCHOA – Tem.

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – CNPJ diferente.

O SR. PHELIPE UCHOA – CNPJs diferentes?

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – E tem show, alguma coisa?

O SR. PHELIPE UCHOA – Não, não tem.

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – E comissão de formatura é
outro...

O SR. PHELIPE UCHOA – A comissão de formatura é aquilo que o pessoal já
depôs.

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Segundo ano que pega o
primeiro.
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O SR. PHELIPE UCHOA – É, o pessoal explanou bem aqui, eu não vou entrar
em detalhes.

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Então, são os três grupos.
DA...

O SR. PHELIPE UCHOA – DA, Atlética e comissão de formatura. E sem
contar as ligas acadêmicas, que são compostas pelos próprios alunos também, além dos
professores.
Quando eu cheguei na faculdade, eu já conhecia alunos da 49, inclusive
integrantes da comissão de formatura. Eu entrei no meio do ano e nesses seis meses que
eu fiquei de férias, antes de entrar, eu ouvi desse pessoal da 49, de alguns alunos da 49 o
que estava acontecendo na faculdade. Eu fiquei muito assustado, estranhei muito, a
ponto de que eu comecei até, enquanto não começavam minhas aulas, a conversar com
outros amigos meus de outras faculdades de medicina como era essa relação de
comissão de formatura. Todos foram muito claro ao falar que eles não conheciam esse
tipo de prática que foi descrita aqui já.
Foi muito engraçado quando começaram as aulas, a fofoca da faculdade era a
turma 49, que era a turma que tinha escolhido não participar da “Família”, que foi
enxotada da “Família”, que os veteranos viraram para eles e falaram assim “vocês não
fazem mais parte da “Família”. Foi muito engraçado, porque vários boatos foram
correndo sobre a turma e sobre pessoas integrantes da comissão de formatura.
Chegaram até a acusar um dos integrantes da comissão de formatura de traficante,
porque a comissão acabou denunciando as questões do loló, etc e tal, e chegaram até a
falar que a 49 ia fundar uma nova atlética na faculdade para fazer frente à AAASP, eu
ouvi isso nos corredores e achei muito engraçado.
Quando eu fiquei sabendo que alunos da faculdade foram expulsos do DA por
intermédio de uma professora, no caso a Dra. Jiviane, eu fiquei muito assustado e muito
indignado porque, veja bem... Eu entrei na faculdade com 24 anos e eu conheço muita
gente do movimento estudantil, que milita no movimento estudantil há tempos ou já
militou. Eu nunca tinha ouvido falar de algo parecido. Já ouvi falar de muitas coisas
erradas que acontecem na faculdade, de reitoria interferir no movimento estudantil, por
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exemplo, na Unicamp, mas essa interferência direta de falar assim “ou eles ou eu” eu
nunca tinha ouvido falar. E por isso também eu acompanhei o Leonardo, o Vinicius, a
Aline, o Ismael para essa reunião da Denem, para acompanhar com eles as denúncias
que eles iam fazer sobre essa interferência e sobre o próprio isolamento acadêmico e
social que não a turma 49, mas os 37 que votaram contra a associação à atlética estavam
sofrendo na faculdade.
E aconteceu essa perseguição que o Leonardo acabou de descrever e foi um
momento muito tenso na minha vida. Eu tinha acabado de entrar e eu, que já sou mais
velho, entrei mais velho, fiquei assustadíssimo. Uma das meninas que estava nesse
grupo “Anticaos Comasp” estava com a gente, por isso a gente conseguiu antever que as
pessoas iam descer para averiguar o que estava acontecendo com a gente nessa reunião.
E eu lia as mensagens que eram trocadas no grupo e eu ficava extremamente indignado,
porque eles estavam tachando pessoas que estavam fazendo denúncias graves sobre a
faculdade de “comunistas de iPhone”. Como se denunciar uma interferência direta de
um docente no movimento estudantil fosse coisa de comunista. Olha, é sensato docente
não interferir no movimento estudantil. Movimento estudantil é dos alunos, não é dos
professores. Os professores têm que respeitar a autonomia estudantil.
Pois bem, fiquei três horas, eu e mais três amigos meus, uma menina e dois
meninos, enclausurados no cochilódromo, no porão do CAOC, até que o momento que
o Ismael e a Aline tiveram que ir embora. Enfim, foi um momento extremamente tenso
que eu passei e eu desejo não passar mais, e por isso aqui estou falando o que aconteceu
lá. Estava lá, vi, aconteceu isso mesmo, não é mentira, fui uma das pessoas que ficaram
presas no cochilódromo três horas. Eu fiquei me sentindo como se eu fosse um
refugiado político. Eu lembro que a reação dos coordenadores da Denem, da Diretoria
Executiva Nacional dos Estudantes de Medicina, era assim “gente, que é isso, é
ditadura? Agora vocês têm que se esconder porque vocês estão fazendo uma denúncia
séria sobre a interferência de docentes no movimento estudantil”? O pessoal ficou
extremamente indignado também.
Mudando de pauta, sobre os trotes que acontecem na faculdade. Falar que existe
violência física dentro da PUC, eu nunca vi. Agora, eu já e já sofri assédio por não estar
no ensaio da bateria. Ora, veja bem, eu não quero ficar uma hora tocando debaixo de sol
ou de chuva na bateria. Não estou a fim, não quero participar disso. E acho que estamos
no nosso direito de dizer “não, eu não quero participar do ensaio da bateria durante a
hora do almoço”, que é um horário que, ainda mais na Medicina, que é um curso
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integral, é importante você se alimentar para você conseguir passar o resto do dia
estudando e tendo um desempenho acadêmico minimamente bom.
Pois bem, eu estava almoçando no refeitório com mais alguns amigos meus, no
caso um deles estava de “guaxinim” e ele fez o “guaxinim” pelo simples fato, pela
ingenuidade, talvez, de querer participar de alguma coisa da faculdade. O que é o
“guaxinim”? A pessoa raspa o cabelo, deixa um moicano, e descolore uma parte do
cabelo, parecendo um guaxinim. Na mesa que eu estava só tinha calouro, um deles eu,
um veterano reconheceu a gente, por causa do “guaxinim”, foi até a mesa, perguntou, de
maneira grossa e até falando alto no meio de todo refeitório, se a gente era bixo da
turma 50. Eu respondi para ele, falei “somos”. Ele perguntou rispidamente “então, o que
vocês estão fazendo aqui? Vocês deviam estar na bateria”. Eu falei “olha, nós estamos
almoçando”. Ele começou a berrar “isso aqui é um absurdo, na minha época todo bixo
tinha que ir na bateria, porque é obrigação de vocês estarem na bateria”.
Enfim, ele fez todo um escarcéu, tentou desqualificar a gente, tentou não,
desqualificou meus amigos, me desqualificou, deixou meus amigos extremamente sem
graça, ao ponto que chegou uma hora que eu falei para ele assim, eu estava até meio
nervoso, o pessoal fala que eu disse isso, mas eu não lembro, eu virei para o veterano e
falei calmamente, não falei berrando: “olha, baixa a bola para falar com a gente porque
a gente não faltou com respeito com você, a gente não levantou a voz para você, a gente
não fez nada para você nos tratar dessa maneira, nós estamos apenas almoçando”. É
engraçado, porque veterano quando é confrontado para de ter coragem. Ele olhou para a
minha cara e me mandou ficar quieto só. “não, você fica quieto você fica na tua”. Ele
começou a enxer o saco do meu amigo que estava de “guaxinim”, falou “por que você
está de “guaxinim” e não está na bateria”. Meu amigo falou “eu estou almoçando”. Ele
falou “então, você tira esse “guaxinim”. Ou você participa de tudo ou você não participa
de nada”.

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – (ininteligível) Além de
desenvolver a parte da percussão tem que ficar cantando aquele lixo também?

O SR. PHELIPE UCHOA – Eu vi um ensaio da bateria e no ensaio que eu fui
da bateria eles só ensaiaram músicas que não têm esse teor que a gente viu aqui. O
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máximo que eles tocaram foi o “Eixo”. Normalmente, as músicas de teores mais
opressivos são cantadas em festas mais fechadas ou até nos eventos da Intermed, nos
eventos esportivos. No ensaio que eu fui eu não ouvi, por exemplo, “O caralho”. Me
ensinaram “O caralho” no pedágio, que os meus veteranos de um ano, que é o segundo
ano, que cuida dos calouros, fizeram questão de ensinar a gente na boa vontade até
porque eles falavam “vocês têm que aprender todos esses hinos que a gente está
ensinando porque se algum veterano na festa, na chopada que vai ter hoje, vocês
chegarem lá sem saber o hino, os veteranos vão encher ter saco, você vai levar trote”.
Eu não compareci nessa chopada, mas, eu aprendi os hinos sob essa justificativa.
“Aprenda os hinos, é melhor para você, se algum veterano perguntar qual é o hino, se
você não souber vai ser pior para você”, era isso o que o pessoal do segundo ano falava.
Falaram também que o trote tem diminuído na PUC. Olha, eu duvido
veementemente. Uma amiga minha, a Claudia Antunes, que a professora Lúcia já citou
aqui, pediu para que eu falasse algumas coisinhas. Ela falou assim, pelo Whatsapp, se
quiser eu posso disponibilizar o “print”, não tem problema nenhum.
Ela ficou sabendo que eu vinha depor aqui, que eu tinha sido convocado, ela fala
assim: “Eu sei que você já tem bastante ideia do que vai falar, se quiser te dou a
gravação que eu fiz que mostra o trote psicológico e velado que existe na Puccamp, a
situação que eu passei, mostra os veteranos falando que apanharam quando eram bixos e
as ameaças de submissões que temos que sofrer”. Ela me mandou o áudio, eu
disponibilizei já o áudio para os autos da CPI, eu não vou colocar aqui porque o áudio é
longo, mas eu ouvi, eu posso falar o que eu ouvi.
O que aconteceu nesse episódio com essa menina? Existe uma prática, uma
tradição da faculdade em que as meninas têm que fazer uma maria chiquinha no
parietal, que é nessa região da cabeça. As meninas ficam feias e, normalmente, às vezes
existe alguma resistência para fazer isso. No caso da Claudia foi isso, ela estava numa
festa, chegou uma veterana para ela, do sexto ano, eu não vou dizer o nome, ela fala o
apelido dela no áudio, chega para ela e fala assim “ô bixete, sua vadia, coloca a
chiquinha no parietal”. Essa menina, a Claudia já tem 30 anos, já é formada em
Biologia, tem um pouco mais de autonomia, um pouco mais de vivência e ela falou
“não, eu não vou colocar”. E começou o furdunço, isso ela relata no áudio, e chega uma
hora que as veteranas joga cerveja nela porque ela tinha sido folgada. Ela retribui a
cerveja no cabelo e puxa o cabelo da veterana.
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Nisso, começa a confusão, a tiram do recinto e ela começa a conversar com um
veterano que no áudio ela o identifica como Porcelana, ele fala assim para ela no áudio,
ele é bem categórico “olha, ou você faz a xuquinha ou você vai embora”. Ela falou
“não, eu não vou fazer xuquinha”. Ele falou “então, vaza da festa porque essa festa não
é para você”. Ele fala isso com todas as letras. Isso aí prova que o trote na Puccamp
ainda não acabou, aparentemente está um pouco longe de acabar ainda. Enfim, pode
colocar cinco minutos do áudio, acho que vale a pena dar uma ouvida.

(Áudio e colocado)

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Deu para ter uma ideia.
conclua, vai, Phelipe Uchoa.

O SR. PHELIPE UCHOA – Só concluo agradecendo ao Ricardo Kobayashi,
que foi ele quem retirou a gente do... Também agradeço ao Felipe Scalisa e um pessoal
da Denem que nos ajudou a sair de lá sem ser exposto, porque a exposição que talvez a
gente sofreria ia marcar muito a gente de uma maneira muito negativa. Agora, a gente
está se expondo mesmo, mas pelo menos a gente está se expondo denunciando o que
está acontecendo de errado na Faculdade de Medicina da PUC-Campinas.
Eu acho que eu não tenho muito mais o que falar, eu compartilho da ideia de que
trote é tortura, não existe trote solidário, trote é tortura, ponto. Você pegar uma pessoa
que chega nova numa faculdade, vem de outra cidade, fica longe dos amigos, mal
conhece as pessoas que estão nessa faculdade, não conhece os seus amiguinhos de sala,
os seus colegas de sala e subjugar essa pessoa a qualquer tipo de ato vexatório, desde
cantar música como “O caralho” até se sujar de barro ou ser urinado isso não é
brincadeira, isso é tortura, e quem compactua com isso não é nem de direita nem de
esquerda, quem compactua com isso é uma pessoa que não tem um mínimo de senso
moral, mínimo de senso ético. E, realmente, tem uma inversão de valores muito ruim na
cabeça dela e foi treinada como, disse o deputado aqui, a ser torturador, não médico.
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Eu encerro a minha fala com isso e eu espero que a CPI faça os seus trabalhos de
maneira a achar, de fato, os culpados e de repente até punir quem deve ser punido.
Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Obrigado, Phelipe,
obrigado mesmo.

(Aplausos.)

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Pedro Tourinho, eu vou
devolver o problema aqui pela Câmara para vocês me ajudarem a administrar. Agora
são 16h, nós temos sete depoentes...

(Sessão é suspensa)
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – A Camila Lacerda está aí?
Camila, você se dispõe a depor em São Paulo se for preciso? Sim? O Arly Vargas está
aí? Você se dispõe a depor em São Paulo? Mayra Aguilera, se dispõe? Então, vem para
cá os três, rapidinho. Já melhorou, diminuiu bem. Quais são os depoentes de hoje à
tarde, que estavam previstos? A professora Jiviane Barreto, Marcos Sudário dos Santos,
médico pediatra, a Rafaela Fonseca Nunes, da atlética, o Fernando Delatti, da atlética, e
a Lethycia Meirelles Dalla, também da atlética. São 16h, rigorosamente às 17h nós
temos que sair daqui. Vamos começar com a professora, aí os outros quatro depoentes,
que acho que a professora vai usar praticamente... Não vou prejudicar o depoimento,
nem que eu tenha que voltar aqui para outra data. Só me deixa fazer uma pergunta, o Dr.
Marcos Sudário dos Santos está? Se houver uma nova sessão aqui em Campinas, o
senhor voltaria? A Rafaela Fonseca Nunes está? Se houver uma nova sessão aqui em
Campinas, você deporia? Sim, obrigado. Fernando Delatti está? Se houver uma nova
sessão aqui em Campinas, você viria depor? Previamente agendado. Agendaremos no
fim de hoje à tarde, tudo bem? E Lethycia Meirelles Dalla, está aí? Se houver préagendamento tudo bem? Tá bom, muito obrigado. Então, vamos ouvir a professora
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Jiviane Barreto. Professora, pode se apresentar e a gente vai para as perguntas, por
favor.

A SRA. JIVIANE BARRETO – Boa tarde a todos, boa tarde, deputado, o meu
nome é Jiviane Barreto, eu sou atualmente médica no Hospital da PUC-Campinas e
docente também da PUC-Campinas. Entrei para a carreira da docência no ano de 2012
quando participei de um concurso da universidade para ocupar a vaga das disciplinas de
Semiologia Prática e Hematologia Prática. Essas duas disciplinas são ministradas para
alunos, a Semiologia Prática, do segundo ano, e a Hematologia Prática para o quinto
ano. E o que significa ter esse contato, ser prático, porque o meu envolvimento com o
aluno é baseado num trinômio: eu, o aluno e o paciente, em todas as disciplinas.
E a respeito um pouco antes dessa minha participação como docente, eu também
sou formada pela PUC-Campinas, ingressei na universidade no ano de 2002, ano em
que eu também vim da minha cidade, na Bahia, sou natural de Salvador, e cursei os seis
anos da faculdade na PUC-Campinas depois acabei me especializando em clínica
médica e, posteriormente, em Hematologia lá na cidade de São Paulo. Quando eu
retornei à universidade como docente, no ano de 2013 surgiu um convite para que eu e
mais um colega fôssemos colaborar com a comissão organizadora do Congresso Médico
Acadêmico Samuel Pessoa, o Comasp. Só que também, para ressaltar e esclarecer o
Comasp, ele é um congresso em que este ano será sua 17ª edição, ele surgiu no ano de
1999, antes desse período ele era tido como a semana médica e depois, só em 1999 que
assumiu os moldes como ocorre atualmente.
E como isso funciona? É um congresso em que existe uma comissão
organizadora, como já foi dito, composta por acadêmicos e professores da nossa
faculdade, e essa comissão organizadora é responsável por organizar palestras que são
selecionadas de acordo com os interesses dos acadêmicos, bem como a apresentação de
trabalhos realizados pelos acadêmicos durante o ano em que é vigente o congresso. Ele
ocorre, normalmente, anualmente, no final do mês de outubro, e a seleção para
participar desse congresso é feita no começo do ano, em torno de abril,
aproximadamente. Nessa comissão existe em torno de 40 alunos, uma parte deles são
alunos que pertencem ao diretório acadêmico e para as outras vagas existe um processo
seletivo, como já foi dito.
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Então, antes da minha apresentação, antes de 2013, havia uma comissão
organizadora, a cada ano essa comissão organizadora se renova e os professores que
participam dessa comissão organizadora são selecionados pelo diretório acadêmico.

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Professora, só posso
interromper uma coisa? Eu queria fazer o seguinte, em respeito à pessoas que aqui
vieram depor, eu queria pedir para a assessoria da comissão, o Koba e o Cícero, que já
começassem a fazer o agendamento com as pessoas que não deporão hoje, aí eu fico
tranquilo ouvindo a professora e, respeitosamente, a gente libera... João, Koba, Cícero,
façam o favor. Vocês vejam a minha disponibilidade de agenda, pode ser pela manhã,
horário que for que a Câmara também puder nos receber, ver se alguém da assessoria do
Pedro Torinho pode e vamos agendar com todas essas pessoas porque a professora
Jiviane já foi para São Paulo, não foi ouvida, é a segunda vez que ela vai depor e eu
quero que ela deponha com toda a tranquilidade. Então, João, Koba, Cícero, alguém
também da Câmara para a gente ouvir a professora Jiviane, que está aqui, o Dr. Marco
Sudário dos Santos e os três alunos, a Rafaela Fonseca Nunes, o Fernando Delatti e a
Lethycia. A Camila Lacerda, o Arly Vargas e a Mayra se eles também puderem ser
ouvidos aqui em campinas, nós ouviremos todo mundo.
Então, peço para o João ou para o Koba já pegarem todos esses nomes, alguém
da assessoria do Pedro Tourinho, para que a gente vá agendando principalmente as
pessoas convocadas. Aí a gente vai agradecendo as pessoas que aqui vieram, evidente
que quem quiser permanecer até o fim do depoimento é importante, mas a gente vai
fazendo isso de uma forma... Eu quero pedir desculpas de público porque eu tinha uma
informação que às 17h nós sairíamos desse auditório e iríamos para outro pequeno
auditório e poderíamos ficar até as 19h. Infelizmente, teve um problema interno aqui e
nós vamos ter que suspender a sessão às 17h. E eu peço que o vereador continue aqui ao
nosso lado, por favor.

(Inaudível)
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – 17h30 já melhora, vamos
ver se agente pode ouvir o médico pelo menos. Aí seria o doutor e a professora. Então,
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teve uma prorrogação, até 17h30. Vamos lá, professora. Eu só queria falar de público
para não perder a oportunidade, caro vereador Pedro Torinho.
Professora, vou fazer algumas perguntas para a senhora. Então, como a gente
ganhou mais meia hora, viu Cícero, não sei se vai ser possível mas vê se o doutor pode
ficar mais um pouco para ele poder aproveitar que ele veio aqui, está desde de manhã
aqui. Professora, como a senhora disse, a senhora é originária da Bahia, veio, estudou,
ex-aluna da PUC, em que ano a senhora se formou em Medicina?

A SRA. JIVIANE BARRETO – Em 2007, deputado.

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – 2007. Desculpa não ficar
olhando para a senhora, que eu só tenho esse microfone. A senhora tinha apelido na
Puccamp?

A SRA. JIVIANE BARRETO – Não.

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Não tinha apelido. Quando
a pessoa recebe apelido, ela pode mudá-lo, pode rejeitá-lo, ou não?

A SRA. JIVIANE BARRETO – Deputado, olha, a minha participação dentro
da faculdade, tanto quanto na condição de aluno como depois como docente, eu nunca
tive muita aptidão desportiva, nunca tive... A minha área onde eu me sentia à vontade
era realmente na produção científica. Então, eu não posso dizer, não posso afirmar isso
para o senhor porque eu realmente não participava dessas práticas, eu não sei informar
isso para o senhor.

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – O fato de a senhora ter
vindo da Bahia, do nordeste, a senhor nunca foi submetida a nenhuma...
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A SRA. JIVIANE BARRETO – Alguma situação a respeito da minha origem
não, nunca. Então, como eu ia dizendo, em 2013, quando eu e mais um colega
recebemos um convite para participar, nós assumimos essa responsabilidade juntamente
com o diretório acadêmico, porque nosso Congresso, como vai foi dito em outros
depoimentos, é um congresso do diretório acadêmico, a faculdade apenas apoia. Apoia
como? Com espaço físico, com recurso audiovisual, então, a gente tem esse apoio bem
importante da faculdade em relação a essa parte mais de recursos.

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Outra coisa, professora, a
senhora nunca atribuiu apelido a ninguém?

A SRA. JIVIANE BARRETO – Nunca, deputado, não.

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Tá, deixa eu perguntar mais
uma coisa para a senhora, como a senhora classifica a sua relação com os colegas da
faculdade?

A SRA. JIVIANE BARRETO – Os colegas professores?

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – É, professores.

A SRA. JIVIANE BARRETO – Eu classifico como uma boa relação,
deputado, tenho um bom relacionamento, com aqueles que eu conheço, lógico.
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O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – A senhora praticava
esporte?

A SRA. JIVIANE BARRETO – Não, já falei...

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Antes de entrar na
faculdade.

A SRA. JIVIANE BARRETO – Não, nunca pratiquei.

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – E nem durante.

A SRA. JIVIANE BARRETO – E nem durante também.

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – E a senhora participou ou
participa de alguma atividade da atlética ou da “Família Med Puccamp”?

A SRA. JIVIANE BARRETO – Também não. Essa questão, como eu disse, eu
não tenho muita aptidão para a prática esportiva, então, eu sempre tentei ir mais para
essa questão científica, descrição de trabalhos, agora, o congresso, esportes não.

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Então, quer dizer que a
senhora, nos primeiros anos da faculdade nunca teve nenhuma relação como caloura,
como ingressante, de obrigatoriedade de atividades em relação aos seus veteranos?
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A SRA. JIVIANE BARRETO – Não, nunca. Isso não aconteceu comigo.

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Não tinha esse processo
quando a senhora entrou? A senhora entrou em que ano mesmo?

A SRA. JIVIANE BARRETO – 2002.

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Desculpa a curiosidade,
quantos anos a senhora tinha à época?

A SRA. JIVIANE BARRETO – Quando eu ingressei, 18 anos.

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – 18 anos.

A SRA. JIVIANE BARRETO – Isso.

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – E a senhora é natural de
Salvador, soteropolitana.

A SRA. JIVIANE BARRETO – Isso, sou soteropolitana.

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Então, a senhora nunca teve
nenhum problema de discordância, de altercação na relação com os veteranos, havia
essas práticas, mas a senhora não aceitava?
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A SRA. JIVIANE BARRETO – Na verdade, deputado, como eu falei para o
senhor, eu tentava me envolver com a questão mais científica, então eu ficava um pouco
a par, como eu fico até hoje, eu realmente não sei relatar isso para o senhor.

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – A senhora nem sabia que
havia esse tipo de abordagem?

A SRA. JIVIANE BARRETO – Abordagem, na ocasião, o que eu posso falar
que é o que acontecia quando eu estava no primeiro ano, por exemplo, era de pintar o
rosto, usar maria chiquinha, nada muito além disso, deputado.

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Entendi. E as festas eram
ainda realizadas dentro do campus ou já era essa prática de fazer essas coisas fora do
campus?

A SRA. JIVIANE BARRETO – Olha, eu não me lembro, naquela época nem
de agora, de nenhuma festa no campus. Eu não me recordo agora.

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Então, a senhora nunca
presenciou e nem nunca denunciou nenhuma forma de violência dos órgãos de
representação estudantil?

A SRA. JIVIANE BARRETO – Não.

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Nunca sofreu nenhuma
forma, a não ser essas brincadeiras mais ingênuas de fazer trança no cabelo?
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A SRA. JIVIANE BARRETO – Não, só isso.

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – E das chopadas a senhora
participava.

A SRA. JIVIANE BARRETO – Não. Eu sou uma pessoa bem introspectiva,
então...

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Bem reservada.

A SRA. JIVIANE BARRETO – Bem reservada, eu não tenho muito convívio
social, festa.

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Nunca participou de
nenhuma chopada, né?

A SRA. JIVIANE BARRETO – Deputado, olha, na época da faculdade eu me
lembro de ter ido, mas, assim, uma vez ou outra, e no começo, depois, mais adiante eu
não me recordo.

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Professora, já tinha esse
negócio de “baixa a cabeça, não olha na cara do veterano”?
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A SRA. JIVIANE BARRETO – Eu não sei dizer para o senhor. Quando eu
participei dos eventos, eu nunca vi.

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – E agora como professora, a
senhora já viu isso?

A SRA. JIVIANE BARRETO – Não.

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Nunca?

A SRA. JIVIANE BARRETO – Nunca vi.

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Nunca viu nenhum trote.
Até o ano de 2015, a senhora nunca presenciou nenhuma forma de trote?

A SRA. JIVIANE BARRETO – Não.

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Entendo. A senhora nunca
viu ninguém ser instado a entrar numa piscina?

A SRA. JIVIANE BARRETO – Nunca vi.

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Nem ouviu falar?
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A SRA. JIVIANE BARRETO – Não.

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Nem numa piscina de água
limpa?

A SRA. JIVIANE BARRETO – Nunca.

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Nem numa de água suja?

A SRA. JIVIANE BARRETO – Também não.

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – A senhora alguma vez
presenciou alguma violência física, moral, alguma ação coercitiva nos eventos? A
senhora nunca acompanhou os alunos, por exemplo, nessas Calomeds, Intermeds,
festas, chopadas, jogos?

A SRA. JIVIANE BARRETO – Não.

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Nada, nada, não do
convívio acadêmico?

A SRA. JIVIANE BARRETO – Nada. A minha participação, como eu já falei,
se resume à parte do congresso.
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O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Do Comasp, né?

A SRA. JIVIANE BARRETO – Isso, sobre as outras questões levantadas eu
não tenho conhecimento.

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – O que a senhora tem a dizer
sobre a turma 49?

A SRA. JIVIANE BARRETO – Bom, sobre a turma 49 o que eu posso falar é
o que a gente começou a ouvir, o que já foi dito nos depoimentos prévios, na
organização do Comasp, o que alguns alunos colocaram a respeito dessas divergências
entre a 49 e alguns outros grupos. Só isso o que eu tenho a dizer. Inclusive, uma coisa
também importante que eu acho para falar para o senhor é que quando, na organização
do Comasp, houve um momento em que existia essa situação desconfortável, a minha
ideia sempre foi de proteger a imagem do congresso, do Comasp. Porque a minha
função era de selecionar e ajudar os alunos a trazerem os melhores convidados para
expor os seus pontos de vista sobre os temas em discussão lá no congresso.
Então, a minha ideia foi proteger a imagem do evento, proteger a imagem do
Comasp, e por isso eu me relatei diretamente... Como o Comasp é um evento do
diretório acadêmico, eu procurei a presidente do diretório acadêmico, na ocasião, e
comentei com ela a respeito de alguns fatos que até já foram citados a respeito dessas
divergências entre os grupos de alunos e, inclusive, sobre a ocorrência de um fato, de
uma violência que houve dentro do grupo do diretório acadêmico, que até já foi citado.

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Qual violência?

A SRA. JIVIANE BARRETO – Em que um dos membros do diretório
acadêmico, ao se dirigir a outros dois membros do diretório acadêmico, acabou
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ofendendo esses alunos, agredindo verbalmente esses alunos. São dois alunos, eles
vieram reportar essa situação para mim e o que eu fiz na ocasião foi me dirigir à
representante do diretório acadêmico na época, a presidente da ocasião, e comentei com
ela que essa imagem prejudicaria muito a imagem do evento. Então, o que eu falei para
ela foi que a partir do momento em que a violência estava ocorrendo ali dentro do grupo
que estava promovendo mais, eu não gostaria mais de me associar ao Comasp e durante
alguns dias eu exerci o meu direito de realmente não participar mais desse evento, do
Comasp, porque aquela situação me incomodou bastante, deputado.
Então, a presidente, na época, se reuniu com todo o grupo do diretório
acadêmico...

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – A presidente do diretório
acadêmico?

A SRA. JIVIANE BARRETO – Isso.

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Quem era?

A SRA. JIVIANE BARRETO – É a aluna Aline (ininteligível). Na época ela
ouviu todo esse meu relato e a postura dela foi de reunir todos os membros para decidir
que atitude eles tomariam dali para frente, se eles optariam por manter o Comasp sem a
minha presença ou se eles fariam algo para que eu retornasse a comissão organizadora,
lembrando que eu não sou a única docente responsável, naquela época, pela comissão
organizadora.
Então, depois de algumas reuniões, os alunos do diretório acadêmico, a
presidente, a vice, os outros alunos que eram mais responsáveis por lidar com o Comasp
e diretamente comigo, optaram em manter o meu trabalho, porque eles já tinham esse
conhecimento do ano anterior, que havia sido muito produtivo em 2013, que foi a
primeira vez que eu e meu colega assumimos a organização do Comasp, foi um ano que
teve recorde de trabalhos inscritos, recorde de alunos inscritos. Então, isso foi
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importante para a decisão do diretório acadêmico naquele momento em me preservar na
comissão organizadora. Então, isso fez com que eles viessem me procurar para saber o
que eles poderiam fazer para contor nar aquela situação, que eu voltasse, para que eu
continuasse no Comasp, afinal de contas era mês de agosto já, o Comasp é em outubro.
Essa procura delas por mim foi para tentar um diálogo para ver o que seria
possível. Mas, eu volto a dizer, deputado, a situação da violência entre os alunos do
diretório me incomodou muito, muito mesmo. Porque produzir um evento científico é
algo que faz parte da carreira acadêmica, faz parte nossa orientar o aluno até essa
formação, de saber se portar num congresso médico, de saber como apresentar um
trabalho, de saber como se dirigir a uma banca examinadora, então, tudo isso era
importante para eles que eu continuasse dando seguimento. Então, elas vieram até mim
para que eu tentasse haver uma conciliação mas, como eu disse, foi um fato que me
incomodou muito, porque eu jamais esperava que alguns alunos fossem ter essa atitude
ali dentro, naquele convívio, aparentemente, amistoso entre eles, uma coisa
extracurricular, que agrega valores, agrega conhecimentos, que aquele tipo de
abordagem fosse haver ali dentro.
Então, isso me incomodou, e eu acabei falando para elas que, infelizmente, eu
não gostaria de voltar e continuar nesse mesmo clima porque as pessoas continuariam
presentes.

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Então, em função disso que
a senhora fala “eu tô fora”.

A SRA. JIVIANE BARRETO – Foi, deputado, foi por conta dessa divergência
que eu acabei me retirando, então, para...

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Mas a senhora não fez
nenhum comentário sobre a turma 49?

A SRA. JIVIANE BARRETO – Não.
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O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Agora...

A SRA. JIVIANE BARRETO – Ah, agora.

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Porque teve esse racha no
grupo, né?

A SRA. JIVIANE BARRETO – Isso, esse racha no grupo...
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Teve o grupo que ficou, o
grupo que permaneceu.

A SRA. JIVIANE BARRETO – E até o momento, até essa ocasião, o meu
conhecimento sobre a 49 era de histórias, comentários, eu não conhecia ninguém até
então. E aí, as meninas do diretório acadêmico vieram até mim, conseguiram que,
conversando entre o próprio diretório acadêmico, porque é o diretório quem escolhe
quem participa e quem não participa da organização do Comasp, então elas optaram por
elas, foi uma decisão da presidência, separar essas pessoas do Comasp para que eu
voltasse e desce continuidade aos trabalhos.
Inclusive, um fato muito relevante que eu acredito também é o fato de que
quando eu retornei, quando tudo isso ocorreu e as pessoas foram desligadas do Comasp
e tudo mais, quando eu retornei, eu mantinha aquela preocupação que eu falei para o
senhor no começo a respeito da tranquilidade do evento, a respeito da imagem do
Comasp, que é algo que a gente preza bastante, eu acabei abrindo um canal para que
algumas pessoas, aí foi o meu primeiro contato com a turma 49, para que algumas
pessoas divulgassem que eu estaria tentando promover uma conciliação também. Já que
o diretório acadêmico teve essa simpatia comigo de tentar conciliar e resolver, eu
gostaria de devolver essa questão, também trazendo os alunos da 49 não para a

1842
DIVISÃO DE TAQUIGRAFIA
comissão organizadora, como foi dito, e sim para acompanharem como se desenvolviam
as práticas do Comasp, as atividades, como era a organização.
Tanto que quando nós fizemos essa divulgação que a 49 estava convidada a vir,
participar, conhecer, entender todo o processo algumas pessoas vieram e, no fim, se eu
não me engano, no dia mesmo do Comasp acredito que seis ou sete alunos participaram
como expectadores, eles acompanhavam a comissão. Tanto que existe uma premiação
para quem é da comissão organizadora através de um título, um certificado, dizendo que
aquele aluno foi membro da comissão organizadora do Comasp. E nenhum desses
alunos da 49, isso foi acordado com eles desde o primeiro evento, que eles seriam
apenas expectadores, eles acompanhariam as dinâmicas, as atividades, então, nenhum
deles oficialmente pertenceu à comissão organizadora, eles eram expectadores.

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Deixa eu pedir um texto de
apoio aqui. Koba, eu precisava daquele texto que foi postado no portal Ponte, aquele
texto teórico, para continuar ouvindo a professora Jiviane. Então, a sua versão sobre
essa relação com a turma 49 e aquele diálogo que a senhora postou, a senhora reconhece
todo aquele diálogo que os meninos trouxeram? Eu precisava ter uma cópia daquele
documento porque eu precisava até... Como tem um roteiro lá, eu não tenho ele aqui,
não recebi a cópia. Queria ver se é possível que o advogado dos depoentes me trouxesse
para eu poder fazer cronologia.

A SRA. JIVIANE BARRETO – Deputado, a respeito dessas falas, algumas
delas eu me recordo, porém, eu queria ressaltar que elas estão fora de um contexto.
Inclusive, tem alguns fragmentos que foram cortados em que eu peço aos alunos para
que não frequentem, para que não ajam de forma violenta. Então, esses trechos estão
fora de contexto.

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – A senhora teria a fala sem
edição, sem cortes?
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A SRA. JIVIANE BARRETO – Posso conseguir para o senhor sim.

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – professora, a senhora é uma
pessoa muito aplicada do ponto de vista acadêmico, né? Eu queria entender,
sinceramente, eu estou aqui com todos as postagens, eu queria saber por que houve esse
banimento da turma 49? Porque ela foi banida do convívio social da faculdade. E que
isso aí fosse uma relação entre alunos, centro acadêmico, diretório acadêmico, atlética,
comissão de formatura, mas não dá para entender, isso eu vou ser bem delicado com a
senhora, porque a senhora, além de ser uma professora, é uma mulher, e eu tenho o
maior respeito, o maior cuidado, o maior carinho, então, não vou discutir em termos
pessoais, vou discutir em termos políticos, em termos técnicos, em termos
administrativos. Por que essa turma, que não aceitou determinadas práticas de
contribuição com recursos da comissão de formatura, rejeitou o trote, enfrentou o trote,
enfrentou a atlética, por que, do ponto de vista administrativo, o Comasp, embora tenha
uma interface com o mundo acadêmico, com o diretório acadêmico, por que eles, e a
senhora representando a superior administração... E a senhora cita aqui no texto que a
senhora conversou sobre esse assunto com outros professores, inclusive, com o Dr.
Carlos Osvaldo Teixeira, o Caiá.
E, embora possa ter edição, possa ter corte da parte que mais interessa para
sustentar essa tese, os alunos que ficaram favoráveis à posição da administração foram
aproveitados em tudo. E a senhora é bastante brilhante quando a senhora diz da
importância do Comasp, da inscrição de trabalhos científicos. E eles ficaram banidos.
Então, além de, como o aluno diz que a senhora e a administração, porque a senhora não
estava falando pela senhora, não era um ato pessoal, a superior administração interveio
na prática acadêmica, teve uma posição política. Mas, essa posição política grou, na
prática, um prejuízo enorme à vida acadêmica desses meninos.
Eu não sou dessa geração que escreve tudo, que posta tudo, mas é textual aqui,
está escrito, é transcrição. “Bom dia! Novidade. Uma menina da 49 me procurou ontem
pedindo socorro. Fiquei com dó pelo que ela me falou. Há 19 na sala que não
concordam com o que está, literalmente, sendo imposto para eles. Tive uma ideia. Mas,
antes de me articular para por em prática, queria saber se alguém tem sugestões úteis
quanto a isso”.
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“Quem era Jivi”? Que é o nome que eles atribuem à senhora com bastante
intimidade. “O que ela te pediu”? Responde a professora Jiviane: “Ajuda para se
integrar com a gente”. E a menina responde “ah, então teve uma votação na sala deles?
Então, quero promover a integração com os demais setores”. Aí, a senhora responde
“fui eu que te falei ontem, pensei numa festa ou reunião, um encontro, algo assim”. Aí,
o Davi entra na história e diz: “Não sou obrigado a ler uma carta do Dasp dizendo que
eu estava presente na reunião que decidiu a neutralidade”. E a senhora responde: “mas,
vindo de todos os lados”. Aí, a menina responde: “Então, teve uma votação na sala
deles ontem. A parte que não quer se integrar com a faculdade ganhou. Temos até uma
lista com nome de quem votou contra a PUC. Essas pessoas que votaram a favor, na
verdade, são bem mais próximas da gente devido aos treinos, festas, bateria, etc. Então,
eles sabem que estamos do lado deles, pelo menos por parte da Atlética. Eu posso dizer
isso e nesse quesito já foram propostas algumas sugestões para que elas possam
continuar a participar. Agora, pelo que entendi, eles te pediram ajuda no âmbito
acadêmico, é isso?”

A SRA. JIVIANE BARRETO – Isso mesmo, deputado.

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – E a senhora responde “isso
mesmo”.

A SRA. JIVIANE BARRETO – Esse é um outro lado da história que eu acho
muito interessante também. Essa aluna que é citada me procurou porque ela estava se
sentindo excluída dentro da própria turma, da 49, isso ocorreu nessa época em que eu
abri para que o Comasp fosse acompanhado pelos alunos do primeiro ano da 49 e da 50.
E aí uma aluna veio, por essa abertura que ela encontrou, me procurar e relatou a
questão, que ela estava se sentindo excluída ali dentro do grupo, o que ela poderia fazer
para se integrar mais, para participar, para não ser excluída dentro da própria turma.
Então, essa foi uma ideia que nós tivemos de trazê-los para perto de nós para que
eles pudessem participar, acompanhando o Comasp.
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O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Porque teve esse racha no
grupo, né?Então, professora, mas não são os alunos que sugerem para a senhora, olha o
que a senhora escreve aqui: “Um intensivão para integrar esses alunos, esses 19, estou
conversando com o Caiá. Com a atlética, pelo visto, já estão integrados”. Aí, pergunta o
Davi: “Não sei se tem gente indo no Dasp. A senhora acha que aí poderíamos super
integrar a 50 nisso”? A senhora responde: “Da 49 que não tem ninguém. Pega três do
grupinho de 19 da 49 e pega 50, isso, Davi...” Vamos ler tudo o que eu tenho para falar?
Aí, o Davi fala para a senhora “Mas, assim, off, não pode ter trote nenhum.
Hahaha. Se não eu Elvis”. A senhora fala “Claro, pode deixar isso muito claro. Eu
queria levar eles para participar ativamente do Comasp”.

A SRA. JIVIANE BARRETO – Posso comentar?

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Você pode tudo, é que eu
estou achando... A senhora tem conhecimento disso aqui, né? Eu estou achando,
professora, deixa eu dizer o que eu estou sentindo. A senhora fala assim... A senhora
fala, vai, depois eu pergunto.

A SRA. JIVIANE BARRETO – Foi exatamente nesse contexto que eu
expliquei para o senhor. Os primeiros alunos da 49 que nos procuraram foram esses que
estavam se sentindo excluídos dentro da sala deles, por eles serem 19 versus o restante,
que era a maioria, e eles queriam um método de participar, de ter um convívio, não
serem podados desse convívio com todo mundo. Então, essa conversa era exatamente
para trazê-los para acompanhar o Comasp. Foi aberto para todos os alunos do primeiro
ano e esses foram os primeiros alunos que procuraram a gente para participar.

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Entendo. Professora, eu vou
continuar fazendo as perguntas, mas eu vou dizer uma coisa para a senhora. A senhora
tinha muito poder para fazer esse nível de articulação, esse nível de interferência,
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professora. Eu estou me sentindo mal fazendo essas perguntas, eu estou quase
encerrando as perguntas sem nenhum tipo de contraditório, (ininteligível) por a senhora
para depor, mas a senhora não está respondendo nenhuma pergunta que eu estou
fazendo para a senhora, professora, eu estou me sentindo mal. A senhora sabe do que eu
estou falando. Aqui tem uma nítida interferência da senhora para excluir um grupo, para
introduzir outro grupo e o modus operandi para excluir e para incluir, professora. Por
favor, a senhora escreveu, por favor, professora, leia, eu estou pedindo para a senhora
professora.

A SRA. JIVIANE BARRETO – Deputado, a respeito desses comentários, é
exatamente o que eu estou tentando explicar para o senhor, existiu essa tentativa de
integrar esses alunos, nada mais do que isso.

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Entendi. Tem uma hora que
a senhora fala assim... A Sthephanie é aluna ou professora?

A SRA. JIVIANE BARRETO – Aluna.

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – O Davi Aguizanetti
também é?

A SRA. JIVIANE BARRETO – Também, são alunos.

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Eu não vou poder ler o que
eles falaram... Aí, a Sthephanie uma hora diz assim: “Consegui os nomes. Adriel
Meneghello, Alana Di Biagi, Ana Carolina Campos, Ana Carolina Emboaba”, por aí a
fora. E a senhora fala “E mais a Ana Luiza”. Aí ela responde “Sim, está faltando gente”.
A senhora responde “muito bem, Lady, valeu”. E a senhora fala “não convido nenhum
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de vocês por enquanto para ela não se sentir pressionada”. Aí, a menina responde “Bom
dia, Família, que ótima notícia essa, estou mais de acordo, achei uma ideia excelente e
vai quebrar a perna dos outros 37 do contra e mostrar que os 19 se diferenciam no
âmbito acadêmico. É o maior tapa que a gente pode dar neles”. E a senhora responde:
“muito bem, Lady, valeu”. Aí, a menina fala “mas, falta o Mocorongo”. E a senhora fala
“Deus me proteja”.

(Inaudível)
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Quem intervém aqui sou
eu. Se o senhor quiser, o senhor fala no microfone. O senhor já se credenciou? Então, o
senhor não vai mandar ninguém calar a boca aqui, por favor. Ele só está me orientando
no sentindo da leitura, o senhor não vai me advertir aqui. Eu nem a coloquei em
juramento, em respeito.

(Aplausos.)
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – O senhor é advogado, o
senhor se credencia. O advogado credenciado é esse senhor aqui. Eu só estou querendo
entender, ninguém vai me dar carteirada aqui. Venha para a mesa e se credencia. O
senhor não vai mandar ninguém calar a boca aqui, já chega o que esses meninos tiveram
que calar a boca a vida inteira. Hoje, eles vão falar.

(Ininteligível)
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Eu não estou intimidando,
eu estou dando a palavra, o senhor fala no microfone, o senhor se apresenta. Quem está
me intimidando e mostrando o dedo é o senhor. Professora.

A SRA. JIVIANE BARRETO – Pois não, deputado. A respeito desses
fragmentos de conversas, esses nomes que o senhor fez a leitura foram os primeiros
alunos que nos procuraram para pertencer a esse grupo que estava acompanhando as
atividades do Comasp. Então, essa aluna que o senhor leu o relato foi atrás dos nomes
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das pessoas que estavam interessadas em participar. Então, ela estava me passando uma
lista em relação à aqueles que gostariam de integrar o grupo. É sobre isso essa parte da
conversa.

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Tá bom, o seu depoimento
está encerrado, muito obrigado.

A SRA. JIVIANE BARRETO – Obrigada.

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Vamos ouvir o doutor? O
doutor ficou aqui para ser ouvido, né? Só fala o seu nome, por favor.

O SR. MANOEL CARLOS FRANCISCO DOS SANTOS – Dr. Manoel
Carlos Francisco dos Santos, sou advogado do Marcos Sudário, ex-aluno, hoje médico.
Eu tenho um requerimento feito a esta comissão há 30 dias, de forma virtual, já juntei à
procuração para ter acesso aos autos, ainda não recebi a resposta. Hoje, eu fiz um
requerimento específico a respeito de um depoimento de uma professora que citou o
nome do meu patrocinado especificamente. Já recebi da sua assessoria a informação de
que isso vai ser mandado para o meu e-mail amanhã. E está sendo redigido um e-mail a
essa comissão para que eu tenha acesso a alguns documentos e provas, já plantadas nos
autos, onde elas citam especificamente o meu cliente, para a gente poder, embora a
gente seja uma CPI, estabelecer aqui o contraditório na busca da verdade.

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Todos os autos são públicos
e estão à sua disposição.

O SR. MANOEL CARLOS FRANCISCO DOS SANTOS – Então, eu
gostaria que ele fizesse o depoimento após essa análise dessa...
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O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Então, o senhor está
pedindo para protelar o depoimento?

O SR. MANOEL CARLOS FRANCISCO DOS SANTOS – Adiar, protelar
não.

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Adiar. Por quanto tempo?

O SR. MANOEL CARLOS FRANCISCO DOS SANTOS – Pelo mesmo
tempo que Vossa Excelência vai deferir para a oitiva dos outros.

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Ele faria em São Paulo?

O SR. MANOEL CARLOS FRANCISCO DOS SANTOS – Eu tendo acesso
à documentação, ele faz.

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – O senhor pode ter acesso à
documentação imediatamente. É só o senhor procurar os procuradores, a secretaria da
comissão, e o senhor terá acesso.

O SR. MANOEL CARLOS FRANCISCO DOS SANTOS – Aí, após o acesso
a essa documentação...
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O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Ah, só após? Qual é a
condição?

O SR. MANOEL CARLOS FRANCISCO DOS SANTOS – Sim, eu estou
fazendo um requerimento.

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Mas, esses documentos
sempre estiveram acessíveis.

O SR. MANOEL CARLOS FRANCISCO DOS SANTOS – Mas, eu fiz um
requerimento à comissão, deputado, não sei se estou me fazendo entender...

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Não, o senhor está.

O SR. MANOEL CARLOS FRANCISCO DOS SANTOS –...pedindo vista
dos autos. Eu quero receber o deferimento ou o indeferimento.

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Está deferido. A Comissão
Parlamentar de Inquérito não tem que deferir, é automático, os documentos são
públicos, e todas as oitivas são públicas.

O SR. MANOEL CARLOS FRANCISCO DOS SANTOS – Mas, eu preciso
saber onde está...

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Em São Paulo, na
Assembleia Legislativa.
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O SR. MANOEL CARLOS FRANCISCO DOS SANTOS – Porque eu recebi
uma publicação via virtual, por isso eu respondi virtual.

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Entendi. Então, está adiado
o depoimento do médico. Muito obrigado.

O SR. MANOEL CARLOS FRANCISCO DOS SANTOS – Agradecido,
senhor presidente.

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – A sessão está suspensa.

(Sessão é suspensa)

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Eu queria chamar a Camila
Lacerda, a Arly Vargas e a Mayra Aguilera, por favor. Camila Lacerda, vamos lá.

A SRA. CAMILA LACERDA – Boa tarde a todos os presentes, eu sou a
Camila Lacerda, aluna do quarto ano de Medicina da PUC-Campinas. Acredito que a
minha convocação seja bem nesse sentido, da intimidação da professora Jiviane num
momento do Congresso Médico Acadêmico Samuel Pessoa. Dentre vários fatos já aqui
relatados existe ainda outro que era o condicionante para que esse congresso
acontecesse. Não era somente a minha saída.
Ela pede também num grupo em que estão os diretores de ciências e cultura que
a gente peça desculpas públicas à “Família Med Puccamp”, além da nossa retirada. Ela
faz isso num intuito de coerção a todas as diretoras de ciência e cultura, a Mayra era
também na época uma das diretoras, e num claro sentido de tentar uma conciliação com
a professora, nessa coisa de respeito que deve existir realmente com os professores,
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porém, não de submissão completa. Essas alunas começam a implorar pela estadia da
professora e isso também está relatado nessas cópias, “prints” das conversas sobre ela.
Outra coisa que eu gostaria de falar é que, muitas das vezes, nós nos colocamos
contra e acho que até o nosso ingresso no diretório acadêmico e justamente por estar na
contramão de todo o pensando hierárquico que existe dentro da universidade, está
alinhado com os direitos humanos. Então, justamente por ser uma instituição que se
colocava contra o trote e ser uma entidade que se colocava em prol dos alunos, é que eu
exerci durante quase dois anos a minha gestão.
Sobre os gastos que eu fui contrária, toda a obrigatoriedade, na época da votação
na minha sala sobre a associação com as comissões, eu votei contra, a maioria decidiu
em se alinhar a esses encargos e, por isso, hoje em dia, a minha turma é uma turma que
contribui com todos esses gastos. Porém, sempre foi dito a todos nós o que acontecia,
não é uma coisa tão escondida quanto algumas turmas passaram.
Outra coisa que eu acho que deveria ser destacado aqui é que também existe um
papel da instituição em porque é exigido essa obrigatoriedade dos gastos ou indução por
parte da “Família”? A instituição PUC-Campinas não auxilia o diretório acadêmico nem
a associação atlética a nada. Então, não existe uma fomentação ou incentivo ao esporte e
nem mesmo a atitudes políticas. Eu acho que muito disso tem a ver com essa trajetória
de ter que já ter previamente organizado uma estratégia de gastos a ser passado de uma
turma para outra.
Mudando de assunto, eu continuo me colocando contrária a essas
obrigatoriedades. Fui silenciada por conta dessa intimidação nessa reunião do Comasp,
em que o áudio foi veiculado aqui hoje. Nesse mesmo dia nós tínhamos declarado o
nosso apoio individual à turma 49, na sala deles, e deixamos claro que estávamos ali
enquanto pessoas não como entidade, o que não foi entendido nem pela “Família Med
Puccamp” nem pela professora Jiviane. Numa clara posição ela acha, eu acredito que
ela acha que as pessoas não podem discordar, não podem, por si, discordar da situação
posta na Medicina Puccamp, elas teriam que ser manobradas, elas teriam que ser
manipuladas. E é um momento histórico em que as pessoas, hoje em dia, se rebelam
contra muitas tradições que são nocivas para o desenvolvimento psíquico ao longo da
academia.
Eu acredito que temos pouco tempo, eles podem falar porque eles vão
complementar a minha fala e também o período que estivemos juntos no diretório
acadêmico.
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O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – Obrigado, Camila. Mayra
Aguilera.

A SRA. MAYRA AGUILERA – Boa tarde, sou Mayra Aguilera, sou da turma
46, estou no meu sexto semestre, terminar meu terceiro ano. Como a Camila falou, no
almoço do dia que a gente escutou o áudio da professora Jiviane, eu, Camila, Leonardo,
Daniela tínhamos ido a uma reunião em apoio à 49 para nos dizer contra o trote, para
falar para eles que eles não estavam sozinhos e que, se eles sofressem qualquer tipo de
retaliação, a gente estava junto para lutar contra tudo isso. E a gente explicitou, no
momento que a gente chegou a essa reunião para mostrar apoio a eles, que a gente
estava ali enquanto pessoas, eu estava ali enquanto Mayra Aguilera e não como a
entidade que eu representava, que eu estava na gestão do diretório. E, quando a gente
saiu dessa reunião, a gente já imaginava que poderia acontecer alguma coisa, que
poderia vir algum solavanco de algum lado, mas não imaginava que ia ser tão cedo.
Naquela mesma noite a gente tinha uma reunião da comissão do Comasp
marcada já e quando a professora entrou na sala, foi aquele áudio que nós escutamos,
ela disse que o diretório, enquanto entidade, ou qualquer pessoa, pessoalmente, se
dissesse a favor dessa turma que estava, segundo ela, se rebelando contra as tradições da
Medicina Puccamp, que essas pessoas se dissessem a favor deles ela sairia. E nós
estávamos a um mês do congresso e o congresso é a maior fonte de renda, a gente não
poderia correr o risco de perder esse congresso e, se ela saísse, a gente saberia que
muitos alunos também deixariam de comparecer por toda a estigma que tem na
faculdade.
Então, depois do pronunciamento dela foi uma reunião de tensão, foi um
momento de tensão e ansiedade para toda gestão, para toda a diretoria. E nós queríamos
tomar a decisão de ser contra o trote ou ser a favor de velar tudo o que nós achávamos
para manter a professora, mas a gente queria decidir isso enquanto gestão, enquanto em
que estava ali no momento, quem viveu 2014, quem trabalhou por aquele congresso.
Só que, quando a gente foi começar a reunião, dois ex-gestores obrigaram a
presença deles na nossa reunião, a gente pediu para que eles se retirassem, porque a
gente queria decidir isso enquanto gestão atuante, mas eles não quiseram se retirar. Eles
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disseram que, enquanto ex-gestores, eles tinham mais sabedoria do que nós e eles se
achavam necessários na reunião e velaram a nossa soberania, enquanto gestão da
entidade, e ficaram presentes pelo menos no início da reunião. Quando eles
conseguiram discriminar quem era contra e a favor à manutenção da professora e,
portanto, quem era contra ou a favor de defender a 49, a liberdade da 49 em decidir se
associar ou não à atlética, eles se retiraram e, logo depois, uma meia hora depois disso...
Eu ainda era diretora de ciência e cultura, eu trabalhava próxima da Jiviane, porque eu
estava na diretoria da gestão que organizava o congresso. Uma meia hora depois que
esses ex-gestores se retiraram da reunião, a gente recebeu uma mensagem da professora
dizendo que, naquele momento, ela sabia que a gente iria ser a favor, que independia da
decisão que a gente ia tomar enquanto gestão, ela não queria saber da nossa decisão
enquanto gestão, mas que ela estava se retirando no congresso.
A gente não tinha acabado a reunião. Isso gerou ainda mais tensão, ainda mais
nervosismo de todo mundo, todo mundo se descabelou, falou “ah, não, a gente não vai
ter o congresso”, isso vai ser um problema. E isso, além de tensionar, subjugou a gestão
a tomar a decisão “não, então a gente não vai lançar nota nenhuma, a gente não vai ser
nem contra, a gente vai tomar um posicionamento neutro”.

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Você não era da 49, era de
turmas anteriores.

A SRA. MAYRA AGUILERA – Isso.

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Mais experiente, não estava
tão envolvida emocionalmente nessa discussão, mas... Você era presidente ou era só do
diretório?

A SRA. MAYRA AGUILERA – Só do diretório.
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O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Eu ainda tenho que ouvir o
Arly. Mas, evidente que eu estava concentrado em alguns aspectos e aí entrou esse
mundo enorme e essa interferência. Falando calmamente em que pese o tempo que nós
estamos sendo premidos, explica para mim, eu ainda não estou tendo a dimensão exata
porque é tanta informação... Eu acho da maior gravidade que uma professora, que
representa a administração, interfira num processo da vida acadêmica que leva a um
enorme prejuízo. Porque a maior dificuldade nesta CPI é você provar que aquilo que
começa no corte de cabelo, na pintura do rosto, acaba na vida das pessoas, mexendo,
interferindo.
Então, esse momento que nós estamos vivendo aqui agora, para você, que é uma
menina inteligente e bastante experiente, que os mais jovens das turmas mais recentes,
me ajuda, sem eu te fazer nenhum processo indutivo, porque você sabe quando a pessoa
está falando a verdade ou não, você imagina o meu constrangimento aqui...
Me fala o seguinte, qual o prejuízo efetivo dessa interferência no nascedouro de
uma vida acadêmica, na pretensão de a pessoa publicar um trabalho... Eu aqui estou
perplexo, porque as pessoas podem perguntar “mas, o negócio não é perguntar se
cortava cabelo, se bebia, se não bebia”? Bom, isso era o começo da ponta do iceberg, aí,
de repente entra uma autoridade acadêmica e diz assim “você vai participar da vida
acadêmica, você não”. Isso permite outras dilações. Se o cara vai poder ser residente...
Eu queria que você, com essa calma, esse equilíbrio e esse distanciamento que você
tem, pudesse conceituar isso. Não sei se o Arly também vai falar sobre isso, mas é
muito importante esse momento, por favor. Fique à vontade.

A SRA. MAYRA AGUILERA – Eu vou usar como exemplo essa reunião da
qual eu estava falando. Ainda não tinha concluído a reunião, não tinha chegado a um
consenso, enquanto gestão, se publicaríamos uma nota de apoio, se manteríamos a
professora, o que faríamos. Mas, estávamos tendentes a ser contra o trote, a publicar
uma nota de apoio, a deixar a professora ir e arcar com as consequências. Mas, com a
publicação da mensagem no celular, quando ela falou que já estava fora, antes mesmo
de a gente poder chegar na decisão, as pessoas se desesperaram, a gestão como um todo
se desesperou. A gente falou assim “não, a gente não pode, é nossa fonte de renda, é
muito importante academicamente para a gente, é uma grande tradição, é o evento mais
importante”...
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O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – O que quer dizer fonte de
renda? Vai conceituando que para mim...

A SRA. MAYRA AGUILERA – Como a gente não tem nenhum apoio da
instituição, a PUC não nos dá nenhum retorno, nenhum dinheiro, tudo que a gente vai...
O trote solidário, que a gente faz para as turmas ingressantes, que é sim um momento de
integração, que a gente conhece os calouros, que a gente mostra a faculdade, a gente
mostra como funciona a biblioteca, que a gente percorre todo o campus, mostra onde
são as salas de aula, tudo isso, a gente depende de algum dinheiro, de algumas coisas
que a gente retira também desse congresso, porque os alunos pagam para frequentar o
congresso e, pelo pagamento dos alunos, a gente consegue fazer uma série de outros
projetos, outras formações políticas, de conscientização dos alunos da realidade. Toda
uma série de debates, de palestras que a gente proporciona para os alunos durante o ano
depende do rendimento que a gente tem nesse congresso.
E a gente sabe que, com a saída da professora e com todo prestígio que ela tem
perante a “Família Med Puccamp”, se ela saísse muitos dos alunos deixariam de ir ao
congresso por causa disso e ela poderia levar muitos professores que conseguiu para
palestrar no congresso, se saísse. E a gente ficou com medo de não ter o evento e cair
sobre a gestão a culpa de não ter o evento por termos apoiado a 49 pela liberdade dela
em não se associar à atlética.
Então, instaurou um medo mesmo na gestão, a gente não sabia mais como lidar
e, nesse momento, a decisão da gestão foi tomar um posicionamento neutro, que nem se
diria a favor nem se diria contra e não tomaria posicionamento algum. Nesse momento,
eu e Camila nos retiramos da gestão, ainda nessa reunião porque ali eu percebi que não
faria mais sentido pelo que eu lutava. Eu trabalhei quase um ano no diretório com a
intenção de trazer à tona uma série de problemáticas, de discutir com os estudantes
novas formas de se pensar a saúde, de fazer conscientização, de fazer problematização,
de fazer formação, e a gente foi cerceado de todas as possibilidades por um docente, por
medo de retaliações que poderiam surgir, retaliações acadêmicas mesmo. Muitos
professores disseram que, talvez, não seria possível uma iniciação científica. A gente
tem medo, não é simples, porque nós não somos maioria.
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O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – E ela falou que falava com
o professora Caiá, né? Naquelas postagens, ela discutia com ele isso.

A SRA. MAYRA AGUILERA – Pelo que está escrito, sim.

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Arly, por favor.

O SR. ARLY VARGAS – Meu nome é Arly Vargas, sou estudante do quinto
período, terceiro ano, da Faculdade de Medicina.

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Que turma você é?

O SR. ARLY VARGAS – 47. Eu fui gestão junto com a Camila, a Mayra e o
Leonardo no ano de 2014, fui gestão o ano inteiro, eu sou a outra parte da gestão, a que
decidiu continuar, a seguir uma posição neutra, para não haver prejuízo no congresso
acadêmico.
Eu queria só entrar numa pauta que o senhor mesmo discutiu que é a
importância, o que aconteceu quando uma docente chega e fala “olha, você não vai
poder participar disso, disso”, isso é muito ruim na faculdade, você acaba com a vida
acadêmica do aluno, depois disso. Porque, enquanto é só um veterano falando com
você, falando que você não pode fazer isso, aquilo, você ainda releva algumas coisas,
por quê? Porque é um veterano, ele só está alguns anos na sua frente, isso não significa
tanto. Agora, quando uma docente chega na sua frente e fala “você não pode fazer isso,
eu não aceito, se você continuar com essa postura você não vai ter isso, isso, isso” acaba
com a sua vida acadêmica, você deixa de ter esperança. Porque você tem imposição
tanto dentro da sala, como fora. Isso é horrível, é um sentimento de fraqueza e de que
você não tem nada a fazer na faculdade.
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E aconteceu muito isso na gestão. Tanto que após a saída, após esse
acontecimento, a gestão ficou totalmente quebrada, não teve a continuidade de projetos
pensados durante o ano inteiro, a gente apenas seguiu no congresso acadêmico, que foi
meio o que foi imposto para a nossa gestão. “Vocês vão, terminam o congresso
acadêmico, que esse é o papel do DA, do Diretório Acadêmico Samuel Pessoa na
Puccamp, é fazer o congresso acadêmico”.
Foi imposto para a gente que não tinha muito espaço para certas discussões,
discussões sobre hierarquia, discussões sobre machismo, sobre essas coisas não há
muito espaço. O diretório acadêmico na Puccamp é fazer o Comasp, foi o sentimento da
gestão. E é uma coisa muito horrível porque você é barrado. Você já entra no diretório
acadêmico com um sentimento diferente, com uma vontade de mudar você percebe
certas coisas que não estão legais. Quando alguém barra isso, quando você é
impossibilitado de fazer isso, perde uma característica sua dentro de uma faculdade, que
acho que é intrínseco a um aluno de Medicina notar que as coisas estão erradas e
procurar mudança.

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – São 17h22. Eu só quero
pedir, então, para o advogado do médico e para as três meninas da atlética, assim que
acabar esta reunião às 17h30 nós faremos uma pequena reuniãozinha para tratar do
agendamento prévio. Vamos lá, com a palavra, a Mayra Aguilera.

A SRA. MAYRA AGUILERA – Na verdade, o que eu quero reiterar já é o que
o Arly falou. Na verdade, eu queria deixar bem claro aqui que todo mundo fala que a
Jiviane me expulsou do Comasp, não, ela não me expulsou do Comasp. Sim, ela disse
que para ela voltar a organizar, esses quatro alunos, entre eles eu, teriam que se retirar.
Mas, quando ela falou isso eu já tinha me retirado da gestão, porque eu percebi que a
gestão ali é puramente mecânica. A gente está trabalhando pelos interesses e pelos
intuitos daqueles professores, pela manutenção de um status quo vigente, pela
manutenção de toda essa loucura. A gente não pode levantar a voz contra tudo isso, a
gente não pode lutar contra tudo isso e toda vez que você se mostra minimamente
consciente, que você quer questionar qualquer coisa, você leva paulada na cabeça: “não,
isso não pode, se você quer ser diferente, esse espaço não é seu, você que vá embora”.
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Quando eu percebi isso, que eu fazia parte de uma máquina para manter um
sistema só para, exatamente o que o Arly falou, simplesmente para reproduzir um
congresso no final do ano e para falar que existe o congresso? Não tinha sentido eu estar
ali, não tinha sentido tudo o que eu investi, tudo o que eu lutei. A gente entra no
diretório, que nem o Arly falou, com outras intenções, a gente quer mudar, a gente quer
discutir, a gente quer pensar junto para mudar o posicionamento do médico, humanizar
o posicionamento do médico. Essa não é a nossa função social, ou não deveria ser? A
faculdade não devia ser esse espaço, dos questionamentos para a gente amplificar tudo
que já existe, para a gente pensar modos novos e questionadores de interpretar e de lidar
com a realidade, acho que isso é necessário. E, quando isso nos foi cortado, não havia
mais sentido nenhum nos manter.

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Excelente depoimento,
Mayra. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Primeiro, eu queria falar com a Dra.
Carolina, os procuradores, que é importante a gente incorporar essa documentação, que
isso aí é uma prova documental muito forte. Vai, Camila, por favor.

A SRA. CAMILA LACERDA – Eu gostaria de acrescentar que numa das
declarações dela, como foi exposto aqui no telão, ela diz que “esperem pelo meu “post”
simpático”. No “post” simpático da Dra. Jiviane Barreto, ela diz que faltam nesses
alunos que questionam a vivência na faculdade ética, honestidade, humildade e respeito
pelo outro, numa clara inversão de valores porque as pessoas que praticam essas
violências e o trote é quem são desprovidas dessas qualidades.
Aí, ela ressalta “como que um futuro médico pode agredir um colega a fim de
impor o seu pseudo-ideal”?

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Camila, de novo, volta
desde o início.
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A SRA. CAMILA LACERDA – A Dra. Jiviane Barreto, no seu “post”
simpático, que ela alerta numa das conversas privadas que ela tem com esses alunos que
estão ao lado dela na repressão a quem questiona a faculdade, ela diz que os alunos que
questionaram a faculdade naquele momento que falta neles “ética, honestidade,
humildade e respeito pelo outro”. Eu acredito que isso seja uma inversão de valores,
porque quem pratica o trote e quem atenta contra o direito de se expressar e optar são as
pessoas desprovidas dessas qualidades.
Então, ela indaga: “como que um futuro médico pode agredir um colega a fim de
impor o seu pseudo-ideal? Ressalto essa expressão, pois como que alguém preza a
libertação e oprime o outro com violência? Nojento, total desgosto por estar aqui no
mundo. Gente, é na hora da dificuldade que se conhece as pessoas. Você que está lendo
isso, pare agora e pense por alguns segundos quais são os seus ideais. Você está no
lugar certo? Se você está infeliz, saia”. Ou seja, se você não se adéqua aos padrões que
estão impostos aqui na “Família Medicina Puccamp”, se retire, preste um vestibular,
você não está apto a frequentar essa universidade, a minha interpretação, né?
Aí, ela continua...

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Isso aí, o que é?

A SRA. CAMILA LACERDA – São “prints” de declarações dela no próprio
Facebook.

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Mas são unificados, é uma
colagem ou é um texto único?

A SRA. CAMILA LACERDA – Não, é um texto completo.

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Sem edição?

1861
DIVISÃO DE TAQUIGRAFIA
A SRA. CAMILA LACERDA – Sem edição.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Vocês não puseram a
tesoura, nada, é o purão?

A SRA. CAMILA LACERDA – Na íntegra.

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – E ela escreve tudo isso aí...

A SRA. CAMILA LACERDA – Isso numa página pessoal dela de uma rede
social chamada Facebook.

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Tá bom.

A SRA. CAMILA LACERDA – Então, ela diz que devemos sair, caso você
não se adéque a esses padrões, você que saia. “Abandone, volte atrás, não há problema
algum nisso”. Então, ela disse que parte dessas pessoas partiram para a pancadaria, ou
seja, é de uma violência e de uma intransigência tão grande você poder questionar isso
que ela encara isso como “pancadaria”, sendo que não foi dirigido com maus tratos
nenhuma palavra a essa professora ou qualquer outro da clínica médica.
“Dentro da escola que me formou e onde hoje trabalho, a maioria dos alunos é
amigo, cordial, atencioso e tem respeito pela veterana e professora”. Aqui ela deixa
claro o quão importante é a hierarquia ao professores, aos mais velhos e por ela ser da
Casa, uma pirata da Casa.
Ela fala que ela poderia citar muitos nomes de alunos que são amigos...
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O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – O vereador está pedindo,
vamos tentar fazer outra sessão. Acho que o que vocês tinham que anunciar, vocês
fizeram, corajosamente vocês fizeram. Eu vou tentar ver a possibilidade de a gente
voltar outro dia, nós temos que ouvir o doutor, temos que ouvir o pessoal da atlética. E
eu acho que, a partir dessa reunião, vocês ficaram bem mais organizados, mais fortes.
Eu quero agradecer, vou passar para o vereador e a gente retoma. Depois você me dá
uma cópia desse texto?

A SRA. CAMILA LACERDA – Sim.

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Tem mais alguma coisa que
vocês queiram falar só para fechar? Fecha a sua fala, então.

A SRA. CAMILA LACERDA – Eu acho que, para finalizar, eu gostaria de
finalizar com a última frase dela. “Para finalizar, se você se sente ofendido com alguma
coisa que foi dita aqui, me perdoe, mas é a minha livre opinião. Você não precisa
concordar, mas pode me procurar, a gente conversa pessoalmente, cara a cara, sem se
esconder, sem precisar ser covarde”.
Então, eu acho que covardia é você usar da sua posição e do seu cargo dentro de
uma instituição para coagir quem quer que seja a pessoa, seja desde um aluno a um
funcionário. Então, eu acho que muito tem a se falar e elaborar sobre isso porque esse
não é um comportamento isolado.

(Aplausos.)
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Excelente.

O SR. PEDRO TOURINHO – PT – Eu quero só agradecer primeiro a todos os
que vieram aqui, acho que o deputado nos procura para a gente usar esse espaço aqui da
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Câmara para que ele seja palco dessa discussão, para nós essa é a missão desse espaço
aqui, então, eu estou muito satisfeito de a gente ter conseguido fazer essa discussão.
Quero colocar que eu acho muito importante que todo mundo que, de alguma
maneira, foi submetido a qualquer forma de violência institucional, violência a partir
das organizações que a gente tem, igual eu falei mais cedo, dentro da universidade, que
tenha certeza que falar sobre isso é algo que é necessário, é direito, é devido e as
pessoas não têm que ter medo de se exporem dessa forma. Eu, até como médico, eu
asseguro a vocês que as carreiras médicas de vocês não vão ser prejudicadas
efetivamente porque quem constrói a carreira médica de um bom médico são vocês,
estudando, sendo sensíveis, sendo capazes de aprender o que vocês precisam.
E aí, se, eventualmente, se percebe que existe algum tipo de retaliação no campo
acadêmico, no campo das práticas do dia-a-dia da universidade, o devido a se fazer é,
naturalmente, seguir publicando, seguir falando sobre as coisas sem medo e sem
estresse, porque esse é o nosso mundo, então, a gente tem que estar preparado para
enfrentar o que a gente considera injusto, inadequado, com tranquilidade, cabeça
erguida, e sabendo que tem muita gente que vai estar sempre amparando e ao lado de
quem não aceita quando enxerga uma injustiça sendo cometida.
Então, quero colocar isso para vocês com muita tranquilidade, e espero que a
gente possa continuar essa discussão aqui em Campinas, aqui na Câmara, da CPI. Eu
agradeço o deputado Adriano pela proposta de a gente fazer esse debate aqui e agradeço
a todos os que vieram depor e aos que vieram e não puderam depor também. É isso.

(Aplausos.)
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Obrigado, Pedro Tourinho e
os outros dois vereadores que estiveram conosco pela manhã, presidente, Rafa
Zimbaldi, muito obrigado pelo acolhimento, pelo carinho. E queria agradecer os
procuradores, o pessoal da comissão, meu amigo Armelino Passoni, todos os
advogados, os alunos e o pessoal da atlética que ficou até agora aqui, o doutor, e dizer
uma coisa para vocês.
Talvez vocês sejam muito jovens e não tenham a dimensão do que é o processo
que vocês iniciaram lá em São Pulo e estão iniciando hoje, estão continuando aqui em
Campinas. Pode ficar sossegada que você não vai ser perseguida por ter estado em São
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Paulo. Vocês não imaginam a pressão que nós estamos tendo para entregar as pessoas
que foram depor em São Paulo.
Bom, mas eu quero dizer para vocês que vocês são muito corajosos, muito
corajosos, isso é muito bom. Sabe por quê? Porque vocês têm compromisso com a
verdade. Vocês não têm outro artifício nem uma subjetividade que os desvie da verdade.
E vocês, ainda muito jovens, você vê quando as pessoas estão falando a verdade e
quando as pessoas estão faltando com a verdade. Vocês viram a postura de quem fala a
verdade e de quem falta com a verdade, é vergonhoso. Entra como um leão, e sai como
um gatinho, miando da forma mais submissa possível. Então, pessoal, o processo
histórico que vocês estão construindo é uma coisa importantíssima.
Vereador Pedro Tourinho, você tão jovem, tão médico, tão menino, mas um
orgulho. Mineiro, mineirinho que veio para Campinas e está fazendo sua vida. Eu
espero que a gente tenha mais um dia para voltar aqui para continuar, da Unicamp não
foi fala quase nada, ou nada foi falado da Unicamp. Parabéns, parabéns, viu, Camila?
Eu sei que agora que você se acalmou você falaria mais uma hora, mas tomara que você
não pare de falar o resto da vida e que você persiga a verdade. Muito obrigado.
Não havendo mais nada a tratar, a sessão está encerrada. Obrigado.

*

*

*
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CPI DAS VIOLAÇÕES DOS DIREITOS HUMANOS NAS FACULDADES
PAULISTAS
BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA.
24/02/2015
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – ...do Show Medicina, por
favor? Vamos começar a trabalhar? Comunica à Dra. Vânia Balera, por favor. Vamos
falar com a Dra. Vânia direto e com o diretor da faculdade. Vamos abrir isso aqui.
Vamos lá? Vamos pôr o Show Medicina? Pede para o Danilo... Koba, cadê o
Show Medicina, que nós acabamos de receber? Vamos lá. Vamos começar a trabalhar.
Não, não vou apagar a luz (ininteligível).
Pega a carta do Rodrigo Bolini, que ele mandou pela Internet. Vamos ler a carta
do Rodrigo Bolini e a contestação. Vamos lá.
Comissão Parlamentar de Inquérito. Violações dos Direitos Humanos nas
Faculdades Paulistas. Declaro aberta a 26ª reunião da Comissão Parlamentar de
Inquérito, constituída pelo Ato nº 56, de 2014, com a finalidade de investigar as
violações de direitos humanos e demais ilegalidades ocorridas no âmbito das
universidades no Estado de São Paulo, nos chamados trotes, festas e no seu cotidiano
acadêmico. Com a presença da Deputada Sarah Munhoz e Adriano Diogo na
presidência, damos início aos nossos trabalhos.
Bom, eu queria sugerir duas coisas. Primeiro, que a gente tivesse acesso àquele
texto, que o Rodrigo Bolini mandou, através da Internet, para que façamos a leitura e a
devida contestação. E o CD do Show Medicina, queria pedir os últimos cinco CDs do
Show Medicina, em particular o último, para que nós acolhamos como documento
oficial desta CPI, colocar nos autos, para acusar o recebimento. Vamos ver.
Quero informar que os advogados, embora não tenham trazido as... Eu quero o
nome dos meninos que estavam convidados para vir hoje e que, sistematicamente, estão
se negando a comparecer. E comunicar aos senhores advogados que apresentem a
procuração e todo o acesso aos autos está franqueado. Não tem nenhum documento
sigiloso. Se houver algum documento que não está nos autos, é porque ele não vai
constar do processo. Essa é a definição.
E vamos continuar com toda transparência, não temos porque obstaculizar o
caminho. Nós entendemos que essa obstaculização está ocorrendo por parte dos alunos,
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que estão com dificuldade de vir depor. Então, esses artifícios jurídicos, que são da
legalidade, estão, mas nós vamos... Todos os autos estão à disposição dos senhores
advogados, segundo orientação da Procuradoria. Agora, nós gostaríamos de ter um
prazo para os senhores apresentarem as procurações dos alunos, que até agora não
foram apresentadas. Os senhores falam que são advogados do Show Medicina, mas, os
alunos não estão sendo chamados enquanto Show Medicina, eles estão sendo chamados
enquanto alunos, enquanto indivíduos.
Eu estou... Kimura, com a palavra. Não? Então, vamos aguardar a carta do
Rodrigo Bolini, a contestação. E vamos comunicar ao diretor da Faculdade de Medicina
e à Dra. Vânia Balera que continua a haver a dificuldade para que os alunos
compareçam. Também peço que apareça o vídeo do menino escorregando na porta do
SVO, que fica muito claro no vídeo, para que a gente incorpore aquele documento aos
autos. Quando ele tropeçou e bateu na porta do Serviço de Verificação de Óbito, por
acidente.
A justificativa do Dr. Ulysses Tassinari é que ele está recebendo o secretário
estadual de saúde, Dr. David Uip.
Koba, vamos, enquanto isso... Ah! Você está com o HD aí? Já vamos começar?
O SR. RICARDO KOBAYASHI – (Inaudível.)
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Hã?
O SR. RICARDO KOBAYASHI – (Inaudível.)
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – O CD já está incorporado
aí? O Show Medicina?
O SR. RICARDO KOBAYASHI – (Inaudível.)
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Hã? Não, eles não vieram,
os meninos não vieram.
Olha pessoal, vamos seguindo a seguinte orientação, os alunos do Show
Medicina...
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A SRA. – (Inaudível.)
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – É. Os alunos, que não
compareceram mais uma vez, são: Gabriel Fernandes Ribeiro, Diego Ubrig Munhoz,
Murilo Germano Sales da Silva, Rodrigo Bolini de Oliveira Lima, Flávio Augusto
Miorim, Willian Tetsuo Yamagata – Bittencourt, grande Bittencourt – Roberto Chagas
dos Santos.
O SR. JOSÉ BITTENCOURT – PSD – Como vai, presidente?
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Grande Bittencourt.
Estamos aqui, tentando sobreviver na CPI com dignidade. Estamos aguardando. O Dr.
Ulysses está descendo, não é? Mas agora ele não virá.
A SRA. – (Inaudível.)
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Dr. Kimura. Dr. Beneton.
Venham para a Mesa. Venham para a Mesa. Hã?
O SR. – (Inaudível.)
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Vamos intimar de novo.
Vamos intimar de novo. Vamos intimar. Mas, não vamos perder dia... Não vamos
perder mais dia de trabalho na CPI, aguardando a vinda deles. Vamos intimar e, aí, eles
fazem o agendamento, de acordo... Porque eles estão todos lá no HU, então, vamos ver
quando que eles vão se dispor a vir, senão, nós vamos considerar... Vamos fazer o
relatório do mesmo jeito para o procurador de justiça, para entregar para o Ministério
Público. E vamos documentar todas as ausências, todas as tentativas que nós fizemos
para que eles viessem.

(Inicia-se conversa fora do microfone.)
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Natanael, (ininteligível)
um minutinho, por favor? Pede para o Rillo vir aqui, ou designar alguém do PT, pelo
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menos para dar quorum. Imagina, se vem alguém do PT, o Dr. Ulysses sai da reunião,
não dá quorum. Por favor.
O SR. – Ô meu amigo. (Inaudível.)
A SRA. – (Inaudível.)
A SRA. – Economia doméstica.
A SRA. – (Inaudível.)
O SR. – (Inaudível.)
A SRA. – (Inaudível.)
A SRA. – Economia doméstica.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Economia processual.
A SRA. – É. (Risos.)
O SR. – (Inaudível.)
A SRA. – Ela foi falar (ininteligível.)
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Economia processual.
Economia processual. Eu vou te falar. Depois, vocês falam mal dos políticos, dos maus
políticos. Dos maus políticos. Hã? É, dos maus políticos. Bittencourt, ontem eu fiz
audiência lá em Campinas, sobre a PUC de Campinas.
O SR. JOSÉ BITTENCOURT – PSD – (Inaudível.)
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Não. Imagina. Tem isso pra
caramba, você fazer em Campinas, você fazer uma audiência sobre a PUC de Campinas.
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O SR. JOSÉ BITTENCOURT – PSD – Na PUC?
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Não, na Câmara. Na
Câmara. Mas teve uma coisa que pagou a audiência. Pagou. Apesar de toda a atenção, a
gente estava depondo sobre a situação da recepção, trote. Aí, nós passamos um vídeo na
tela, sobre a tal da bateria da PUC lá. E os pais dos alunos, que eram acusados de
trotistas e agressores, estavam, assim, complemente indispostos conosco. (Ininteligível).
Cara, a mulher, uma mãe de uma menina, viu a filha com a bateria falando aquelas
barbaridades - nós estávamos no meio da sessão na Câmara - foi, levantou e falou
assim: “Menina, eu pago a faculdade mais cara do Brasil. Eu trabalho há 17 anos
(ininteligível). Você não tem juízo! Você não tem vergonha! (Ininteligível)”.
O SR. JOSÉ BITTENCOURT – PSD – (Inaudível.)
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – E eu não estava entendendo
porque ela estava nervosa, ela não ouvia (ininteligível). Aí, cara, no interior é
completamente (ininteligível), repudiam essa coisa agressiva, tal, mas, quando ela viu a
filha lá, falando toda aquela bobageirada (ininteligível.)
O SR. – Aqui, olha. Não, não, não, estou dizendo aqui olha, os vídeos. Não, não,
os vídeos.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – ... seis e quinhentos. Seis e
quinhentos. Seis e quinhentos. Não, e estava a mãe e o pai, eles vão tudo assim
(ininteligível). No fim do mês, depois, nós podemos fazer (ininteligível.)
O SR. – E aí?
O SR. – Ô meu amigo.
O SR. – Tem quorum nisso aí?
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O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Bom, tem quorum, mas...
Vamos lá. Vamos lá.
A SRA. – A gente tem que ver... Não, espera um pouquinho, que tem... Acho
que são duas vagas (ininteligível).
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Não, mas se vocês puderam
ficar. Nillo!
O SR. – Espera aí. Espera aí.
O SR. – Quando é que você pretende... Ô, campeão. Quando é que... Para eu me
programar para vir no dia.
O SR. – E aí? Não tem quorum?
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Até o dia 30. Semana que
vem nós queremos (ininteligível.)

(A conversa retorna ao microfone.)
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – O Dr. Ulysses ainda está lá?
O SR. – (Inaudível.)
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Hã? É o João.
O SR. – Ô, João!
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – João!
O SR. – Já tem marcado (ininteligível.)
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O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – (Ininteligível) o Rillo está
aí. Não dá para chamar o Dr. Ulysses?
O SR. – Quem está faltando?
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – O Dr. Ulysses. Não dá para
chamar o Dr. Ulysses, por favor? Hã?
A SRA. – Ou o Gianazzi.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Ou o Gianazzi.
O SR. – Ele está na Comissão de Saúde.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – E o Gianazzi? Até o Capez
ficou de vir, se for... Agora ele pode vir, o Capez. Já deve estar aí, ele se propôs a vir,
pelo PSDB.
O SR. – Silvana, o Ulysses está na Comissão de Saúde.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Fala só para ele vir aqui,
dar o quorum e ir embora, falar com o doutor... Por favor.

(Inicia-se conversa fora do microfone.)
A SRA. – (Inaudível.)
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Hã?
O SR. – Essa daqui não tinha sido a que (ininteligível.)
O SR. – Não, essa aqui eu já trouxe para o Adriano (ininteligível.)
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O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Olha, Sr. João. Sr. João,
aquela vice-reitora da Unesp foi convidada? Aquela... E o Cortina, foi convidado? O
cara de Araraquara?
O SR. – Não sei. Quem sabe os nomes todos é o (ininteligível.)
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Falta saber. A reitora da
PUC, nós estamos dispensando ela, só vem o diretor de Sorocaba.
A SRA. – (Inaudível.)
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – É.
A SRA. – Boa tarde, primeiro, não é? Nós não conseguimos, com todo problema
interno, tem uma (ininteligível). Eu vou fazer...
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – (Ininteligível). Precisa ligar
para o Vereador Pedro Tourinho.
A SRA. – Eu vou fazer, no fim da minha matéria de hoje, que eu sou da
imprensa aqui.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – É, eu sei.
A SRA. – Um texto, uma referência, eu queria, tipo assim, uma fala do senhor,
para fazer (ininteligível.)
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Pois não. Pois não.
A SRA. – Por favor.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Não, embora nós tenhamos
ido para Campinas, porque eu imaginava que ia fazer as duas faculdades de medicina,
nós só fizemos a PUCCAMP. Foi uma reunião difícil, porque ela foi realizada no...
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Teve todo o apoio da Câmara Municipal, mas, a sessão foi interrompida, começou às
9h40m, foi interrompida às cinco horas da tarde. Vários depoentes ficaram sem
concluir. Foi uma reunião excelente. E eu posso dar o nome de todas as pessoas que
depuseram.
O SR. – Vê com o pessoal se o Gianazzi está por aí.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Duas professoras
depuseram, foi da PUC de Campinas. Foi importante. Depuseram um, dois, três,
quatro... Sete alunos. Sete alunos. E nós fomos acolhidos lá pelo Vereador Pedro
Tourinho e por demais vereadores. Foi muito importante.
A SRA. – A bancada... O Tourinho é da Bancada do PT?
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Do PT, é. Médico,
professor da PUCCAMP. E foi uma... Foi a primeira vez que a CPI saiu aqui da
Assembleia Legislativa. Teve uma repercussão enorme, enorme. Eu posso dar todas as
referências dos textos. E tomara que a gente tivesse tempo para fazer todas as cidades
do interior.
A SRA. – Ok. Obrigada. Já, já... Isso vai complementar.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Tá bom. Obrigado.
A SRA. – Obrigada, deputado.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Quem?
O SR. – (Inaudível.)
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Ele não está lá? Eu acho
que ele está com receio de descer. Ô João! Vai ligando para os gabinetes, que eu vou
falando. Senão...
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O SR. – Eu preciso fazer umas perguntas (ininteligível.)
O SR. – (Inaudível.)
O SR. – Não, ele veio naquela... No artigo 52, não é? Aquela visita condicional.
O SR. – Ah! (Ininteligível). Amanhã nós vamos lá, na tua cidade.
O SR. – Hã?
O SR. – Amanhã nós vamos lá, na tua cidade.
O SR. – Vai lá?
O SR. – Lá na (ininteligível), falar de direitos humanos.
O SR. – Ah! Me dá um toque aí.
O SR. – Condicional nada. Isso é comando imperioso.
O SR. – É, né?
O SR. – É, não é condicional nada. (Ininteligível) perder a eleição em Santo
André, viu?
O SR. – Está mal, né?
O SR. – Eu converso... Desmarcou dois encontros que eu tinha com ele.
O SR. – O Ulysses vem vindo?
O SR. – (Inaudível.)
O SR. – (Ininteligível) que a gente não faz nada, senta em cima...
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O SR. – Não, não adianta falar. Senta em cima. Senta em cima. Se quiser
(ininteligível) o resto está mal. Está mal.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Vamos lá.
A SRA. – O Ulysses está vindo, está chegando.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Vamos lá.

(A conversa retorna ao microfone.)
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – João, todos os
requerimentos a serem aprovados, que o Dr. Ulysses está chegando. Boa tarde. Dr.
Ulysses, senta aqui, ao lado da Sarah, por favor. Por favor. Que bom. Boa tarde.
O SR. – Dr. Ulysses!
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Obrigado, hein. Vamos lá?
Comissão Parlamentar de Inquérito. Violações dos Direitos Humanos nas
Faculdades Paulistas. Havendo número regimental, declaro aberta a 26ª reunião da
Comissão Parlamentar de Inquérito, constituída pelo Ato nº 56, de 2014, com a
finalidade de investigar as violações de direitos humanos e demais ilegalidades
ocorridas no âmbito das universidades no Estado de São Paulo, nos chamados trotes,
festas e no seu cotidiano acadêmico. Com a presença do Deputado João Paulo Rillo,
líder da Bancada do PT, representando a Bancada do PT, na substituição ao – eventual,
evidente – ao Deputado Marco Aurélio de Souza; José Bittencourt, PSD; Deputada
Sarah Munhoz, PCdoB; Deputado Ulysses Tassinari, PV; e Adriano Diogo na
presidência.
Peço ao Sr. Secretário que faça as leitura da reunião da ata passada.
O SR. JOSÉ BITTENCOURT – PSD – Pela ordem, presidente.
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O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Pela ordem, Deputado José
Bittencourt.
O SR. JOSÉ BITTENCOURT – PSD – Para solicitar a dispensa da leitura da
ata da sessão anterior.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – É regimental o pedido de
Vossa Excelência. Então...
Bom, primeiro, havendo quorum, dou ciência a essa reunião que os senhores
Gabriel Fernandes Ribeiro, Diego Ubrig Munhoz, Murilo Germano Sales da Silva,
Rodrigo Bolini de Oliveira Lima, Flávio Augusto Miorim, Willian Tetsuo Yamagata e
Roberto Chagas dos Santos não compareceram, mais uma vez, a esta CPI. Peço aos
senhores advogados que se identifiquem e se comprometam a trazer a procuração a esta
CPI dos citados que representam, num prazo de 48 horas.
Por favor, eu gostaria que os advogados pudessem usar da palavra, se identificar
e se compromissar, que serão... Pode sentar, doutor. Tranquilo, pode sentar.
O SR. – Eu quero olhar para Vossa Excelência.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Pois não.
A SRA. – (Ininteligível) microfone sem fio.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Sem problema. Arruma um
microfone sem fio, que dá a mesma ergometria.
O SR. JORGE COUTINHO PASCHOAL – Obrigado. Bom, boa tarde a
todos, a V. Exa., aos senhores deputados. Acredito que foram todos intimados,
presidente? Meu nome é Jorge Coutinho Paschoal, advogado aqui em São Paulo.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – O senhor faça a sua fala,
que depois eu farei a minha.
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O SR. JORGE COUTINHO PASCHOAL – Ah! Não, lógico, claro. Na
verdade, eu gostaria de indagar se foram todos intimados, eu não soube se foram ou
não. Eu sei que o Murilo... Eu estou pelo Murilo aqui. Viemos trazer as informações. Já
falamos, até, informalmente. Pedimos acesso aos autos, até como advogados temos esse
direito, como prerrogativa. E eu acho que a Casa defere e não tem nenhum problema
com isso, respeita os direitos das pessoas a serem ouvidas. Respeita os direitos e as
prerrogativas dos advogados. Mas, como na semana passada até houve o pedido e,
devido a uma questão, que parece que essa Comissão foi para Campinas ontem e os
autos não estavam em cartório e a gente só poderia ter ciência agora, a defesa, até para
que a pessoa seja ouvida, o advogado precisa e a pessoa que vai ser ouvida precisa ter
acesso, saber o que está nos autos. A própria secretária, que a gente estava... Que entrou
em contato, disse que na sexta-feira não estavam encartados todos os documentos.
Então, esse foi o nosso pedido, inclusive, feito já informalmente para Vossa Excelência.
Com relação ao prazo da procuração, não sei se o outro advogado se
comprometeu, eu acho que deve ter se comprometido, o prazo de 48 horas é um pouco
exíguo, Excelência. Eu, se eu pudesse propor para V. Exa., na OAB, ela até dá um prazo
de 15 a 30 dias. Não vou pedir esse prazo aqui, lógico, não, não. E V. Exa. não precisa
rir, porque não é isso que eu estou pedindo. Eu estou pedindo... Eu estou...
O SR. JOSÉ BITTENCOURT – PSD – Uma questão de ordem, deputado. Eu
quero... Uma questão de ordem. Dá licença. Uma questão de ordem, deputado.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Com a palavra, o Deputado
Bittencourt.
O SR. JOSÉ BITTENCOURT – PSD – A questão de ordem, ela tem
supremacia na fala, ela tem prioridade na fala. V. Sa. juntou aos autos procuração?
O SR. JORGE COUTINHO PASCHOAL – Só com relação à instituição
Show Medicina.
O SR. JOSÉ BITTENCOURT – PSD – Ah! Tá. Então...
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O SR. JORGE COUTINHO PASCHOAL – O escritório juntou só com
relação ao Show Medicina.
O SR. JOSÉ BITTENCOURT – PSD – Então, V. Sa. só pode falar em relação
à sua constituinte, aos demais não pode falar. Esse é o nosso pensamento, deputadopresidente e colegas aqui presentes. Então, V. Sa. se limite a falar a respeito da sua
constituinte.
O SR. JORGE COUTINHO PASCHOAL – Só uma questão de ordem.
O SR. JOSÉ BITTENCOURT – PSD – Defendendo a sua constituinte.
O SR. JORGE COUTINHO PASCHOAL – Se Vossa Excelência...
O SR. JOSÉ BITTENCOURT – PSD – Os demais nomes colocados pelo
Ilustre Deputado Adriano Diogo não têm, ainda, advogado constituído nos autos, de tal
modo que o comando, o direcionamento, será dado pelo presidente. Essa é minha fala.
O SR. JORGE COUTINHO PASCHOAL – Tá. Só poderia tomar...
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Concluindo.
O SR. JORGE COUTINHO PASCHOAL – Não sei se eu poderia falar,
presidente, se o senhor me desse a palavra. Na verdade, a gente advoga para as pessoas
também, juntaremos a procuração. O advogado, inclusive, pode ter acesso aos autos e
falar para qualquer autoridade. Nós tivemos até uma discussão hoje, que está na... Está
na... É o assunto... É o assunto do mês, a audiência com o ministro. Então, eu acho que
os advogados têm o direito de conversar com as autoridades, usar da sua palavra. É uma
prerrogativa do profissional, não para ele, mas para exercer o direito de defesa em
relação a uma pessoa, em relação a todos. Então, isso eu vou defender. Eu só estou
pedindo... Eu não vou pedir o prazo de 30 dias, porque esse prazo de 30 dias,
considerando que a Comissão já vem andando, vai se esgotar. Eu pediria a V. Exa. o
prazo de uma semana, porque eu não consegui localizar os rapazes.
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O SR. – Para a próxima segunda-feira, se possível.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Eu vou dizer uma coisa
para o senhor. Terminou? Eu posso responder?
O SR. JORGE COUTINHO PASCHOAL – Claro, claro.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – O senhor já concluiu?
O SR. JORGE COUTINHO PASCHOAL – Concluí, Excelência.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Muito obrigado.
O SR. JORGE COUTINHO PASCHOAL – Toda.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Obrigado.
O SR. JORGE COUTINHO PASCHOAL – Eu fico aqui, Excelência?
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Não, o senhor pode sentar.
Muito obrigado. Eu quero deixar claro o seguinte: primeiro, os depoentes estão... Os
depoentes citados estão sendo citados há mais de 15 dias. Passados os 15 dias, não foi
apresentada nenhuma procuração em nome dos depoentes citados; segundo, os
documentos aos quais o advogado se refere estavam nos autos, estavam nos autos,
estavam à disposição. Não estavam encartados e numerados. Então, não é verdade que
os documentos não estavam nos autos. Eles só não haviam sido... Agora, o que nós não
podemos antecipar é a cópia do relatório. Porque só haverá documentos encartados nos
autos, constantes dos autos, os documentos que nós acharmos necessários e suficientes.
Esses estão todos à disposição. Todos, todos. Mas, já deferi, a partir do dia 12. E todos
os documentos estarão encartados e numerados hoje. Hoje. No fim do dia.
Então, essas medidas protelatórias estão atrapalhando o andamento da CPI.
Estão atrapalhando o andamento da CPI. Os alunos vieram, se comprometeram a voltar.
Usaram o expediente que tinham que se retirar. Nós concordamos, desde que eles se
comprometessem, em gravação, voltar. E até hoje não voltaram. Então, documentos há,
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os documentos estão à disposição, todos os documentos. O que Vossas Excelências
querem não é ter acesso aos autos, querem ter cópia aos autos de mais de 9 mil
documentos. Essa é a dificuldade. Acesso aos... Os autos são públicos, não há nenhum
documento secreto, nenhum documento que foi utilizado, que vai ser utilizado no
relatório, isso não existe. Os documentos que estão à disposição é que vão ser... Vão
fazer parte dos autos e esses documentos serão entregues ao Ministério Público. Só.
Deputado João Paulo Rillo, vamos ao quorum? Vamos às deliberações? Para que
o Deputado João Paulo Rillo possa ir...
O SR. JOÃO PAULO RILLO – PT – Para o Colégio.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Para o Colégio de Líderes?
Deputado Bittencourt, vamos lá? Eu só quero saber se a... A vice-reitora da Unesp e o
diretor Cortina, de Araraquara, foram convocados. Vamos lá. Vamos lá. Ah! Deputada
Sarah Munhoz.
A SRA. SARAH MUNHOZ – PCdoB – Requerimento nº 59. Nos termos do
inciso II, artigo...
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – O prazo deferido, 48 horas
para juntar as procurações dos citados.
A SRA. SARAH MUNHOZ – PCdoB – Então, o Requerimento de nº 59. Nos
termos do inciso II, artigo 34-B, do Regimento Interno consolidado, requeiro à
Comissão Parlamentar de Inquérito, constituída com a finalidade de investigar a
violação dos direitos humanos e demais ilegalidades ocorridas no âmbito das
universidades do Estado de São Paulo, chamadas de trotes, festas e seu cotidiano
acadêmico, a convocação de: Tiago Henrique de Souza, Lucas Furtado, Daniel Astun
Cirino, Daniel Moreira Pacca, Marcelo Taricani, José Antônio Hersan Nadal, Rodrigo
Gonzalez Bocos, Juliana Fugikava Oba, Felipe Patocs Tavares e Vitor Yuso Inada.
Estudantes e ex-estudantes da Faculdade de Ciências Médicas da Unicamp. Frise-se que
todos se inserem na condição de testemunhas. Justificativa: o requerimento tem por
objetivo a apresentação de informações, por parte dos referidos, que ajudem a esclarecer
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eventuais casos de violação de direitos humanos na Faculdade de Ciências Médicas da
Unicamp. Em discussão. Não havendo inscritos, em votação. Aprovado.
Requerimento nº 60. Nos termos do inciso II, artigo 34-B, regulamento
consolidado, requeiro à Comissão Parlamentar de Inquérito, constituída com a
finalidade de investigar a violação dos direitos humanos e demais ilegalidades ocorridas
no âmbito das universidades do Estado de São Paulo, chamadas de trotes, festas e seu
cotidiano acadêmico, a convocação de: Daniel Porto, médico e residente em radiologia
na Faculdade de Ciências Médicas da Unicamp. Justificativa: o requerimento tem por
objetivo a prestação de informações por parte do referido, que ajudem a esclarecer
eventuais casos de violação aos direitos humanos nas Faculdades de Ciências Médicas
da Unicamp. Em discussão. Não havendo oradores inscritos, em votação. Aprovado.
O SR. – Tem mais aí?
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Tem mais dois aqui, que é
coercitiva, agora, é rapidinho.
A SRA. SARAH MUNHOZ – PCdoB – Nos termos do inciso II, artigo 34-B,
do Regimento Interno consolidado, requeiro à Comissão Parlamentar de Inquérito, que
constitui a finalidade de investigar a violação dos direitos humanos e demais
ilegalidades ocorridas no âmbito das universidades do Estado de São Paulo, nos
chamadas de trotes, festas e seu cotidiano acadêmico, a convocação de: Roberto
Teixeira Mendes, atual diretor da Faculdade de Ciências Médicas. Gustavo Tenório
Cunha, professor do Departamento de Saúde Coletiva da Unicamp. Professor...
Professor do internato e da residência médica da Unicamp. Gastão Wagner de Souza
Campos, coordenador do CAE e professor do Departamento de Saúde Coletiva da
Unicamp. Eloísa – com “e” somente – Helena Rubello Valler Celeri, coordenadora do
CAE e professora do Departamento de Psiquiatria da Unicamp. Adiene Martins,
psicóloga do Grapeme. Eliza Maria Tamashiro, psiquiatra do Grapeme. Luís Fernando
Tófoli, professor do Departamento de Psiquiatria Social da Unicamp, pesquisador de
violências no âmbito estudantil. Maria Ângela Reis de Góes Monteiro Antônio,
professora do Departamento de Pediatria da Unicamp. Ricardo Mendes Pereira,
professor do Departamento de Pediatria... Não, desculpe, me desculpe. Ricardo Mendes
Pereira, professor de pediatria da Unicamp e coordenador geral da residência médica da
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Unicamp. Angélica Maria Bicudo Zeferino, professora da Faculdade de Medicina da
Unicamp, membro da Abem, Associação Brasileira de Educação Médica. E Joana Froes
Bragança Bastos, professora do Caism- Unicamp e coordenadora do estágio de... Dos
internos. Frise-se que todos se inserem na condição de testemunhas. Justificativa: o
requerimento tem por objetivo a prestação de informações por parte dos referidos, que
ajudem a esclarecer eventuais casos de violação aos direitos humanos nas Faculdades de
Ciências Médicas da Unicamp. Em discussão. Não havendo oradores inscritos, em
votação. Aprovado.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Para concluir, reitero que...
As seguintes pessoas: Gabriel Fernandes Ribeiro, Diego Ubrig Munhoz, Murilo
Germano Sales da Silva, Rodrigo Bolini de Oliveira Lima, Flávio Augusto Miorim,
Willian Tetsuo Yamagata e Roberto Chagas dos Santos estão reconvocados. Já foi
aprovada a sua convocação, eles estão sendo reconvocados na presente data. Não
havendo mais necessidade de quorum, a sessão prosseguirá.
A SRA. SARAH MUNHOZ – PCdoB – (Inaudível.)
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Não, não vai ler.
A SRA. SARAH MUNHOZ – PCdoB – Não?
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Não. Hoje não.
Não havendo mais necessidade de quorum, passaremos ao rito processual e
informal da Comissão. Agradeço a presença dos Deputados João Paulo Rillo,
Bittencourt. E Dr. Ulysses, se puder continuar conosco, senão, prosseguiremos a sessão.
Vamos lá.
Tá. Obrigado. Vamos lá. Vamos começar a nossa parte.
Essa Renata é aquela que (ininteligível). Então, nós vamos aguardar.
O Show Medicina já está aí? O vídeo do Show Medicina? Vamos lá. Está à
disposição? Cadê o Koba? Vamos ver, vamos conhecer o Show Medicina. Já que estão
os advogados do Show Medicina, vamos ver o vídeo do Show Medicina. Ou a carta
do... O Show Medicina está à disposição, o CD?
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O SR. RICARDO KOBAYASHI – O (ininteligível) está tentando ver, porque o
formato que veio, não está conseguindo abrir. (Ininteligível) aqui e foi lá em cima dar
uma olhada. E a carta do Rodrigo, então (ininteligível.)
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Então, qual é o problema?
Precisamos ter a resposta, se eles mandaram um formato que não abre...
O SR. RICARDO KOBAYASHI – O (ininteligível) está vendo isso.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Tá. Então, vamos ler a carta
do Rodrigo Bolini. Vamos lá.
Bom, um dos alunos que está sendo frequentemente convocado e insiste em não
comparecer é Rodrigo Bolini de Oliveira Lima. Então, o Rodrigo Bolini mandou uma
carta. Mandou uma carta, muito longa, que eu esperava ler na presença dele. Mandou
uma carta, pôs uma carta na Internet, me citando. Então, na sua ausência, eu já vou fazer
uma economia... Uma, eu dou para os meus amigos. Ele pôs uma carta na rede. Então,
eu vou pedir licença...
A SRA. SARAH MUNHOZ – PCdoB – Pela ordem, senhor deputado.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Pela ordem, deputada.
A SRA. SARAH MUNHOZ – PCdoB – É, na verdade, não é na sua ausência.
Ele foi convocado, hoje ele deveria estar aqui. E o documento é oportuno.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – É. Vamos lá.
“Caros, gostaria de tentar construir um panorama da situação atual. De acordo
com a minha opinião, outro panorama, que é o Show Medicina. Isso porque o meu
sentimento, compartilhado por muitos alunos da faculdade, não foi, em nenhum
momento, colocado nesse processo. Desde o seu início, o processo ouviu, tão somente,
apenas os ditos denunciantes”.
“A professora Heloísa, do USP Diversidade, em nenhum momento procurou
qualquer aluno da Faculdade de Medicina da USP para ouvi-lo. E tanto as comissões de
opressões, organizadas pelo professor Saldiva, quanto a da Assembleia Legislativa,
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sempre nos procuraram, com uma enorme lista de acusações em mãos, numa clara
intenção de tentar nos levar à contradição e nos expor ao julgamento público, já
enviesado a nos condenar”.
“Tudo isso, para corroborar a tese colocada: a Faculdade de Medicina da USP
vive em regime de opressão sistemática. Venho aqui oferecer a antítese. A faculdade de
medicina é um ambiente complexo, composto de vários subgrupos que divergem em
opinião e, eventualmente, podem entrar em conflito, mas a opressão não é parte
interente do cotidiano acadêmico. Mas a opressão não é parte interente do cotidiano
acadêmico”. Eu é que estou tentando entender o português. “Assim, deixo-a para que
vocês o façam”.
Eu quero interromper a leitura para pedir para a Secretaria da Comissão preparar
a lista das oitivas de amanhã, quarta-feira, e de quinta-feira. Como é que vão ser os
próximos dias? Para que nós, pelo menos os três deputados aqui presentes, tenhamos
uma condição de nos organizar. (Ininteligível), o Show Medicina. Koba, por favor.

(Inicia-se conversa fora do microfone.)
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – (Ininteligível.) o Tourinho
está tentando falar conosco?
O SR. – O Tourinho?
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – (Ininteligível) o Tourinho.
O SR. – Liga para ele?
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – É, liga para esse vermelho
aí.

(A conversa retorna ao microfone.)
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – O Show Medicina.
“O Show Medicina foi criado em 1944, pelo Dr. Flerts Nebó. Foi concebido
como um teatro satírico, cuja intenção era criar uma peça, uma farsa, para representar o
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momento vivido pela faculdade e para criticar possíveis vícios de conduta no ambiente
acadêmico. O primeiro show, a título de curiosidade, teve como apresentador Paulo
Vanzolini, à época, aluno da faculdade”.
Eu só estou fazendo questão de ler esse documento, para que todos tenham
ciência, embora o aluno se coloque nessa condição de descomprometimento do seu
juramento, da sua... Do seu descomprometimento, eu estou lendo o documento que ele
colocou na Internet, que me cita, né, como torturador. Não tem problema nenhum. Mas,
eu vou ler o documento na íntegra e vou responder linha por linha.
O que ele fez? Ele pôs esse documento na Internet e pediu uma reunião privada
no meu Gabinete, com a presença dos seus tios, dos seus amigos e do círculo de
relacionamento. E eu não tenho problema nenhum. Ele não está tendo coragem de vir
ler o documento. Então, eu estou fazendo. Olha, é um documento de quase dez páginas,
ou mais, mas eu vou ler na íntegra.
Os senhores advogados falam que aqui ninguém tem direito de defesa. Pois bem,
Rodrigo Bolini mandou um documento, eu estou lendo o documento, que é a tese dele,
que ele está apresentando. Embora ele não esteja sendo acusado de nada, porque o
depoimento dele não demoraria mais do que meia hora, mais que meia hora. E ele está
fazendo esse constrangimento todo, ligando para o Brasil, pedindo para ele não vir
depor, para ele ser recebido no meu gabinete. Entendeu a vergonha que ele está
passando? A vergonha pública? Mas, vamos lá. Faz parte. (Barulho de aparelho celular
tocando). Pelo amor de Deus, alguém precisa ficar com isso aqui. Vamos lá.
Vamos lá, vamos ler o documento e vamos responder linha por linha.
Koba, fica com isso aqui, pelo amor de Deus.
Aí, ele faz um grifo, sei lá como é que eu vou chamar, uma aspas: “Como a
faculdade, à época, tinha o corpo discente composto de quase exclusivamente por
homens, apenas homens apresentavam o show”.
Aí, o Dr. Tassinari tem condição de falar “isso eu concordo”; “isso eu não
concordo”. Ele não é do tempo do Flerts Nebó, mas, ele deve ter conhecido o Paulo
Vanzolini por lá.
“O motivo pela qual...”. Estou brincando, Dr. Ulysses. “...pela qual a situação
não mudou é explicado abaixo, nas perguntas”.
“O Show Medicina, em seguida, passou a se repetir anualmente na faculdade.
Tornou-se tradicional, como é comum que ocorra na Faculdade de Medicina da USP,
que é extremamente afeita às tradições. A história do Show não tem grandes
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sobressaltos, que eu conheça, até a década de 60. Nessa década conturbada da história
do país, o Show fez a sua primeira crítica, e à sociedade, como um todo, em 1964.
Nesse ano, em outubro, a apresentação dirigida por Antônio Dráuzio Varerella critica
abertamente o regime militar. A partir de então, a situação no país vai se tornando cada
vez mais tensa, como é de conhecimento geral”.
“As críticas dos alunos ao contexto do país, evidentemente, vai muito além de
uma apresentação interna na faculdade. O Show, com seu alcance limitado, é bastante
significativo nesse contexto. O processo culmina na prisão e desaparecimento de alunos
da faculdade. Dentre esses alunos, três eram participantes do Show: Reinaldo Morano,
preso por sete anos; Antônio Cabral, executado; e Gelson Reicher, também executado”.
“O medo se instaura no ambiente estudantil. Dúvidas quanto à continuidade dos
eventos estudantis são levantadas. O medo impera em todos os ambientes, inclusive, nos
ensaios do Show. Pessoas tinham medo de expor opiniões diferentes à oficial, pela
perspectiva de punição. Detalhes desse processo, se vocês tiverem interesse em saber
mais, podem ser perguntados ao próprio Dráuzio Varella, ao Dr. Eduardo Berger,
diretor do Show à época, e ao professor Telesforo Bacchella”.
“Gostaria de pontuar que esse é exatamente o período de maior força do
feminismo no mundo. E imagino que, nessa época, o nosso pequeno grupo de teatro
teria admitido mulheres, caso os alunos não tivessem tendo que lidar com as questões
mais delicadas e urgentes”. Mais delicadas do que as mulheres, impossível. E urgentes
também.
“Após esse momento de medo, que situa entre o fim da década de 70 e o meado
de 90, o Show Medicina foi ocupado por pessoas com mentalidade conservadora. Essas
pessoas tinham alto temor da conjuntura política. Logo, eram mais livres. Isso não
significa que essas pessoas fossem criminosas, ou que apoiassem a ditadura. Apenas,
que eram mais livres para se expressar. Durante esse período, houve conflitos entre o
Show, o Centro Acadêmico, mais orientado à esquerda. Essas diferenças eram,
sobretudo, políticas”.
“O próximo período corre como algo menos político. Isso no sentido de que as
opiniões políticas do aluno não tinham relação nenhuma com o fato dos alunos
participarem ou não do Show. É o período vivido até 2013. Participam do Show, em
média, 16 alunos da turma por ano. Algumas turmas têm mais, outras menos. Metade é
da ala masculina, metade é da Costura, a ala feminina. Os alunos entram para o Show,
ou para o Chá da Costura, pelo vestibular, que são provas de seleção, que não
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selecionam ninguém, já que todos querem participar. Ninguém é impedido de entrar na
instituição, apesar da divisão de gêneros”.
“Não se exclui nem os negros, nem os homossexuais, nem os nordestinos, nem
os judeus, ninguém. Temos representante...”. Ainda bem que ele descreve que, além dos
seres humanos, têm os homossexuais, os nordestinos, os judeus. “Temos representantes
com todas essas características, que estão no Show, porque dele se divertem e nele se
sentem bem, sem nele serem excluídos”.
“Os denunciantes citaram o nome de um dos integrantes do Show, que é
homossexual, dizendo que ele estava lá para legitimar a ‘opressão’ – entre aspas. Tenho
a dizer, a respeito disso, que no Show existem mais homossexuais assumidos – ponto.
Ao todo, seis pessoas na ala masculina são homossexuais e estão no Show no momento,
dado que o Show hoje tem 48 participantes nessa ala. Isso significa que quase 15% são
homossexuais. E eles não são perseguidos. Havendo, inclusive, dois deles, composição
de grande responsabilidade dentro do espetáculo”.
“Dentre os antigos participantes do Show, chamados ‘sapos’, existem inúmeros
com essas características. Recomendo que, se quiserem se aprofundar nesse ponto,
contatem o Dr. Eduardo Berger, já citei como ex-diretor e judeu, e o professor Maurício
Seckler, ex-coreógrafo, responsável pelo balé do Show e homossexual. Citar o nome do
aluno homossexual em público, como os denunciantes fizeram, foi desrespeitoso, dado
que não havia ainda exposto esta característica à sua família”.
“Os ensaios do Show...”. É brincadeira... “Os ensaios do Show Medicina são, em
geral, conduzidos em clima pueril e divertido, tanto da ala masculina, quanto da
feminina. Não falarei nada sobre a ala feminina, uma vez que ela tem autonomia total e
se auto-organiza. Não respondo por elas. Na ala masculina, os ensaios são divididos em
três partes. Na primeira, os alunos se dividem em grupos para criar quadros. Nesses
grupos fazem piadas, conversam sobre tudo e organizam os temas e encaixam as piadas.
O clima não é, de maneira alguma, militarizado ou opressor, como alguns depoimentos
levam a crer. Óbvio que, talvez, na minha opinião, seja visto com desconfiança. Sugiro,
então, que se pergunte aos outros 47 participantes do Show Medicina”.
“Depois dessa etapa, os alunos se reúnem no teatro para o recado do diretor.
Nessa etapa, a liberdade é total, até que o diretor comece a falar. As pessoas fazem
piadas, cantam, dançam, jogam capoeira no palco, ficam nus, se quiserem. Temo nunca
mais presenciar uma liberdade assim. Assim que o diretor começa a falar, as pessoas se
sentam e ouvem com atenção, esperando a primeira brecha do discurso que permita uma
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intervenção cômica. A função do diretor, nesse ponto, é tentar informar aos alunos, sem
dizer algo que possa criar piadas, que permitam voltar do caos, em geral, e do início de
uma cadeia de piadas infindável que atrasem demais o andamento do ensaio. Na prática,
isso é impossível. Os recados tendem a ser muito longos”.
“A última parte do ensaio é composta pelo coral e pelo balé. No balé, os
participantes, a partir de um tema proposto pelo coreógrafo, escolhem músicas e, a
partir delas, criam coreografias. Os temas são variados. E, em geral, o balé é composto,
em média, de 15 músicas. O tema do ano passado foi a ‘Ópera do Malandro’, de Chico
Buarque de Holanda”.
Agora eu vou falar, teve uma retrospectiva do Chico nesse domingo, que ele
cantou a “Ópera do Malandro” inteirinha, maravilhosa. E me lembrei desses moços,
gostaria que eles tivessem assistido.
“Uma dessas músicas”. Agora eu volto ao texto. “Uma dessas músicas foi a
‘Geni e o Zepelim’. Essa questão, que será melhor explicada no segundo panorama,
trata do contexto da faculdade em 2014. No coral, um tema e uma música são
escolhidos e os alunos são divididos em grupo, para criarem uma paródia. Os temas são
quase todos relacionados à medicina, numa intenção única que é desrespeitar os direitos
e ofender minorias, a intenção cômica é assim. Como nos outros quadros, não é
veiculado nenhum discurso de ódio”.
“Outra questão frequentemente levantada como acusação é o segredo. Os
participantes do Show mantêm em segredo tudo o que ocorre no show. Isso pode ser
explicado por dois motivos: evitar que os quadros sejam conhecidos antes da
apresentação, e manter um clima de mistério em relação ao show, que os alunos acham
divertido cultivar. Entretanto, ninguém é perseguido por revelar o que ocorre. Na
realidade, eles são revelados com frequência, e a maioria dos alunos ouve falar do que
ocorre no show. No fim das contas, o que sobra desse segredo é uma casca. Os alunos
frequentemente sabem tudo o que ocorre no show, mas, continuam acreditando que
existem mais coisas de que nunca ouviram falar. Não há perseguição aos que revelam o
que ocorre no show”.
“O dito ‘suicídio social’ – entre aspas – tão alardeado pelos denunciantes, é
apenas uma brincadeira, que alguns alunos dizem, alguns calouros, uma brincadeira de
mau gosto, mas, pouco lógica. Como poderiam 100 alunos, total de participantes do
Show, levar a uma total exclusão de um universo de 1.100 pessoas, total de alunos da
faculdade? Mesmo considerando que os antigos participantes ainda consideram absurda
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a ideia, visto que os médicos estabelecidos nunca se envolveriam seriamente numa
questão tão pequena entre estudantes e que, mesmo que se envolvessem, ainda estariam
em número muito reduzido para causar o mal que alardeiam que estaria causando. Além
disso, conhecendo as pessoas em questão, duvido que se disporiam a algo tão baixo”.
Palavras do senhor Bolini.
“Dizem, ainda, que existem diversos ‘sapos’ na congregação da faculdade,
quando, na realidade, existem quatro, de 60 votantes. Para nós parece algo inverossímil
a teoria de que eles possam controlar a opinião de alguém, como pregam os mesmos
denunciantes”.
“Além disso, é importante também esclarecer que a participação no Show
Medicina é totalmente facultativa. Menos de 10% dos alunos participam. Não gera
vantagens profissionais para quem participa. Existem outros grupos artísticos na
faculdade de medicina, como o Grupo de Teatro Medicina e o Recital de Música dos
Estudantes da Faculdade de Medicina, que são as alternativas a quem se interessa por
outras formas de expressão artística. Evidentemente, não existem prejuízos por não se
participar da instituição, visto que 90% dos alunos não o fazem, nem desejam fazê-lo”.
“Com esses argumentos, quis colocar que o Show Medicina não é uma herança
da ditadura militar. Nem um ambiente excludente, que alimenta o discurso de ódio.
Nem uma organização que visa violar sistematicamente os direitos humanos. O Show
Medicina, para mim – Rodrigo Bolini, evidentemente – sempre foi uma ‘terra do nunca’
escondida na Faculdade de Medicina da USP”. Só falta o “Sexta-feira”. Vamos lá.
“Tema dois: os conflitos do ano de 2014”.
Pode ler, por favor.
A SRA. SARAH MUNHOZ – PCdoB – “Tema dois: os conflitos do ano de
2014”.
“Para entender o processo que ocorre agora, com a CPI instalada e as grandes
matérias de jornal escandalosas sobre a FMUSP, é necessário, na minha opinião, revisar
os dolorosos acontecimentos de 2014. Coletivos feministas e de defesa dos direitos
LGBT têm surgido por todo o país ao longo dos últimos anos, levantando bandeiras
contra o machismo, ainda muito presente na sociedade. E contra a homofobia, que é
ainda pior, na minha opinião, dados os inúmeros assassinatos que ocorrem contra
homossexuais no país”.
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“Na FMUSP não foi diferente. Coletivos com esses propósitos passaram a se
organizar e lutar por essas causas dentro da faculdade. Eram eles o Núcleo Geni e o
Núcleo de Estudos sobre Gênero e Sexualidade. Também foi criado o Coletivo
Construção, que lutava por ideias de esquerda, mas que compartilhava muitos membros
com os outros dois grupos. Na realidade, o núcleo duro dos três era constituído
basicamente pelas mesmas pessoas. Esses grupos se aproximaram de outros coletivos
semelhantes na USP e de outras localidades. E, com isso, se fortaleceram”.
“Decidiram, então, voltar a olhar o próprio cotidiano acadêmico, pautando
comportamentos da Atlética, que é a instituição que mais agrega membros na faculdade,
excetuando-se, evidentemente, o Centro Acadêmico, que, por definição, nos agrega a
todos. Voltaram a olhar, também, para o Show Medicina, que, pela divisão de gêneros e
pelo segredo, lhes pareceu danoso. Coloquei aqui os motivos que me levaram a
discordar dessa visão. Mas, a maioria das pessoas, ao ouvir falar do Show, tende a se
escandalizar por esses dois fatos. Acredito que os coletivos de outros lugares tendiam a
querer colocar o Show como alvo prioritário”.
“Entretanto, o contexto se complica e, nesse ponto, por um motivo em particular:
vários dos alunos, que tomaram para si essas lutas, eram participantes do Show
Medicina. Poderia até dizer que eram grandes entusiastas. Isso não é nenhuma
contradição, em minha opinião. O ambiente de liberdade os atraía. E o Show não era
chamado de autocrático ou homofóbico naquela época. Diziam pela faculdade, a título
de troça, que passávamos a madrugada enfiando pincel no cu. A grande questão é: como
a Ana Luiza Cunha, que oferecia a sua casa no interior para um churrasco, para os
integrantes do Show, há pouco mais de um ano; o aluno Bruno de Oliveira, que
colocava todos em seu Facebook, com o Silvio Barbosa no hospital, logo depois de seu
acidente, junto de uma poesia sobre o acontecimento há menos tempo ainda; ou o
Augusto Silva, que, em seu perfil do Face...”. Ele escreve mal, viu. “...lia-se: ‘trabalha
na empresa Show Medicina’, ainda no início do ano passado, e criou o grupo de
WhatsApp, do quadro do quarto ano do ano passado, duramente criticado por eles na
Alesp, como essas pessoas agora franzem o cenho e acusam a plenos pulmões dos
pretensos terríveis feitos de seus antigos amigos? Como o Tiago Moraes da Silva, que
participou do Show Medicina por seis anos, de modo entusiasta, e desenhou o símbolo
de todas as ralés do Show - ralé é um grupo responsável por uma função, como
sonoplastia, cenografia e contrarregra no espetáculo – e desenhou o sapo de chaveiro,
em comemoração aos 70 anos do Show Medicina, passou a ter nojo do mesmo Show?”.
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“A resposta é, na minha visão, que a imagem que o Show para o exterior fez
impôs uma escolha a eles: ou abandonem e destruam o Show, ou abandonem a nossa
luta. Nem consigo imaginar a luta de consciência que tiveram quando se viram nessa
contradição. Eu imagino que se reviraram na cama noites seguidas, na dúvida, na
tentativa de elaborar tudo isso. E então, se dividiram. Alguns sustentaram que o Show
não era o que se via de fora. Outros, decidiram que concordariam com aquelas opiniões.
Para eles era agora necessário se justificar. Por que ficaram tanto tempo? Se
convenceram, então, que o espaço era tenebroso. Se convenceram, então, que o
ambiente os impedia de sair, que sofreriam represálias se saíssem. Ideia essa que
contrariava toda a evidência disponível, já que os outros alunos que saíram estão muito
bem. E se convenceram de que a faculdade era podre por dentro”.
“Durante o ano passado, os coletivos entraram em conflito com a Atlética por
diversas vezes. Como não sou parte de nenhum dos dois grupos, contrariando o que foi
veiculado, de que o SM é composto por veteranos da Atlética, imagino que vocês
devam ter entrado em contato, também, com os responsáveis pela Atlética e me
abstenho a comentar esses fatos. O que é importante é que isso gerou um clima
particularmente tenso na faculdade, logo antes do início dos ensaios do Show.
Entretanto, até aí, a maioria dos integrantes do Show estava neutra”.
“O primeiro atrito foi uma reunião dentro da Costura, marcada pela Ana Luiza,
para discutir a fusão das duas alas do Show. Pelo que sei da reunião, a posição da
Costura foi contrária a isso. A Ana Luiza decidiu abandonar o grupo. Imagino que fosse
uma vontade dela, pelos motivos acima expostos. Mas, esta é uma opinião pessoal.
Reitero: sei que existem meninas da Costura com a mesma opinião. E acredito que a
Ana poderia ter catalisado o fortalecimento dessa opinião se ficasse, mas ela decidiu por
outro caminho”.
“O próximo passo foi dado por Augusto, namorado da Ana, que decidiu fazer
acusações contra o Show nas comissões de opressão. E isso foi visto como represália. E
os integrantes do Show consideraram as acusações injustas. Alguns amigos próximos
dele se afastaram por esse motivo. Ele classificou esse afastamento como perseguição.
Imagino que já tivesse passado muito tempo no processo de contradição e nele já havia
decidido que o Show era uma herança da ditadura. Como já disse acima, discordo disso.
Não vejo motivo algum para acreditar nisso. A ditadura teve influência negativa em
toda a sociedade, mas não a moldou”.
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“Em seguida, seis meninas decidiram prestar vestibular do Show Medicina.
Dado o contexto, os participantes do Show já haviam discutido o assunto. Sabíamos
também a posição oficial da Costura. Decidiu-se, levando em consideração divergências
internas, que, pelo menos naquele ano, a divisão se manteria. Quando vieram as
meninas para prestar o vestibular, comunicamos a elas a decisão. A maioria reagiu,
como é de se esperar de um protesto, opondo-se à decisão e postando-se em frente ao
local da prova. O assunto, então, foi discutido no átrio da faculdade. A posição foi, até
aí, louvável na minha opinião. Apesar das diversas ofensas que elas lançaram sobre nós,
abriu um espaço para a discussão e influenciou diversas pessoas”.
“Nesse mesmo dia, o Tiago postou em seu Face - pois é, muito da história ocorre
no Facebook, faz parecer até um pouco cômico - que se antes tinha vergonha de ter
participado durante seis anos do Show, agora sentia nojo. Nojo das outras nove pessoas
da sua turma do Show. Nojo dos outros integrantes. Nojo das meninas da Costura. Nojo
de mim. Nojo do Yoshi? Não sei exatamente como foi a reação de cada um, mas, no
geral, as pessoas se sentiram ofendidas com isso. Várias pessoas, eu imagino, se
afastaram dele, o que se espera de uma pessoa quando alguém diz que tem nojo dela.
Ele se disse perseguido depois disso, mas, o que é ser perseguido por uma opinião? É
perseguição não querer contato com alguém que diz ter nojo de você?”.
“Depois disso, algumas das meninas prestaram vestibular, decidiram participar
da Costura - uma já participava - entraram e lá ficaram por duas semanas. Ficaram até o
dia do fatídico que marcou uma quebra importante. Nesse dia, algumas meninas do
Geni subiram até o quarto andar da faculdade e bateram palmas durante meia hora em
frente ao local onde ocorria o ensaio do coral. O ensaio foi interrompido durante este
tempo, porque ele consistia em cantar as músicas que seriam apresentadas, e que não
queríamos que se soubesse antes da apresentação. Passado esse tempo, alguns membros
saíram e pediram educadamente para que elas deixassem que o ensaio continuasse.
Quem fez o pedido não era nem alto, nem forte, nem atlético. E, até aquele momento,
era um membro dos coletivos. Algumas delas, então, gritaram, apontaram o dedo,
ofenderam esse rapaz, ofenderam os outros. E, após alguma conversa - não perdemos a
polidez em nenhum momento - se retiraram”.
“Mais tarde, já na Alesp, elas se referiram ao acontecimento como: fomos
cercadas por vários homens altos, fortes e atléticos, que tolheram nossa liberdade de
estar lá. Não acredito que pedir para que descessem seja tolher liberdades. É um pedido,
não houve uso de força. Não ocorreram ofensas de nossa parte. Acredito que, em
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qualquer outro evento em que batessem palmas em frente, os participantes sairiam e
pediriam para que parassem e se retirassem. Mesmo assim, depois desse dia, as meninas
que haviam entrado para a Costura saíram. E todas as pessoas que participavam, ao
mesmo tempo, do SM e dos coletivos, foram expulsas dos coletivos”.
“A partir daí não ocorreram atritos, até o episódio do túnel. Não comentarei o
episódio em si a fundo. Foi um erro que deriva de à época não sabermos que aquele
grafite era uma obra oficial da Prefeitura. Acredito que poucos paulistanos sabiam.
Pedimos desculpas publicamente. Pagamos a restauração e ajudamos na pintura. Isso
tudo sendo acordado com a própria Prefeitura. O pagamento foi, em parte, a menor,
feito com o pouco dinheiro que tínhamos em caixa. O Show é financiado
exclusivamente por ex-integrantes, não utiliza dinheiro público. E, em parte, maior parte
absoluta, feita com as economias do diretor à época, Silvio Barbosa, economias essas
feitas ao longo de toda a vida, com o dinheiro poupado sendo depositado em uma
poupança. Esperamos que ele possa ser pago um dia com arrecadação futura. Nesse
episódio, alguns dos membros do coletivo e outras pessoas com aversão ao SM
aproveitaram o ocorrido para publicar as acusações na mídia”.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – “O próximo acontecimento
foi da apresentação do Show Medicina. A apresentação é dividida em vários quadros. O
que é dito em cada um é a opinião das pessoas que produzem e que os produziram, não
do grupo como um todo”.
Isso é importante, hein? O cara é inteligente.
“A apresentação é dividida em vários quadros. E o que é dito em cada um é a
opinião das pessoas que os produziram, não do grupo como um todo”.
É bom para os advogados ficarem atentos.
“A apresentação foi extensa. Muitos assuntos foram abordados. A maior parte se
referiu ao cotidiano do hospital, ou foram críticas à desvinculação do Hospital
Universitário. Havendo, inclusive, críticas à medicina não humanizada das organizações
sociais. Algumas porções tratavam dos acontecimentos políticos da faculdade. Dentre
eles, havia o quadro do quarto ano. Nele, o militar tolhe os comentários do grupo
diversas vezes, qualificando-os como ofensivos. Os comentários eram todos piadas, mas
não discurso de ódio. E não tinham a intenção de ferir minorias. Felipe Scalisa se
identificou no personagem militar, apesar de, em nenhum momento o nome “fiscaliza”
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ter sido usado para se referir a esse personagem durante a apresentação, como alegam
alguns acusadores”.
Meu Deus! Ainda bem que eu não almocei hoje.
“A parte que foi extensamente usada na CPI, em que esse personagem é
colocado numa entrevista com a Marília Gabriela. Disse, nesse momento, que o
personagem luta pela liberdade de opiniões, iguais as dele, e faça piada com o uso das
expressões ‘falácia’, em nota de repúdio”.
“Outro ponto criticado foi o balé. Como já disse, o tema era ‘Ópera do
Malandro’. E nele havia a coreografia da música ‘Geni’. O Coletivo e outras pessoas
tomaram isso como uma crítica. Entretanto, há que se atentar para alguns pontos.
Primeiro, que a coreografia é muito semelhante a outras apresentações dessa música, no
contexto da ‘Ópera do Malandro’”. Nunca vi. “Inicia-se com a imobilidade de todos os
membros, menos de Geni. Progride para movimentos rítmicos, de arremesso, sem em
direção à plateia”. Vamos tentar entender o português. “Progride para movimentos
rítmicos, de arremesso, sem em direção à plateia. Segue-se um apedrejamento franco de
Geni. E termina com a vitória da Geni, em que ela empurra os apedrejadores, eles caem
em todas as direções. Esse último movimento foi totalmente ignorado na Alesp”.
“Em segundo lugar, a intenção nunca foi ofender os coletivos. O coreógrafo
daquele ano está entre os que apoiavam as demandas dos coletivos. E o ator que
interpreta Geni era membro atuante central nos coletivos, até ter sido expulso no
episódio relativo ao relatado acima. Reitero que a apresentação não propagou o discurso
do ódio”.
“Em seguida, ocorreram as eleições para o Centro Acadêmico. Duas chapas
concorriam, com diversas pessoas ligadas aos coletivos, a outra com pessoas neutras,
com grande afinidade com a gestão anterior. A chapa da continuidade venceu. Alegouse que as instituições da faculdade haviam pressionado os alunos para votar contra a dita
chapa dos coletivos. Não vejo como isso pode ter ocorrido, por vários motivos.
Primeiro, o voto é secreto. Se alguém votasse nessa chapa, ninguém saberia,
considerando-se que, aqui, essa pressão poderia ocorrer, o que considero extremamente
inverossímil. Segundo, tanto os participantes do Show, quanto da Atlética, apoiaram
abertamente a chapa dos coletivos, o que inclui uma ex-diretora da Atlética, que
pertence aos coletivos, mas não acredita na tese da faculdade intrinsecamente opressora.
E um ex-diretor do Show, Rodrigo Bolini, eu”.
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“Depois, foi marcada uma reunião na Alesp. O representante do Show Medicina
convocado não compareceu. O motivo: tínhamos medo da repercussão das acusações na
mídia e acreditávamos que a repercussão seria negativa, não importa o que eu dissesse,
visto que, o que chamaria mais atenção na matéria seria o escândalo”.
Então, ele afirma que ele não está comparecendo, que ele tem medo de ser
exposto, em função disso que ele não aparece. Bom, também, a senhora não é advogada
ainda contratada, é do Show. Então, vamos nos ater ao Show.
“...chamaria mais atenção na matéria seria o escândalo de tais denúncias, cujo
teor era imprevisível, dado o exagero ou a calúnia envolvidos, associado à instituição da
fama da Faculdade de Medicina. Decidiu-se que a preservação do nosso amigo era mais
importante do que o contraponto. Não acreditávamos, também, que as acusações seriam
construídas, como foram, de forma a amplificar ao máximo o escândalo. Muito foi dito
a respeito dessa Assembleia, mas nada foi dito a respeito do discurso do Dr. Heraldo
Morano naquele dia em que disse: ‘não se faz boa política com ressentimentos’”.
“Quanto ao processo no Ministério Público, comparecemos e tentamos colocar a
nossa visão da situação de justiça. Aproximando o momento atual, temos a CPI. Esse
processo foi anunciado pela primeira vez em uma reunião na comissão de opressões da
faculdade - Saldiva, leia-se. Quando anunciou, Felipe Scalisa fez questão de reiterar que
uma CPI tem o poder de quebrar o sigilo bancário, telefone, mensagem de celular,
WhatsApp, Facebook, email. Todas as pessoas são alvo de investigação. No caso, como
estão em investigação todas as faculdades, essa CPI tem o poder de devassar todos os
dados, por volta de cinco milhões e cinco mil pessoas. Esse poder me parece algo
terrível. Inicia-se aqui o período do medo, o clima de perseguição na faculdade. Há
pessoas que conversam baixo. Há boatos de escutas nos mais diferentes lugares.
Abaixam os olhos ao ver algum acusador e temem comentar sobre o caso. Instaurou-se
o clima de ‘caça às bruxas’”.
“Há poucas confraternizações, sempre o mais longe da faculdade possível. A
CPI também se organiza de modo acusatório. Primeiro são ouvidas as supostas vítimas,
cria-se o barulho na mídia. Em seguida, são chamados os dirigentes das faculdades, que
são pressionados a prometer punições. Só então, são convocados os acusados, para
serem atacados com perguntas de intenção que os incriminaria, expostos ao público,
humilhados e submetidos a acusações. Suas cabeças são postas como troféu. Se o
problema é cultural, por que nenhum outro aluno da faculdade foi convidado para falar
a respeito. Existem mais de mil outros alunos. Onde está a voz dessas pessoas? Se o
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problema é cultural, por que não se faz a inquisição de outras pessoas da Faculdade de
Medicina no mesmo tom?”.
Aí que vem o elogio a minha pessoa.
“Parafraseando Paulo Freire sobre os deputados, cuja trajetória política, até esses
tristes eventos, eu respeitava muito: quando a vida não é libertadora, o sonho do
perseguido é tornar-se perseguidor”. Obrigado. Vamos lá. Tenho que ler todo esse
besteirol aqui, meu Deus!
A SRA. – (Inaudível.)
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – É, já que o cara não vem,
tem que ler para ele, né. Vamos lá. André Yoshida. Aí é que vem uma calúnia sem
tamanho, mas, vamos ler.
“Gostaria de discutir também o uso político da morte de nosso amigo André
Yoshida, durante as audiências da CPI. Ressaltando que não estou falando sobre o caso
Edson, ocorrido em 99, mas de outro aluno falecido, em 2013. Ele se jogou do Viaduto
Sumaré em novembro. André, conhecido como Yoshi, cometeu o suicídio em novembro
de 2013. Inesperado, doloroso, trágico. Esse acontecido nos atingiu, a todos, como uma
bala de canhão. Não sabemos os motivos. Aventei vários, alguns amorosos, outros
familiares, outros existenciais. Nunca relacionei o Yoshi ao Show Medicina e depois
essa relação foi feita, me senti aviltado. Ele nunca sofreu humilhações, ou se sentiu
pressionado. Era um líder do Show. Muito se divertia nos ensaios. Sua morte, talvez,
tenha relação com o fato da incidência de suicídio ser maior entre homens, orientais,
estudantes de medicina. O suicídio deveria estar sendo discutido como tema de saúde
pública, nunca culpabilizando os amigos da vítima. O modo e o fato que foi tratado, na
minha perspectiva é, inclusive, deletério, para uma discussão franca e esclarecida do
tema. Saudações universitárias. Rodrigo Bolini de Oliveira”.
Eu tenho todas as respostas, mas, eu pretendo dar essas respostas nos autos. Nos
autos. Então, fique registrado que foi lida a carta que Rodrigo Bolini colocou na
Internet, dando a sua versão sobre o tema. E está feita a minha parte.
Tem como pôr o vídeo? Já foi liberado? Abriu, não abriu, o Show Medicina?
O SR. RICARDO KOBAYASHI – Não. (Ininteligível) a conversão vai levar
umas quase cinco horas para acabar.
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O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Tá bom. Então, vamos
dizer, registrar que a versão que foi entregue do Show Medicina é uma cópia difícil,
vamos tentar viabilizar. Por enquanto não foi entregue nada para nós do último Show
Medicina, tá bom? Foram dadas as versões anteriores, a que deu está se tentando fazer a
conversão. Então, por enquanto, não chegou aos autos da CPI a última versão do Show,
que foi protelada várias vezes. Entregaram, mas entregaram de uma forma praticamente
impossível. Estão procurando um computador mais apropriado, para que se possa abrir.
Mas, não tem problema.
Koba. Eu queria pedir, Koba... Koba, eu queria pedir que fosse legendado,
contratado um serviço para legendar todos os Shows Medicina, por favor. Por favor,
não perder essa perspectiva, principalmente o último, tá bom?
Mais alguma coisa a ser dita? Quer passar a cena do menino lá, para que todo
mundo possa ver? Do escorregão, que ele tentou entrar no Serviço de Verificação de
Óbito? Tem como abrir isso, Koba?
O SR. RICARDO KOBAYASHI – (Inaudível.)
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Por favor. Por favor.
Vamos consignar. Vamos consignar, por favor, o escorregão.
Sarah, terminei a leitura. Dr. Ulysses, só vou tentar mostrar o vídeo que a
faculdade mandou a respeito daquele escorregão que o aluno sofreu e bateu na porta do
Serviço de Verificação de Óbito. O Show Medicina não conseguimos abrir. Vai tentar
abrir, vai demorar umas quatro, cinco horas e pedir para legendar. Dois minutos, dois
minutos.
A SRA. – (Inaudível.)
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Hã? Acabou. Eu não vou
ler a resposta, porque é muito longa. Isso daí, depois a gente responde nos autos.
Eu quero dizer que a prestação de contas do Show Medicina também não foi
entregue, embora ele alegue que é comunitária, que tem um doutor que pôs... Não tem
nenhuma prestação de contas do Show Medicina, até agora, entregue.

1898
DIVISÃO DE TAQUIGRAFIA
(Inicia-se conversa fora do microfone.)
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Hã? Não. Acabou. Só
vamos passar esse vídeo e vamos embora. (Inaudível) continua, né?
A SRA. – (Inaudível.)
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Ficaram (ininteligível). Foi
bonito, não é? É? Podia achar, né?

(A conversa retorna ao microfone.)
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Koba, depois podia ver o
que saiu da Bandeirantes nesse especial, que a Bandeirantes podia...
A SRA. – Vai fazer essa semana toda.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Eu sei, mas recupera a de
ontem. Era bom recuperar a de ontem, que a gente pudesse ver.
A SRA. – São cinco episódios.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Cinco episódios. Precisava
salvar esses episódios.
A SRA. – PCdoB – Porque a Esalq...
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Esalq? Ah! Foi da Esalq
ontem?
A SRA. – Ontem foi da Esalq e (ininteligível).
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O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Vê se o Danilo está
descendo, se ele pode salvar a da Band, de ontem. Olha o Danilo aí. Dan, depois você
tenta salvar o da Bandeirantes de ontem, por favor? Do Smaniotto.
A SRA. – (Inaudível.)
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Achei um primo do
Smaniotto que trabalha na TV Bandeirantes de Campinas, você acredita? (Risos). É
câmera. Coisa impressionante.
A SRA. – (Inaudível.)
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Do Smaniotto? Ah! É
verdade. Boa. Boa ideia. Boa ideia.
A SRA. – Se você quiser, eu falo com ele.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Você fala com ele, por
favor?
A SRA. – Falo já.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Que legal.
A SRA. – (Inaudível.)
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – É. É. Legal, boa ideia.
A SRA. – (Inaudível.)
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Convida o Smaniotto para
vir. Ele é tão boa pessoa.
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Vamos lá, pessoal. É muito rápido. O vídeo é muito pequeno, porque aí é a parte
de dentro do SVO. Espera aí, Dan. Espera aí. A porta está fechada, a porta vai abrir e
ele está apoiado no corrimão e ele dá um sem-pulo na porta. É muito rápido.
O SR. – Coloca lento.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Coloca lento, Dan. Olha,
aquela é a porta, aqui está a entrada do SVO. A câmara está com foco na porta. Olha aí
como vai ser. Abriu. Olha ele lá! Está vendo, no degrau? Volta, Dan. Olha lá. Pá! Ele
não conseguiu... Foi um... Vamos lá. Pum! Olha lá, está vendo? Volta Dan. Olha lá.
Volta. É um gênio, né? Olha lá, Dr. Ulysses.
A SRA. – (Inaudível.)
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Filho de médico de Bauru.
Casal de médico. Vê se é mole. É uma vergonha esse país aqui. O cara chutando a porta
do necrotério. Vamos. Volta. Devagarinho, Dan. Olha ele lá. Olha ele lá, de bermuda,
camisa azul marinho. Volta. Olha lá. Não precisou nem descer o último degrau, ele
escorregou do terceiro degrau.
A SRA. – Ele esbarrou no (ininteligível.)
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Esbarrou, é. Olha lá.
Apoiado no corrimão.
A SRA. – De onde ele cai, para a porta, ainda faltam três degraus.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Deixa eu ver do outro lado,
que o nosso aqui é mais... Está vendo? Dá para ver? É um gênio, não é? Olha lá.
O SR. – (Inaudível.)
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Olha o escorregão dele.
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A SRA. – (Inaudível.)
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Olha lá. Dan. Se você não
existisse, você teria que ser inventado, viu? (Risos). Está dando para ver, Dr. Ulysses?
O SR. ULYSSES TASSINARI – PV – Aham.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – O senhor, que é uma pessoa
ponderada, que sabe tudo daquela Casa, a Sarah também é de lá.
A SRA. SARAH MUNHOZ – PCdoB – Olha, faltam... Ele está no terceiro
degrau, portanto, ele não escorregou.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Vamos lá. De novo Dan.
Bem “slow motion”. Vamos lá. Ainda ele volta, nem caiu. Volta. É, onde está apoiando,
olha.
A SRA. SARAH MUNHOZ – PCdoB – Cai o quê?
O SR. – A maçaneta, quando volta, olha, cai alguma coisa.
O SR. – É, quebrou a porta.
O SR. – Quebrou a porta, saiu o pino da maçaneta.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Ali que cai? Deixa eu ver?
A SRA. SARAH MUNHOZ – PCdoB – (Inaudível.)
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – É. É.
A SRA. SARAH MUNHOZ – PCdoB – Quebrou uma pecinha.
O SR. – (Inaudível.)
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O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Nem vai falar... Segura essa
porta aberta para a gente ver o trinco caindo. Onde está o trinco?
A SRA. SARAH MUNHOZ – PCdoB – O trinco, ele cai bem devagarzinho.
Tem que ter muito “slow motion” para ver.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Ah! Por dentro.
A SRA. SARAH MUNHOZ – PCdoB – É, por dentro. Ele cai ali, olha. Um
pouquinho mais para frente.
O SR. – Ele cai quicando.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Ah! Estou vendo. Olha lá.
É um gênio, né? Pai e mãe médico, hein? Imagina se fosse... Ave Maria!
A SRA. SARAH MUNHOZ – PCdoB – A questão é que os pais, às vezes,
fazem tudo para que os filhos...
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Hã?
A SRA. SARAH MUNHOZ – PCdoB – Às vezes, o que, assim... O que me dói
é que, às vezes, um pai e uma mãe desses trabalharam tanto, deram tanto plantão...
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – A vida toda, é.
A SRA. SARAH MUNHOZ – PCdoB – ...para poder pôr um filho desse na
faculdade (ininteligível.)
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – É. Olha o funcionário lá. O
funcionário tomou o maior susto, Sarah, olha. O cara acorda.
A SRA. SARAH MUNHOZ – PCdoB – Estava dormindo!
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O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Aí vem todo mundo. Deixa
seguir a cena.
O SR. – (Inaudível.)
A SRA. SARAH MUNHOZ – PCdoB – Não, mas alguém ressuscitou aí? Não,
porque...
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Estava todo mundo
dormindo, você vai ver, todo mundo aparece meio sonado.
A SRA. SARAH MUNHOZ – PCdoB – É, eu acho que foi isso. (Risos.)
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Vocês vão ver. É muito
gozado.
A SRA. SARAH MUNHOZ – PCdoB – Claro que isso não faz parte da
história.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Seria gozado se não fosse o
necrotério. O cara tem uma vocação necrófila. Nelson Rodrigues.
A SRA. SARAH MUNHOZ – PCdoB – Vamos ver. Espera aí. Vamos ver.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Olha lá. O homem acorda
assustado. Agora vão vir os outros, quer ver? Deixa seguir a cena, Dan. Pode deixar.
Olha lá, chega todo mundo assustado. Olha o cara.
A SRA. SARAH MUNHOZ – PCdoB – Só foi um esbarrão? Olha lá. Olha lá.
O cara vai pegar a pecinha.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Olha lá, o cara está de
chinelão. Olha lá. Aparece todo mundo. Hã?
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A SRA. SARAH MUNHOZ – PCdoB – Nada, eles acharam que era alguém
que tinha ressuscitado.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Não, o pessoal veio lá.
Deve ser o pessoal que faz as autópsias.
O SR. – São familiares, às vezes.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Familiar? Não, não, é tudo
uniformizado, tudo uniformizado. Esse aí pode ser que era familiar, esse aí que toma o
susto.
A SRA. SARAH MUNHOZ – PCdoB – O de chinelo “Havaina”? Quer dizer,
não sei se é “Havaiana” o chinelo.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Aí deitou, deitou. Acordou,
voltou todo mundo...
A SRA. SARAH MUNHOZ – PCdoB – Voltou a dormir. Está morto mesmo.
O SR. – Vai ver que estava morto. Olha lá!
A SRA. SARAH MUNHOZ – PCdoB – Espera, né? Acabou? Acabou.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Vamos Dan, vamos.
Começa tudo de novo. Eu vou mandar para o bispo, vou falar: “Cardeal, olha, neguinho
está defenestrando até...”.
A SRA. SARAH MUNHOZ – PCdoB – Espera aí, esse aí foi chamar alguém.
A SRA. – Quem é esse? Qual é o nome desse aí?
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Quem?
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A SRA. – Esse aí, o que chutou a porta, qual é o nome dele, você tem?
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – É o Turra. Turra, de Bauru.
O SR. – (Inaudível.)
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Leonardo Bicalho.
O SR. – (Inaudível.)
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – De Castro, não é?
A SRA. – (Inaudível.)
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Bicarato Turra. Filho de
médico e de médica. O garoto que tropicou na porta do necrotério. Imagina como ele
estava doido, para querer invadir o necrotério. Esse vai entrar para história da faculdade,
hein, Dr. Ulysses?
A última vez. Vai, Dan. Olha lá, o povo chegando assustado. Esse é Show
Medicina, hein? É do enredo, faz parte do enredo. Esse aí os advogados têm que se
preocupar, que é do enredo Show Medicina. Olha lá. Hã? Olha o trinquinho lá, caindo.
Bum! Ouvi até o barulho, agora.
A SRA. SARAH MUNHOZ – PCdoB – Quando a porta fecha é que dá para
ver alguma coisa.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Deixa aparecer os
funcionários. Olha, o homem vai acordar. (Ininteligível), você fica ligando à noite lá no
SVO, para ver atestado de óbito, olha como eles ficam lá de noite. Vamos encerrar?
Aquele outro não dá para abrir, não é Dan? Aquele do Show Medicina?
O SR. – Está (ininteligível.)
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O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Está acontecendo? Tá bom.
Muito obrigado. Já estamos indo para a redação final, viu, doutor? Depois falamos com
o senhor. Depois vocês preparam as audiências de amanhã e de quinta, por favor? Hã?
Não havendo mais nada a tratar, está encerrada a presente sessão. Muito
obrigado.

*

*

*
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CPI DAS VIOLAÇÕES DOS DIREITOS HUMANOS NAS FACULDADES
PAULISTAS
BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA.
25/02/2015
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – A diretora não veio, veio só
a senhora que é coordenadora, não é?

A SRA. DINÁ DE ALMEIDA LOPES MONTEIRO DA CRUZ - Eu sou
diretora.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – A senhora é diretora? Ai
que bom, vamos lá? É que havia uma professora que não poderia vir. Mas têm duas
pessoas, duas professoras da Enfermagem, né? Ótimo. Aquela mãe está aqui? A mãe da
menina da Enfermagem? Ah, tá aí, então vem pra Mesa.
Você fica ao lado delas hoje?
A SRA. SARAH MUNHOZ – PCdoB – Fico. Quer água, café?

A SRA. - Água eu aceito.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Tem advogado
acompanhando?
A SRA. SARAH MUNHOZ – PCdoB – O senhor quer subir? Caso o senhor se
sinta...
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Caso o senhor se sinta...
A SRA. SARAH MUNHOZ – PCdoB – Pode ficar à vontade pra...
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Levantar. Tudo em riba?
Todo mundo bem? Vamos lá?
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Comissão Parlamentar de Inquérito Violação dos Direitos Humanos das
Faculdades Paulistas. Havendo número regimental declaro aberta a vigésima sétima
reunião da Comissão Parlamentar de Inquérito, constituída pelo ato número 56 de 2014
com a finalidade de investigar as graves violações dos direitos humanos e demais
ilegalidades ocorridas no âmbito das universidades do estado de São Paulo, nos
chamados “trotes”, festas e no seu cotidiano acadêmico.
Hoje, para iniciar os trabalhos Faculdade de Enfermagem da USP. O nome das
professoras, por favor. Secretaria da Comissão, as duas professoras aqui presente. A
gente vai ainda montar, mas eu já pra como está muita gente pra depor hoje, muita gente
importante. Professora, professoras, eu vou começar a minha fala e depois eu vou
passar...
A SRA. SARAH MUNHOZ – PCdoB – Pedir pra elas se apresentarem, porque
aí a gente fica com os nomes completos. Empresta a caneta um pouquinho, Marco.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Por favor.
A SRA. SARAH MUNHOZ – PCdoB – Por favor, se apresenta.

A SRA. DINÁ DE ALMEIDA LOPES MONTEIRO DA CRUZ - Pois não.
Meu nome é Diná de Almeida Lopes Monteiro da Cruz, sou, estou diretora da Escola de
Enfermagem da Universidade de São Paulo.

A SRA. VILANICE ALVES DE ARAÚJO PÜNSCHEL - Eu sou a
professora Dra. Vilanice Alves de Araújo Pünschel, atual presidente da Comissão de
Graduação da escola de Enfermagem da USP.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Muito bem. Pessoal,
enquanto a gente começa, não percam a noção da necessidade de quorum pra
reconvocar a sessão do pessoal da Medicina e outros ausentes. Ajuda aqui. Vamos lá?
Bom, com a presença das duas professoras Diná de Almeida Lopes da Cruz e a
Professora Vilanice de Araújo Pünschel, coordenadora.
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A SRA. VILANICE ALVES DE ARAÚJO PÜNSCHEL - É Pünschel.
(Risos).
A SRA. SARAH MUNHOZ – PCdoB – Desculpa, eu anotei errado.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – É reconhecido o esforço
que a sociedade brasileira está fazendo para coibir os trotes, os abusos, todo esse
problema da Faculdade de Medicina. E qual não é a nossa surpresa que nós temos uma
notícia que agora em 2015 as alunas da Faculdade de Enfermagem foram submetidas
assim que foram recepcionadas, o presidente do Centro Acadêmico dá até uma
entrevista que ele as faz desfilar no "Passo do Elefantinho", né?
No "Passo do Elefantinho", todo mundo sabe o porquê o "Passo do Elefantinho"
é feito, eu vou falar, eu vou por a foto, e as meninas tiveram que ir até uma estação de
Metrô sendo coagidas com o "Passo do Elefantinho" e todo mundo sabe o que significa
esse "passo do Elefantinho" porque as meninas têm que ficar, as meninas e os meninos
tem que ficar com a mão pra trás, tocando na genitália e nos órgãos sexuais em pleno
2015.
E nós temos um vídeo da Bateria da Enfermagem, da Bateria da Enfermagem,
Koba, ajuda. A Bateria da Enfermagem com aquele cancioneiro maravilhoso, exemplar,
né? Aquela coisa assim, como o Show Medicina que lembra Chico Buarque de
Holanda.
Não, e depois nós vamos tratar um assunto um pouco mais apimentado que é o
caso daquela menina da Faculdade de Enfermagem que foi barbaramente, barbaramente
agredida, e as providências pouco, pouquíssimo avançaram. Pouquíssimo avançaram.
Eu fiz contato no início da CPI, não era nem CPI, era Comissão de Direitos
Humanos, e um silêncio total. Então, nós tivemos que requerer e recorrer à convocação.
Bom, vamos lá, porque aqui tudo tem que fazer documental pra não dizer que nós
estamos fazendo calúnia, vamos lá?
Vai começar pela Bateria? Vamos ver a Bateria. Por favor, Koba, vamos ver a
Bateria.

É feita a exibição de vídeo.

1910
DIVISÃO DE TAQUIGRAFIA
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Vamos lá pra notícia, tem a
foto? Vamos lá. Por favor, estou te pedindo, procura as letras da Bateria. Deputada
poderia fazer pelo menos esse pequeno resumo da notícia do Elefantinho, essa coisa
toda?
A SRA. SARAH MUNHOZ – PCdoB – O motivo pela qual nós trouxemos
todas as universidades, principalmente as que estão da USP que normalmente apresenta
com trote violento e muitas vezes barbariza aquilo que poderia ser normal.
Nós nunca tivemos em nenhum momento até 2014 nenhum, nenhum documento,
nenhuma coisa que falasse da Faculdade de Enfermagem como algo mais evidente. E aí,
o Dr. Zago veio aqui e garantiu que havia passado uma documentação proibindo o trote
dentro das dependências da universidade. E ele aqui orientado pelos procuradores e
orientado por todas as pessoas que ele mesmo procurou e a própria Procuradoria da
universidade, onde o aluno estivesse que o foco, o momento da união fosse a integração
da universidade haveria corresponsabilidade. E segundo o professor Zago isso foi dado
de orientação a todos os coordenadores e diretores das Faculdades.
E aí nós estamos aqui em franca CPI quando fomos tomados por essa situação
de que se a calma imperava na Faculdade de Medicina, a foto que tem o jornal desta
matéria era o seguinte, todo mundo de camiseta normal, bonitinho, Medicina, Trote.
Todo mundo com uma garrafinha de, eu acho que é Fanta ou alguma coisa e lanche.
Esse foi o trote que a Medicina passou. Foi impressionante e embaixo vinha a
Enfermagem.
Todas as meninas com a cara pintada, algumas tinha roupa rasgada, não sei se de
propósito ou não, mas tinha a roupa em má condição. Todas na posição de Elefantinho,
desfilando em frente à Estação Clínicas que praticamente o corredor, o quintal da
universidade porque ela está incrustada dentro da universidade. E a notícia que corria
era exatamente essa, "Se a calmaria imperava na Faculdade de Medicina, os novos
alunos da Enfermagem da USP tiveram - a palavra é essa - que percorrer a Estação
Clínicas de Metrô fazendo "O Elefantinho", uma espécie de acrobacia em que os
estudantes dão a mão por baixo da perna. Veja a foto acima".
Ela não está aparecendo aí, mas ela existe na reportagem, tá? É do "Diário de
São Paulo, do dia 13/02, tá? "Eles ainda pediram dinheiro no semáforo e em meio aos
carros observados pela Guarda da USP". Que foi outra situação que nós achamos
estranho.
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"De acordo com um dos integrantes da diretoria da Atlética do Curso de
Enfermagem, Ricardo Toshio Yamasaki, os bichos não foram obrigados a participar.
Tivemos dois casos hoje de pessoas que preferiram não fazer o trote, nosso trote é
saudável e recebemos os calouros de braços abertos, nos colocando à disposição deles
para tirar qualquer dúvida, afirma".
E aí era muito estranho porque acima uma foto da USP fazendo uma festa na
Medicina, oferecendo bolo, doce, tarará, tarará, e a Enfermagem ali, numa situação de,
não a Enfermagem em si, porque a Enfermagem não estava lá, estavam lá alunos que
vinham para um curso de Enfermagem.
Numa situação de subjugação, numa situação aonde a genitália e a região anal
era exposta no rosto do outro obrigatoriamente. Eles tinham que andar com as mãos por
baixo da perna firmemente. Cada vez que alguém soltava a mão recebia gritos de ordem
para que voltasse à posição e fizeram isso inclusive passando em frente à porta da
Faculdade de Enfermagem, segundo alguns dos alunos que já nos colocaram a situação.
E aí é uma situação que a gente precisa buscar mais depoimentos, caso que a
CPI ainda não, ainda não dispomos desse tempo. Então, nós resolvemos chamar as
diretoras pra entender o que aconteceu esse ano em específico. E eu gostaria de saber,
professora Diná, o que a senhora tem pra falar sobre isso e como que isso chegou pra
senhora e quais foram as providências tomadas pela diretoria da universidade, da
Faculdade.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Sarah, só um minutinho. A
senhora pode sentar aqui nesta cadeira, por favor? João me arruma um microfone sem
fio, por favor. A senhora senta de costas aqui. Olha, eu queria que protegesse a imagem
dela. Ela vai falar...
A SRA. SARAH MUNHOZ – PCdoB – Ela vai falar sob sigilo de imagem.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Sigilo de imagem, por
favor. Arruma um microfone sem fio, por favor.
A SRA. SARAH MUNHOZ – PCdoB – Ela pode falar?
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Deixa o microfone...
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A SRA. SARAH MUNHOZ – PCdoB – A professora.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Ah, a professora?
A SRA. SARAH MUNHOZ – PCdoB – A professora.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Deixa eu falar tudo e a
gente. Prefere? Ah, tá bom. Uma coisa de cada vez, desculpe deputada. Com a palavra a
professora Diná.

A SRA. DINÁ DE ALMEIDA LOPES MONTEIRO DA CRUZ - Boa tarde
deputada Sarah. O que a sua primeira pergunta, né? A respeito de quais foram as
providências a respeito...
A SRA. SARAH MUNHOZ – PCdoB – A minha primeira pergunta não foi
essa. A minha primeira pergunta foi assim, realmente o reitor passou a orientação da
proibição do trote na universidade, nas dependências e a senhora tinha conhecimento
dessa norma?

A SRA. DINÁ DE ALMEIDA LOPES MONTEIRO DA CRUZ - Tinha.
Tinha conhecimento, ele passou isso tem sido muito discutido na universidade.
A SRA. SARAH MUNHOZ – PCdoB – E a senhora discutiu isso dentro da
universidade com os alunos?

A SRA. DINÁ DE ALMEIDA LOPES MONTEIRO DA CRUZ - Nós
discutimos isso desde, como todo ano acontece, desde outubro, novembro nós
organizamos uma comissão de, pra organizar a recepção aos calouros e essa comissão
ela é composta por professores e por estudantes do Centro Acadêmico e participam
também servidores técnicos administrativos da unidade pra fazer o apoio necessário
pras atividades.
Então, isso tudo tem sido muito discutido, tem sido criadas oportunidades de
forma que nós possamos conversar com os alunos no sentido de ter uma recepção aos
novos alunos que seja uma situação de comemoração. Que seja feliz, que seja alegre e
que não haja constrangimento de forma alguma para ninguém.
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A SRA. SARAH MUNHOZ – PCdoB – Não foi o que aconteceu.

A SRA. DINÁ DE ALMEIDA LOPES MONTEIRO DA CRUZ - Quanto a
este episódio, não é? Que a deputada apresenta, eu confesso que eu não tinha
conhecimento dele, tomo conhecimento neste exato momento.
A SRA. SARAH MUNHOZ – PCdoB – Quantos alunos entraram, professora?

A SRA. DINÁ DE ALMEIDA LOPES MONTEIRO DA CRUZ - Entraram
79.

A SRA. - Setenta e nove e amanhã...
A SRA. SARAH MUNHOZ – PCdoB – Setenta e nove, segundo o Ricardo, só
dois não participaram. Então 77 participaram.

A SRA. DINÁ DE ALMEIDA LOPES MONTEIRO DA CRUZ - Eu não sei,
como eu disse...
A SRA. SARAH MUNHOZ – PCdoB – Eu estou dizendo pra senhora, é o que
está lá.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – A senhora não tinha tido
acesso a essa notícia? Nem à foto?

A SRA. DINÁ DE ALMEIDA LOPES MONTEIRO DA CRUZ - Não, não
acessei a foto nem a notícia, confesso ao senhor que não acessei, não tinha...
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Não, não estou duvidando,
só estou...

A SRA. DINÁ DE ALMEIDA LOPES MONTEIRO DA CRUZ - A essa
informação.
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A SRA. SARAH MUNHOZ – PCdoB – Mas a outra coisa que me chama a
atenção professora, é que aconteceu na porta da Faculdade. A Estação Clínicas é na
porta da Faculdade de Enfermagem. Inclusive...

A SRA. DINÁ DE ALMEIDA LOPES MONTEIRO DA CRUZ - Uns cem
metros.
A SRA. SARAH MUNHOZ – PCdoB – Está bom, ontem teve uma batida na
Avenida Paulista entre 13 carros e dois ônibus que levou três ou quatro quilômetros de
referência, então depende do eco que as coisas têm. Então às vezes um metro não é nada
e 100 metros podem ser menos ainda.
Então eu gostaria de saber assim, mesmo estando na frente da universidade a
senhora não estava lá nesse dia, a senhora não preparou alguma coisa para que não
acontecesse nada. Esse menino que aí está, ele é uma pessoa tranquilinha, boazinha a
ponto de conseguir por 78 pessoas numa situação de humilhação porque isso é
humilhação.
É uma situação onde as pessoas que estão na universidade, que vieram para essa
festa que a senhora coloca foram humilhadas, ultrajadas na frente de outras pessoas.
Elas até podem não ter o entendimento disso, mas a partir do momento que o professor
Zago veio aqui e colocou este compromisso para conosco, dentro da CPI, ele e válido a
todas as faculdades. E todas aquelas que não fizeram que foi o caso da Enfermagem e
da Poli, e se não me engano tem mais ainda o Direito, estão sendo chamados porque
justamente não foi cumprido o acordo.
E foi um espanto enorme, pelo menos para mim a Enfermagem estar nessa
situação dentro da "Folha" e a senhora achando a coisa mais normal do mundo, bonita,
linda, maravilhosa. Eu não entendi. É uma situação de subjulgar, eu passo a mão na sua
genitália, eu pinto a sua cara, eu te coloco numa situação de execração pública porque
está andando na rua e as outras pessoas estão olhando.
Eu não gostaria que a minha filha estivesse lá. E muito provavelmente, como só
foram duas, foram duas que muito provavelmente já sabiam da situação e com certeza
caíram mais rápido fora de lá. Agora, 78 pessoas, essa pessoa tem algum poder ou a
Atlética ou sei lá qualquer outra área estava dando uma ajuda pra isso, porque para por
78 pessoas na posição de "Elefantinho" é muita gente.
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Setenta e oito pessoas em posição de "Elefantinho" dá mais do que esse
anfiteatro. Um atrás do outro.

A SRA. DINÁ DE ALMEIDA LOPES MONTEIRO DA CRUZ - E a sua
pergunta?
A SRA. SARAH MUNHOZ – PCdoB – A minha pergunta é, a senhora não viu
nada disso?

A SRA. DINÁ DE ALMEIDA LOPES MONTEIRO DA CRUZ - Eu não vi,
reitero. Não vi, não conheço...
A SRA. SARAH MUNHOZ – PCdoB – Dia 12 de fevereiro a senhora estava
na universidade?

A SRA. DINÁ DE ALMEIDA LOPES MONTEIRO DA CRUZ - estava na
universidade, né? Os trabalhos estavam sendo acompanhados pela comissão e isso não
nos chegou. A presunção de constrangimento que a gente tira daqui destas informações
não foi não nos foram informadas, não nos foram trazidas, né?
Inclusive isso conheço das suas palavras nesse momento, nem do que está
escrito ali na reportagem eu não identifico isso. Então, é porque a senhora tem outras
informações e acho que nós vamos...
A SRA. SARAH MUNHOZ – PCdoB – Informações e documentos.

A SRA. DINÁ DE ALMEIDA LOPES MONTEIRO DA CRUZ - Nós vamos
verificar sim, o que ocorreu. Eu estava sim, na universidade, não transito, transito muito
pouco por aquela rua em função das atividades intensas dentro da unidade.
A SRA. SARAH MUNHOZ – PCdoB – Mas a senhora concorda que dia 12 de
fevereiro é uma atribuição da senhora a recepção desses calouros.

A SRA. DINÁ DE ALMEIDA LOPES MONTEIRO DA CRUZ - Também.
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A SRA. SARAH MUNHOZ – PCdoB – A senhora os recepciou?

A SRA. DINÁ DE ALMEIDA LOPES MONTEIRO DA CRUZ - Sim. Eles
estavam fazendo matrícula deles. A recepção formal, a semana de recepção dos calouros
iniciou esta semana, no dia 23 e nós temos um momento formal com a nossa presença.
Estávamos lá a manhã toda com esses alunos.
E com relação à recepção à data, ao dia de matrícula isso também é organizado
num grupo na Comissão de Graduação que a professora Vilanice pode trazer mais
detalhes conforme a senhora desejar.
A SRA. SARAH MUNHOZ – PCdoB – Então assim, eu gostaria que a senhora
saísse daqui ciente de que isso aconteceu, se a senhora fizer o folheamento do jornal a
senhora vai ver na íntegra do jornal as fotos e vai reconhecer inclusive os alunos que
fizeram questão de por o rosto, né? E rodou alguns vídeos, mas os vídeos nós não
pertencemos ao grupo e não temos ninguém do grupo e nós não tivemos...
Eu cheguei a ver porque uma aluna me mostrou, mas eu não posso colocar isso
como peça institucional aqui e nem posso alegar a fonte disso uma vez que não nos foi
franqueado este material. Ele pertence só ao grupo, então se ele pertence só a um grupo
e este grupo se considerar fechado, nós não podemos fazer nada. Mas assim, o que a
gente viu e entendeu é que houve uma quebra de acordo entre o que existia da
Universidade e a gente.
Eu infelizmente fiquei muito envergonhada porque eu sou enfermeira, vocês são
enfermeiras, nós estamos aqui como na qualidade de enfermeiras e as pessoas ali estão
tentando galgar um lugar como o nosso, que foi construído com muita dignidade, com o
caminho sério, com o trabalho honesto, com trabalho aonde as senhoras aqui são dignas
de todo orgulho da Enfermagem, pertencem à história da Enfermagem desse país.
Então, esse pertencimento traz constrangimento porque tudo em que a gente
pertence a gente tem corresponsabilidade e isso traz constrangimento e isso nos deixou
assim, muito assustados. O Zago ligou pra gente no mesmo dia, ele ligou pra mim,
principalmente e falou "a senhora viu, professora? A Medicina eu controlei, agora e a
Enfermagem?"
Eu falei assim "bom, a Enfermagem é uma outra pergunta e eu pergunto a quem
de direito" e desliguei porque também não vou discutir com ele a respeito deste assunto
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e também não acho que é pauta para este tipo de coisa, né? E assim, saindo daqui o que
a senhora pretende fazer com esta informação?

A SRA. DINÁ DE ALMEIDA LOPES MONTEIRO DA CRUZ - Nós vamos
averiguar. Posso falar no assunto?
A SRA. SARAH MUNHOZ – PCdoB – Pode falar o que quiser e pergunte o
que quiser.

A SRA. DINÁ DE ALMEIDA LOPES MONTEIRO DA CRUZ - Não, de
manifestar, que eu acho que assim, é uma oportunidade essa que nós temos bastante
importante, não é? Não de nos sentirmos mal ou de não pertencermos, né? Mas nós
temos uma responsabilidade de nos sentirmos compromissados, não é?
Com a responsabilidade na reorientação ou na orientação desses momentos de
manifestação de diversão, de felicidade e de alegria e que é um desafio de todos nós,
não é? Nosso como líderes da Escola de Enfermagem da Universidade, da Enfermagem,
vosso, como nossos representantes no sentido de usar os instrumentos necessários pra
fazer esse realinhamento.
Gostaria de deixar caro que o nosso compromisso é com encontros de uma
convivência universitária sem constrangimentos, não é? E que acompanhe as
necessidades e atenda as necessidades dos jovens de hoje que são muito diferentes das
necessidades e das formas de atender a essas necessidades da nossa juventude.
Então não se sinta não pertencendo, não é? Somos enfermeiros...
A SRA. SARAH MUNHOZ – PCdoB – Não, eu me sinto pertencente sim.

A SRA. DINÁ DE ALMEIDA LOPES MONTEIRO DA CRUZ - E essa é, e
compartilhamos esse desafio de formar...
A SRA. SARAH MUNHOZ – PCdoB – Eu me sinto pertencente indignada e
me sinto corresponsável

A SRA. DINÁ DE ALMEIDA LOPES MONTEIRO DA CRUZ - Uma
Enfermagem forte, responsável e compromissada com a saúde das populações. E esse
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comportamento faz parte, a Escola de Enfermagem reconhece que ele é fundamental na
formação dos estudantes.
A SRA. SARAH MUNHOZ – PCdoB – Porque é gente cuidando de gente, não
resta a menor dúvida. Agora, gente humilhando gente, não faz parte do nosso...

A SRA. DINÁ DE ALMEIDA LOPES MONTEIRO DA CRUZ - Em
instância nenhuma.
A SRA. SARAH MUNHOZ – PCdoB – Em instância nenhuma, inclusive na
nossa formação que é gente que cuida de gente.

A SRA. DINÁ DE ALMEIDA LOPES MONTEIRO DA CRUZ - Exato.
A SRA. SARAH MUNHOZ – PCdoB – Como a nossa Wanda Horta que tem
essa máxima, como uma frase dela e uma verdade nossa, né?
Professora Vilanice, eu gostaria que a senhora ouvisse o depoimento da Sra.
Boulos, é isso?
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Deixa eu falar uma coisa
antes da gente passar pra mãe, só deixa eu falar uma coisa pra professora.

A SRA. DINÁ DE ALMEIDA LOPES MONTEIRO DA CRUZ - Pois não.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – A senhora se compromete a
pedir para o Roberto vir pra cá depor e explicar isso aí? Esse moço aí, o...
A SRA. SARAH MUNHOZ – PCdoB – Vocês se comprometem ou vocês
querem que a gente faça uma solicitação formal?
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Como é o nome dele?
Ricardo?
A SRA. SARAH MUNHOZ – PCdoB – É Ricardo. Solicitação formal?
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O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – A senhora conhece esse
aluno? Conhece?

A SRA. DINÁ DE ALMEIDA LOPES MONTEIRO DA CRUZ - Sim. Acho
que uma solicitação formal é melhor. Eu não sei, eu não entendo esse procedimento, o
que é...
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Nós vamos fazer solicitação
formal, vou falar pra senhora.

A SRA. DINÁ DE ALMEIDA LOPES MONTEIRO DA CRUZ - Porque se
eu assumo pelo...
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Eu vou...

A SRA. DINÁ DE ALMEIDA LOPES MONTEIRO DA CRUZ - Aí eu
assumi uma coisa que não posso garantir.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Eu não vou fazer nenhuma
casa de banana pra senhora, nenhuma...
A SRA. DINÁ DE ALMEIDA LOPES MONTEIRO DA CRUZ - Muito
obrigada deputado.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Nenhuma coisa
desagradável, nenhuma coisa deselegante com o cargo que a senhora tem, mas vou dizer
uma coisa pra senhora.
Essa senhora vai fazer um depoimento forte agora, uma coisa que tem a ver com
a Escola de Enfermagem e que vai ser uma coisa muito, o que nós estamos falando aqui
é bem superficial. Eu estou providenciando pra por na tela todas as letras que a Bateria
da Faculdade de Medicina tem de assuntos relativos às enfermeiras e estudantes de
Enfermagem. Eu acredito que a senhora não as conheça e talvez nunca tenha visto eles
interpretarem essas letras, o que é melhor para a saúde pública.
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Agora, eu queria dizer o seguinte pra senhora, tem uma orientação geral na USP,
feral, que o trote e essa barbaridade, porque, a senhora sabe o é "O Passo do
Elefantinho"? A senhora tem ideia?

A SRA. DINÁ DE ALMEIDA LOPES MONTEIRO DA CRUZ - Não.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Então eu tentar...

A SRA. DINÁ DE ALMEIDA LOPES MONTEIRO DA CRUZ - Pelo que
me contou a deputada Sarah...
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – A Sarah já, é...

A SRA. DINÁ DE ALMEIDA LOPES MONTEIRO DA CRUZ - Ela me
contou como foi.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Ela é mais explícita que eu,
é.
A SRA. SARAH MUNHOZ – PCdoB – (Risos.)
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Então é uma coisa que é o
seguinte. Os meninos tocam no sexo das meninas e as meninas tocam no sexo dos
meninos, porque a mão fica exatamente entre a vagina e o anus, pra isso que tem "O
Passo do Elefantinho". É esse o sentido, a pessoa fica quase de joelhos e eles foram
caminhando da porta da Faculdade até e estação do Metrô, lá ficaram arrecadando
dinheiro para os marmanjos beberem e voltaram para a Faculdade no "Passo do
Elefantinho".
Só que tinha uma orientação do reitor pra que todas as diretorias das Faculdades
entrassem em contato com os Centros Acadêmicos, com as Baterias dizendo "esse ano
não vai ter barbárie", por escrito, por escrito.
Nós queremos saber quais foram as providências que a Faculdade de
Enfermagem tomou, porque esse moço gravou um vídeo, ele gravou o vídeo explicando
assim de uma forma muito feliz porque ele tinha feito esse processo de humilhação com
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as meninas. Nós vamos trazê-lo aqui por bem ou por mal, nós vamos, nós queremos
trazê-lo de forma amigável, nós vamos citá-lo. E se precisar nós vamos usar uso de
força coercitiva pra ele vir depor.
Agora, eu queria entender porque não foram tomas as medidas cabíveis
preventivas pra ele não vir aqui dizer que não sabia o que estava acontecendo.
Porque a Faculdade de Medicina que é o grande foco da tortura estava
sobinterdição e ele não sabia. Ele não sabia. Teve álcool na recepção e ninguém sabia.
Quais as providências que foram tomadas oficiais? Quais as providências?
Porque não são as senhoras...

A SRA. DINÁ DE ALMEIDA LOPES MONTEIRO DA CRUZ - Só um
esclarecimento...
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Nós não vamos aqui pegar
as duas professoras e crucificar, desmoralizar. Mas nós estamos falando, a luz está
acesa, a luz está acesa, o Brasil inteiro está falando disso e o herói aí enche a cara das
meninas, faz... Olha, da porta da Enfermagem até o Metrô e ficar pedindo esmola lá no
Metrô, professora! Ninguém, ninguém, o que acontece? Ninguém vê, é responsável?
Vocês abriram as letras? Gloriosas da Atlética, da Gloriosa Atlética Oswaldo
Cruz? Vamos abrir as letras pra professora ler, vamos ler.

A SRA. DINÁ DE ALMEIDA LOPES MONTEIRO DA CRUZ - Quando o
senhor fala de recepção aos calouros o senhor menciona dia 12, isso é a cena...
A SRA. SARAH MUNHOZ – PCdoB – Dia de matrícula.

A SRA. DINÁ DE ALMEIDA LOPES MONTEIRO DA CRUZ - De
matrícula.
A SRA. SARAH MUNHOZ – PCdoB – É, por que...
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Dia de matrícula.
A SRA. SARAH MUNHOZ – PCdoB – Os trotes foram nos dias da matrícula.
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A SRA. DINÁ DE ALMEIDA LOPES MONTEIRO DA CRUZ - Nesse
período, tá.
A SRA. SARAH MUNHOZ – PCdoB – É que, assim, a maior parte dos
problemas que nós tivemos aqui enquanto CPI nesse ano de 2015, porque 2014 a coisa
foi braba. No ano de 2015 foi da recepção, digamos assim, da união do grupo pro
elemento comum que é a USP, no momento da matrícula. Foi nesse momento em que a
coisa pega, porque foi isso que os coloca numa mesma égide.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Por isso nós fizemos a CPI
no recesso. Nós fizemos a CPI no recesso...
A SRA. SARAH MUNHOZ – PCdoB – Nós trabalhamos janeiro, fevereiro
sem...
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Pra luz ficar acesa, pra
ninguém falar "ah, não sabia, foi sem querer, não fomos avisados", né? Leia lá
professora, por favor.
Então vamos ver como que a Gloriosa Bateria, eu abro a palavra pra senhora.
Tem aí?

O SR. - Está aqui, mas essas letras na verdade elas são do Show Medicina.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Que seja. Show Medicina...
A SRA. SARAH MUNHOZ – PCdoB – Não, agora é uma segunda pergunta.
Se, porque assim, segundo consta pode participar desta festa Show Medicina qualquer
aluno da Escola, né? E eles normalmente cantam para as enfermeiras essa letra baseada
naquela música "É dos Carecas Que Elas Gostam Mais", tá? Então é uma paródia.
"Nós as enfermeiras para os internos não damos moral, mas pedido de assistente
a gente atende fora do hospital. Larga mão do paciente pra passear na Marginal. Pra que
motel? Pra que seu doutor se existe amortecedor. Nós os enfermeiros gostamos muito
de quebrar a mão, pois lá no PS da Uro a gente briga pra pegar plantão. Corre atrás do
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paciente para passar sonda vesical. Não uso luva, pra que seu doutor se eu trabalho com
amor? Essa é uma.
Tem uma da negra também, da enfermeira negra. Tem uma que é um a
humilhação com o enfermeiro que eu fico assim, até pra que vocês possam tomar
ciência do que está acontecendo do outro lado, pra poder fazer uma defesa... Aí já é uma
defesa basicamente profissional porque, né?
Olha, "a enfermeira Dalva". é sobre uma enfermeira negra de nome Dalva que
está dentro do HC, tá? "A enfermeira Dalva me desaponta, mais parece um tonta, vindo
no corredor, cabelo armado", próxima. Não, não é essa.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – É que corta e pula pra outra
diagramação.
A SRA. SARAH MUNHOZ – PCdoB – Oi? Três, tem que ir para quatro.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Ajuda ela, por favor.
A SRA. SARAH MUNHOZ – PCdoB – Olha, "dente mal escovado, o jaleco
amassado e o saiote um horror. Linda atendente, morena de cor melena, fezes com
sangue amarronzado. Tu não tens pena de mim que sofro tanto com o seu odor, mas que
arrogância, essa Dalva não cansa. Assim não dá pra aguentar. E as aluninhas da
Enfermagem pro consolo da gente vem arrumadinhas pro doutor ajeitar". Tá?
E ainda tinha mais uma das enfermeiras que era bem ruim também. Desce, dá
uma passadinha, são três que eles fazem pra enfermagem assim, acabando com, ah! Não
sei com que eles acabam, pra quem não tem moral, eu acho que eles acabam com tudo,
eles já são amorais. Então, né? Vai na "91", a última.
Aqui, quer ver? Deixa ver... Não, não é essa. Bom, as que mais assim, chamam a
atenção são, essa última aí é pra tudo, porque eles falam de mulheres, falam de homens,
falam de gays e essa daí eu não tenho coragem de repetir.

A SRA. DINÁ DE ALMEIDA LOPES MONTEIRO DA CRUZ - Ah, sim.
A SRA. SARAH MUNHOZ – PCdoB – Essa realmente eu não tenho coragem
de repetir, não.
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A SRA. - Acho que essa aqui tem,
A SRA. SARAH MUNHOZ – PCdoB – É só porque você fica mais a vontade,
não fica tão dura.

(Risos.)

A SRA. VILANICE ALVES DE ARAÚJO PÜNSCHEL - É melhor mesmo.
Boa tarde a todos. A gente estar aqui é bom pra até a gente esclarecer algumas coisas e
também...
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Professora Vilanice, né? De
Araújo...

A SRA. VILANICE ALVES DE ARAÚJO PÜNSCHEL - Isso, professora
Vilanice. E a gente fica consternada e assustada de ver, por exemplo, essa letra aí que é
absolutamente lamentável no mínimo, de palavra. Uma coisa que a gente faz na
Enfermagem, porque nós somos a profissão do cuidar e a nossa Escola zela muito por
esse cuidado.
Em relação à primeira abordagem, à minha parte que é a respeito da festa de
recepção aos calouros, como a professora Diná disse, nós constituímos uma comissão
em que participa um docente de cada departamento, nós somos quatro departamentos
acadêmicos mais representantes da Atlética e do Centro Acadêmico e mais os
administrativos.
O cuidado que a gente tem é que este aluno ao chegar desde o primeiro dia de
vinda à Escola para fazer a sua matrícula, que seja muito bem recepcionado. Eu
desconheço e a professora Diná acabou de manifestar o desconhecimento a respeito
dessa atividade chamada "Elefantinho" que aconteceu.
Quando aqui cheguei ao ser abordada pela Sarah, conversar com a Sarah, ela nos
disse que estaríamos aqui falando a respeito disso e imediatamente eu liguei para a
secretária do serviço de graduação para saber se ela tinha conhecimento dessa ação,
porque eu desconhecia.
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Bom, eu trouxe para os senhores, só para os senhores terem de ver, eu vejo que
um foco sério que está, tudo o que está acontecendo é sério por isso que tem essa CPI,
mas eu vejo também que a gente tem de olhar as coisas muito boas que nós fazemos e o
preparo que a gente faz é para passar mesmo, com essa semana de recepção aos
calouros.
As aulas começaram no dia 23, esta segunda feira, e antes da chegada desses
alunos para essa semana que dá o inicio das aulas, nós os recebemos junto com, muitos
pais vêm até a Escola acompanhar os seus filhos, até por um zelo pessoal ou porque tem
medo de que aconteça alguma coisa.
Nós fazemos esse período de matrícula e acolhimento aos pais e esclarecemos
todas as dúvidas. E toda a Semana ela é preparada com muito cuidado, com abordagem
de temas que foram discutidos e acordados conjuntamente de modo a favorecer e
congratular esse momento tão importante na vida de um jovem que é ser aprovado numa
universidade pública e estar conosco.
A gente carrega este orgulho de recebê-los bem. Então, o senhor pode ter aí a
programação do, eu trouxe dos três últimos anos, mas se o senhor quiser a programação
de todos os anos desde que essa Semana foi instituída na Universidade, a gente pode
encaminhar.
Essa programação é feita com muito cuidado, com muito monitoramento e com
muito acompanhamento direto, tanto dos docentes diretamente envolvidos que são da
Comissão de Recepção aos calouros, assim também como nós que estamos nesse
momento de gestão da Comissão de Graduação.
Desconhecemos sim, isso é lamentável. De fato as pessoas serão chamadas para
se explicar a respeito disso e nós não aceitamos de forma alguma essa atividade. Uma
coisa...
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Professora, quando a
senhora entrou em contato com a Faculdade antes de, quando a Sarah avisou, alguém
tinha ciência lá na Faculdade do que tinha ocorrido?

A SRA. VILANICE ALVES DE ARAÚJO PÜNSCHEL - Oi?
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Quando a senhora entrou
em...
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A SRA. VILANICE ALVES DE ARAÚJO PÜNSCHEL - Não, quando eu
liguei agora e falei com a secretária, ela falou assim "é uma brincadeira que os alunos
fizeram!". Ela sabia, mas falou que era um brincadeira que os alunos fizeram, inclusive
eu falei, como era essa brincadeira que ela me falou. É uma brincadeira, todos são, não
são os 79 Sarah, quero corrigir porque eles vêm e são dois dias inteiros e eles vêm em
momentos esparsos.
Muitos dos pais acompanham seus filhos. Os alunos são pintados apenas aqueles
que querem ser pintados. Essa prática de pedir dinheiro a gente já tinha pedido para não
existir isso e não ter qualquer constrangimento, e o que a secretária acabou de me falar a
respeito dessa música, era um brincadeira que eles fazem e de gritar "USP é legal, USP
é legal". Então...
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Professora, eu queria saber

A SRA. VILANICE ALVES DE ARAÚJO PÜNSCHEL - Uma outra coisa,
só...
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Mas a secretária não, eu
vou perguntar. Essa secretária solicitou a abertura de algum, se era uma secretária, eu
não sei se é secretária da Faculdade ou uma secretária de atendimento. Foi aberto algum
procedimento investigatório, algum procedimento, alguma sindicância a respeito desse
trote que a senhoras não conheciam, mas alguém lá na Faculdade conhecia? Tem algum
procedimento que foi instaurado?

A SRA. VILANICE ALVES DE ARAÚJO PÜNSCHEL - Eu acabei de falar
pra o senhor que eu, a gente desconhecia, que eu liguei lá e ela me falou disso. Não foi
aberto nenhum procedimento porque nós estamos sabendo disso, e quem pode abrir um
procedimento neste caso somos nós e nós iremos fazer. Vamos ouvir essas pessoas...
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Deixa eu fazer uma
pergunta pra senhora.

A SRA. VILANICE ALVES DE ARAÚJO PÜNSCHEL - Serão ouvidas...
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O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Deixa eu fazer uma
pergunta pra senhora. Olha, aqui na quinta-feira, 26 de fevereiro de 2015 a senhora
depois do almoço, tem uma atividade que é a integração veteranos, bixos de
Enfermagem.
Eu queria até conceituar porque tem gente que entende muito mais que nós, que
essa denominação veteranos, calouros, bixos, bixetes e outras adjetivações, elas são
totalmente desnecessárias. Elas, é com essa brincadeira, essa brincadeira que começa
como uma brincadeira em que a pessoa tem que ir até a estação do Metrô no "Passo do
Elefantinho", que a senhora com esse título, estou fazendo uma observação para que
fique claro.
Esse negócio de bixo, bixete, calouro, veterano, isso aqui é coisa totalmente
pejorativa. E para a senhora entender o contesto que nós estamos trabalhando aqui, só
pra entender a dimensão do que nós estamos falando, vou falar uma coisa pra senhora.
Hoje passaram-se dois anos do acidente de Santa Maria. Não hoje na presente
data. O acidente da Boate Kiss. A Boate Kiss foi uma recepção aos calouros, só
morreram gente do primeiro ano. Na Boate cabiam 400 pessoas e quem organizou a
brincadeira, pôs 1500 pessoas lá. Por isso teve toda aquela confusão da banda que
acendeu um artefato e as únicas pessoas que foram punidas foram as vítimas e as
famílias das vítimas, e tudo foi abafado e nada deu.
Então professora, nós estamos tentando dizer que esse aparente mundo das
festas, das brincadeiras não é uma coisa tão ingênua como se pensa. É uma coisa muito
grade, muito grande. É uma coisa que por exemplo, tem, eu acabei de ler uma notícia de
Goiás aqui, no "G1", que as meninas que forem, do jeito que elas forem na festa
vestidas, elas têm direito a ter mais bebidas gratuitas. São as festas chamadas Ladies
First, é Ladies First.
Então, e é uma forma de aliciamento para a prostituição, por isso que aqui em
São Paulo tem uma epidemiologia diferente. A Ladies First é feita dentro da Faculdade
e no interior é feita nas danceterias, nas baladas que é um jeito de ir aliciando as
meninas para elas entrarem no círculo da prostituição.
Então, nós estamos aqui tentando fazer uma coisa séria, uma coisa séria, né?
Agora, qual foi a nossa surpresa, que a vitima de todo esse processo é a Enfermagem, é
a Fono, é a TO, não é? E os algozes são os milionários, os impunes, né? Eles podem
fazer tudo que nada acontece. E as vítimas são Saúde Pública, é o entorno.
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Aí a gente abre o jornal, uma coisa que teve repercussão nacional porque senão
não ia estar na "Folha", no "G1" na "Globo", a Enfermagem foi quem deu o trote
vexaminoso, né? A Enfermagem foi quem deu o trote vexaminoso.
Então professora, nós estamos tentando abrir um diálogo, lógico que agora nós
vamos falar de uma outra coisa mais séria que a Faculdade de Enfermagem também
achou que era uma brincadeira. Talvez nem fossem as senhoras que estavam lá à época
como diretoras, como responsáveis, mas nós estamos tentando alertá-las para que não é
uma coisa pequena, não é uma coisa pequena.
A SRA. SARAH MUNHOZ – PCdoB – Deputado, eu poderia pedir á
professora Diná e à professora Vilanice uma gentileza?
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Pode falar.
A SRA. SARAH MUNHOZ – PCdoB – Eu gostaria de pedir que essa, porque,
veja bem. Existem teses de doutorado inclusive de professores de Antropologia e da
Sociologia da USP que define "veterano, aquele que tem poder. Bixo, o que é
subjugado. Trote, forma anormal de fazer a recepção etc. e tal".
Eu sei que já foi muito material divulgado, etc. e tal, mas ainda é quinta-feira. É
possível mudar o título dessa palestra? Pra que a gente já comece a tomar algumas
atitudes do tipo assim, "trote não". É tudo o que está vinculado ao trote, sabe assim, vai
ser uma cosa bacana e assim, se vocês quiserem eu posso passar...
Karina, você tem aquele livro do trote? Por favor, depois você passa para as
professoras? E lá tem toda uma terminologia que vocês vão entender o que eu estou
pedindo. Então eu acho assim, seria uma coisa bacana no sentido assim. Já sairmos
daqui, porque enfermeira ela é assim, ela é resolutiva. Então nós já estamos saindo
daqui resolvendo uma coisa.
Nós não somos a favor do trote e também dos seus, do trote e dos seus agregados
e correlatos. Portanto, nós vamos fazer aqui uma atividade de integração de alunos de
terceiro, quarto e quinto ano e recém chegados de ingresso ou de estudantes da
Enfermagem, pra gente já tirar a terminologia do trote da nossa...

A SRA. DINÁ DE ALMEIDA LOPES MONTEIRO DA CRUZ - Tranquilo.
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A SRA. SARAH MUNHOZ – PCdoB – Pode ser?

A SRA. DINÁ DE ALMEIDA LOPES MONTEIRO DA CRUZ - Claro.
A SRA. SARAH MUNHOZ – PCdoB – Tá, obrigado.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Vamos ouvir a mãe agora,
né? Pode se identificar e falar, por favor?
A SRA. SARAH MUNHOZ – PCdoB – Nós temos aqui a mãe de uma aluna
que pede sigilo do nome da aluna, sigilo da imagem da aluna e sub judice nós assim
aceitamos. Ela vai se posicionar, é para as professoras isso. Ela não se importa em se
identificar, mas a filha dela ela quer preservar e ela gostaria de fazer um testemunho
aqui e saber o que aconteceu, é isso senhora? Fique a vontade.

A SRA. DEPOENTE - Boa trade a todos. Eu vou reiterar que eu quero sigilo
inclusive da minha imagem porque o processo da minha filha corre em segredo de
justiça.
A SRA. SARAH MUNHOZ – PCdoB – Não, mas isso já foi garantido.

A SRA. DEPOENTE - A minha filha foi aluna da Enfermagem.
A SRA. SARAH MUNHOZ – PCdoB – Já acabou o curso?

A SRA. DEPOENTE - Não, ela está com a matrícula trancada, e ela sofreu uma
violência e já foi relatada aqui na CPI, já foi relatada na própria Universidade em
sindicância que foi aberta e não levada a cabo.
A SRA. SARAH MUNHOZ – PCdoB – Para justificar para alguns deputados
que estão aqui na Mesa a senhora poderia com pouquíssimas palavras colocar a
situação? Com poucas.
A SRA. DEPOENTE - Certo. Ela sofreu uma violência, um estupro na
Universidade, foi cometido por um aluno da Escola, da Faculdade de Medicina. Ela era
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aluna da Enfermagem há apenas um ano e quando tudo isso aconteceu ela ficou
realmente muito perdida, ela não sabia nem o que fazer. A primeira impressão que ela
tinha de toda situação era vou ficar quieta, calada porque ninguém vai acredita no que
eu vou dizer e isso está sendo reiteradamente relatado aqui por quase todas que sofreram
este tipo de violência.
Então não é uma cosa só dessa aluna especificamente. Todas elas relatam medo,
a insegurança, a vontade de ficar calada porque vai haver descaso. E ela assim mesmo...
A SRA. SARAH MUNHOZ – PCdoB – Descaso e retaliação.

A SRA. DEPOENTE - Retaliação e descaso também, porque a própria
Universidade tratou com total descaso e não é o único caso, todos eles praticamente
foram tratados da mesma forma.
Então ela ficou com muito medo e não queria contar. Quando ela contou a
providência inicial foi procurar uma delegacia e foi feito um Boletim de Ocorrência,
contado os fatos e passados alguns dias ela procurou a ouvidoria da Universidade e foi
atendida, na época a ouvidora era professora da Escola de Enfermagem.
A professora Isilia era professora da Escola de Enfermagem e foi a primeira
pessoa a ouvir dentro da Universidade o problema que ela relatou, e foram tomadas as
medidas dentro da Universidade pedindo que fosse aberto um inquérito, um processo
administrativo disciplinar para ser apurada a denúncia e que fossem tomas as
providências.
Só que foi aberta uma sindicância que eu posso dizer com todas as letras que foi
uma sindicância fajuta tentando abafar o caso, não foi levada adiante, ninguém tomava
providência de nada, foi feita uma sindicância no papel, mas coisas absurdas relatadas, o
descaso total com a aluna. E quando ela relatou o caso e já estava correndo boatos
dentro da Escola de Enfermagem, ela começou a sofrer retaliações das piores possíveis.
Isso, todas as meninas que aqui vieram contaram, não só na Escola de
Enfermagem, como em outras Escolas que era o mesmo tipo de procedimento. Os
alunos enxovalhavam a pessoa, denegriam a imagem dela, tratavam ela com a moral
pior possível dizendo que tudo o que ela falava era mentira, quando na verdade a pessoa
estava dizendo a mais pura verdade.
Nessa época já sofrendo essas represálias todas ela procurou a Escola de
Enfermagem na pessoa da diretora e relatou o ocorrido, só que em nenhum momento,
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no dia da conversa sim, "a gente vai ver o que faz. A gente não sabe ainda o que fazer,
mas vamos procurar ajuda seja com psicólogos na Escola de Psicologia, seja com outras
pessoas que possam nos dar um reforço do que fazer em relação a um caso grave desse".
Só que não foi feito absolutamente nada.
O SR. MARCO AURÉLIO – PT – Em que ano que foi, mãe?

A SRA. DEPOENTE - Oi?
O SR. MARCO AURÉLIO – PT – Em que ano que foi o fato?

A SRA. DEPOENTE - Foi em 2012.
O SR. MARCO AURÉLIO – PT – Em 2012.

A SRA. DEPOENTE - Foi. E ela continuou sofrendo todo tipo de represália,
descaso. Tratavam ela com as piores palavras possíveis. O caso foi exposto internet. Aí
foi pedido pela professora que está aqui presente que fosse retirado da internet, nós nem
sabemos quem pôs. E todo tipo de comentário maldoso, discriminatório e nem sei que
palavra utilizar porque era uma coisa absurda o que as alunas da Escola de Enfermagem
faziam com essa pessoa que tinha sofrido...

A SRA. - Faculdade?

A SRA. DEPOENTE - Oi?
A SRA. SARAH MUNHOZ – PCdoB – Ela está colocando assim, porque uma
coisa é a gente dividir o que está entre os alunos e o que está entre a Faculdade.

A SRA. DEPOENTE - Exato, mas...
A SRA. SARAH MUNHOZ – PCdoB – Está colocando dos alunos.
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A SRA. DEPOENTE - Os alunos discriminavam, enxovalhavam, denegriam a
imagem dela, faziam as piores coisas possíveis e ela foi relatar isso à direção da
Faculdade pra que a direção da Faculdade tomasse alguma providência porque isso é
bullying, é um tipo de bullying gravíssimo, é discriminação.
E aí a Faculdade simplesmente ficou inerte porque nunca tomaram providência
nenhuma. Ela relatou o caso "nós vamos ver o que vamos fazer", nas nunca foi
procurada a pessoa para "olha, nós chegamos à conclusão que a providência será esta ou
aquela".
A SRA. SARAH MUNHOZ – PCdoB – A senhora teve acesso ao relatório
final da sindicância?
A SRA. DEPOENTE - Não.
A SRA. SARAH MUNHOZ – PCdoB – A providência que foi tomada por essa
sindicância?

A SRA. DEPOENTE - Não, essa sindicância é abafada, nós não sabemos de
nada, nós nem sabíamos, numa segunda conversa que inclusive as duas professoras da
Escola que estão aqui presentes participaram. Nós até perguntamos, vocês sabem em
que situação se encontra a sindicância, porque nós desconhecemos. Eles simplesmente
não nos deram retorno de nada, absolutamente nada.
E aí, a coisa ficou de tal forma que a minha filha não tinha condições de ficar na
Faculdade. E a direção da Faculdade não fazia nada. Porque não foi feita uma
sindicância na Faculdade de Enfermagem pra ver a discriminação que estava sendo
feita, o bullying que a aluna estava sofrendo? Quer dizer, eles ficaram na inércia.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Só quero fazer uma
retrospectiva. Esse senhor, esse senhor que é o protagonista nesse caso tem cinco
acusações. Ele morava na Casa do estudante lá da Pinheiros. Ele te cinco casos contra
ele. Ele colou grau, está colando grau. Quatro? É, quatro ou cinco não sei. Ele tem um
antecedente, ele é uma antigo PM, tem um antecedente criminal antes dele entrar na
Faculdade. Uma pessoa perigosíssima, perigosíssima.
E eu vou dizer uma coisa pra senhora, essa CPI acaba daqui a 15 dias, mas todos
nós desde o Dr. Ulysses que é médico formado na Pinheiros, o Marco Aurélio, a Sarah,
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eu, esse caso, esse caso nós não vamos, nós não vamos deixar esquecido e nem deixar
barato.
Queria só contextualizar direito. A menina está afastada da Escola, a menina está
com uma dificuldade muito grande, está com a vida, e também não está estudando em
nenhuma outra Escola. Eu converso com ela sempre que eu posso, com a mãe. É um
caso, se agente tivesse que dizer, é um caso central dessa CPI. É um caso que nós
vamos tratar com muito carinho, o carinho que ela não foi tratada até hoje. Então, queria
que a senhora continuasse.

A SRA. DEPOENTE - Continuando, a negligência, eu posso chamar de
negligência da Faculdade de Enfermagem, porque minha filha chegou a ser, sair da
Escola de Enfermagem dentro de um carro de Polícia porque ela tinha uma medida,
designado uma medida cautelar para que o acusado não se aproximasse dela e ele ficava
dentro da Faculdade de Enfermagem constantemente, como se nada fosse proibido.
Ele tinha uma medida cautelar para se manter distante da ofendida e ele ficava
dentro da Faculdade de Enfermagem e isso foi relatado pra direção, e nunca foi tomada
nenhuma providência.
E o caso foi se agravando porque, como ele ficava constantemente lá, ela não
tinha direito nem de ir até o refeitório da Universidade pra almoçar, porque ele se
encontrava lá dentro, e ela saiu, por duas vezes ela saiu de lá escoltada por policiais para
fazer Boletim de Ocorrência, por duas vezes, pra fazer Boletim de Ocorrência
descumprindo, porque ele foi descumprida a medida cautelar.
E mesmo assim a Faculdade continuava omissa, sem tomar nenhuma
providência, nenhuma sindicância interna na Faculdade de Enfermagem pra apurar o
que estava acontecendo lá dentro, independente do caso principal da agressão inicial.
Mas a reiterada agressão ela sofria constantemente dentro da Faculdade de
Enfermagem e não foi feito nada, absolutamente nada.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – As professoras com a
palavra, por favor.

A SRA. DINÁ DE ALMEIDA LOPES MONTEIRO DA CRUZ - Em relação
a esse assunto nós tivemos alguns encontros com a senhora que está se manifestando
aqui e a sua filha. Quando houve a primeira manifestação e o primeiro encaminhamento
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da mãe da aluna, isso foi feito via ouvidoria, né? E também depois diretamente das duas
à direção.Nós não tínhamos absolutamente nenhuma sequer noção de como proceder
naquele momento.
O que fizemos no momento, imediatamente no primeiro dia que nos
encontramos foi estarrecidamente ouvir o reato do que tinha acontecido e uma
preocupação imensa com as condições da aluna, né?
E num primeiro momento o que, a que já tinham recorrido do ponto de vista de
alguma proteção que fosse possível á saúde física e emocional da aluna, né? E fomos
nos informar a respeito de como deveríamos proceder. Com o apoio da Procuradoria
Jurídica da Universidade, como isso havia acontecido no âmbito de, no espaço
relacionado à Faculdade de Medicina, este assunto deveria ser encaminhado, quer dizer,
o processo deveria ser encaminhado via Faculdade de Medicina e assim foi uma
sindicância instaurada e estabelecida pela Faculdade de Medicina.
Da nossa parte na Escola, mantivemos alguns contatos, nos colocamos à
disposição para acompanhar a aluna. Chamamos um tempo depois como orientação
também da ouvidoria, chamamos a professora Vilanice como presidente da graduação,
considerando que era um assunto envolvendo um aluno e que poderia exigir da nossa
parte alguma intervenção que não fosse do ponto de vista formal, jurídico formal, mas
que fosse do ponto de vista de formação, de educação, quer dizer, criar espaços
intencionalmente pensados para se discutir esse tipo de situação, né?
Então, discutimos por muito tempo, trocamos ideia e pensamos também em
como prosseguir, né? E um cuidado inclusive acertado com a mãe e a própria aluna era
no sentido, perguntamos e assim nos foi colocado, não é? O que desejam? Desejam que
prossigamos nessa discussão com o grupo? Não há como fazer isso preservando o
assunto, o tema. Não há como fazer isso formalmente. E a colocação, o desejo que nos
foi manifesto, manifestado naquele momento era de que não houvesse maior exposição,
né?
Hoje eu confesso, faria tudo diferente, né? Mas a nossa opção foi preservar a
individualidade e preservar o fato, não é? Com isso só sabíamos do ocorrido, não é? Eu,
professora Vilanice como presidente da graduação e algum tempo depois, não é?
Quando eu saí de férias ou de licença, eu não sei, a vice-diretora da Escola de
Enfermagem para que tomasse ciência dos assuntos.
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A SRA. SARAH MUNHOZ – PCdoB – A questão da internet que ela coloca
como exposição, que a professora Vilanice pediu pra tirar?

A SRA. DINÁ DE ALMEIDA LOPES MONTEIRO DA CRUZ - Tá, eu já
vou prosseguir e vou passar isso pra professora Vilanice, o que a professora Vilanice
assumiu foi fazer um monitoramento mais de perto identificando o grupo, né? A aluna
dentro do grupo em que tinha mais relações, porque como vão para os estágios, vão para
as atividades planejadas em grupos pequenos, tentando observar e conduzir aquilo sem
violar aquele desejo que nos foi expresso naquele momento de sigilo, digo, não
exposição.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Professora, deixa eu
contribuir uma coisa, só um minutinho. Só deixa eu falar, dar uma sugestão.

A SRA. DINÁ DE ALMEIDA LOPES MONTEIRO DA CRUZ - Deixa eu
só terminar essa...
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Tá bom, por favor,
desculpa. Conclua.

A SRA. DINÁ DE ALMEIDA LOPES MONTEIRO DA CRUZ - Em relação
ao que aconteceu do fato de que o aluno ficava na Escola e isso foi relatado à direção e
não fizeram nada. Não houve nenhum relato.

A SRA. DEPOENTE - Houve sim e eu tenho como provar.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Espera um pouquinho,
espera um pouquinho.

A SRA. DINÁ DE ALMEIDA LOPES MONTEIRO DA CRUZ - Não houve
relato de que o aluno estava lá. Quando aconteceu um evento em que a aluna precisou
sair porque o aluno estava na Escola de Enfermagem, a nossa administração da Escola
também não conhecia o fato, né? Por uma decisão que eu tive talvez equivocada de não
compartilhar esse assunto com a administração da Escola.
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Eu estava em São Carlos, numa reunião com dirigentes, era horário de almoço e
a assistente administrativa estava almoçando quando nós fomos informadas do que
ocorria e ninguém, sabia do que acontecia, nem os seguranças da Escola, o serviço de
vigilância. A partir daí nós informamos, né? O processo seguiu, né? Foi o único evento.
E porque este aluno está dentro da Escola? Também fomos nos informar se
poderíamos impedir que ele circulasse dentro da Escola, é um restaurante da
Universidade, ele não é da Escola de Enfermagem, né? E todos os alunos e servidores
da Universidade têm acesso a esse restaurante, né?
Então, foi por esta razão, né? Porque eu não divulguei o ocorrido, entendendo
que este era um desejo da aluna, né? Eu não divulguei o ocorrido para outras pessoas da
administração da Escola.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Professora, já dou a palavra
pra senhora. Olha, se a gente falasse há seis meses atrás que a gente ia analisar as letras
de música das baterias das Faculdades de Medicina, a gente fosse rever os vídeos e os
fatos ninguém, acreditaria.
Mas as coisas mudam, elas evoluem. Então, esta CPI, ela tem dois aspectos. Ela
tem o antes da CPI e o depois da CPI. A indignação, a indignação é uma coisa boa, é
uma coisa boa. Ela pode ser o motor, uma mola propulsora importante de modificação
das coisas.
Então, digamos que até aqui pouca coisa foi feita e relação ao caso desse moço
que eu chamo ele de serial killer e eu reconheço que a Universidade não está preparada
para enfrentar coisas tão graves, mas vamos dizer, e daqui pra frente? Daqui pra frente?
Porque o estupro deveria estar enquadrado no capítulo dos crimes que não
prescrevem, devia ser tratado como uma tortura, mas nesse caso esse fato não
prescreveu, não prescreveu. A menina está com a vida interrompida. Tomara que esta
CPI, estas audiências façam com que mãe e ela retomem o gosto pela vida, porque ela
entrou na melhor escola de enfermagem do país e está com a vida congelada.
Ela só chora. Ela só chora. Então, eu acho que a gente poderia aproveitar este
depoimento para dizer o seguinte. Bom, muita coisa foi feita, que não se sabia como
fazer. Então, qual é a disposição, a pergunta é, qual é a disposição para mudar o
procedimento? Qual é, em relação a este caso, né?
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Porque eu tenho filha, tenho netos, né? Eu vejo essa menina como minha filha,
minha filha. Eu falo todo dia pra ela, volte pra escola, menina! Não deixa que esse cara,
esse bandido vença. E a maior vitória que ele tem é ela ter desistido da Faculdade.
Onde ela ia ele estava, embora ele estivesse interditado. Ele é um cara que
entrou com muito mais idade na Faculdade. Quando ele entrou na Faculdade ele tinha
acabado de matar um homossexual no banheiro, perto da Faculdade, lá no quadrilátero,
lá no quadrilátero.
Sabe qual foi a condenação que ele teve? Sabe como ele foi enquadrado?
Violento atentado ao pudor. Sabe como ele pagou a morte do rapaz que ele matou? Com
cesta básica, cesta básica. E ele morava lá na Casa do estudante, ele era um serial killer
conhecido por todo mundo! Não tem uma pessoa que não conheça ele. Se fosse nos
Estados Unidos ele estaria na série Stalker ou Law & Order, tal o nível de loucura deste
moço.
E ele continua impune, andando lá na Saúde Pública, ele está em todo lugar, na
Atlética, campeão de Judô, e vai nada. E vai, a pergunta é, vamos fazer alguma coisa?
Vamos unir esforços, vamos fazer alguma coisa? Vamos fazer deste caso um caso
exemplar? Vamos fazer essa menina voltar pra Faculdade? Voltar pra Faculdade? Se
matricular, ser gente, ter um desagravo? Não é? Ela está se preparando pra enfrentar, ela
está se preparando. cada dia ela está se encorajando mais. A mãe dela quando começou
a conversar conosco, imagina, ela está aqui, a mãe dela está falando aqui, protegida da
imagem, mas está falando.
Então na sociedade a barbárie não pode prevalecer, o crime não pode ganhar,
não pode prevalecer, não pode. Nós não podemos sucumbir, não podemos sucumbir.
Nós somos pequenos, frágeis, mas se a gente se unir a gente faz uma força um pouco
maior. Não tem quem defenda esse cara, porque ele está impune? Porque a menina está
fora da escola? Porque ele vivia lá no corredor da sala de aula dela? Porque nunca
ninguém interditou ele? Ela que estava interditada!
A SRA. SARAH MUNHOZ – PCdoB – Pela ordem, senhor presidente.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Pela ordem.
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A SRA. SARAH MUNHOZ – PCdoB – Professora Vilanice, só por uma
questão, só um esclarecimento. Foi aberta sindicância nesse caso? Nós estamos
conversando.

A SRA. VILANICE ALVES DE ARAÚJO PÜNSCHEL - Na Escola não.
A SRA. SARAH MUNHOZ – PCdoB – Segundo o professor Zago, ele nos
passou um manual de sindicância e dentro desse manual de sindicância é da
competência do diretor da Universidade a abertura, acompanhamento, é, abertura e
acompanhamento e de alguma forma encerrar. Então, se foi para o Ministério Público, o
que virou.
Eu não ei, a senhora conversando com o procurador tal, não seria interessante
rever essa situação e dar um novo olhar, porque está muito... A Faculdade de
Enfermagem, a Faculdade agora, não são mais as pessoas, além da pessoa a Faculdade
está vulnerável.

A SRA. VILANICE ALVES DE ARAÚJO PÜNSCHEL - Qual é sua
pergunta?
A SRA. SARAH MUNHOZ – PCdoB – Não, a minha pergunta...

A SRA. DINÁ DE ALMEIDA LOPES MONTEIRO DA CRUZ - Pra ela...
A SRA. SARAH MUNHOZ – PCdoB – Não, para o promotor.

O SR. MARCELO BITTAR - Boa tarde. Na verdade a sindicância primária
que foi feita, foi aberta pela Faculdade de Medicina em razão do lugar do fato, né? E
essa sindicância foi inconclusiva, tem razão a mãe quando fala isso.
O professor Zago determinou a reabertura e revisão desses processos. Uma nova
sindicância, essa presidida pela minha pessoa foi instaurada em local físico viável, foi
na Faculdade de Medicina, mas apenas o uso do local físico. E eu tenho presidido esta
comissão.
Nós ouvimos várias pessoas com a graça de vocês, Vs. Exas., perdão, que
puderam trazer pra nós elementos e nós tivemos elementos de investigação. Ouvimos a
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garota a que se refere hoje dentre outras também que foram referências aqui e chegamos
a esse mesmo denominador, este rapaz "x" que nós conhecemos quatro eventos dele.
Dois nós não pudemos obter informação nenhuma, uma porque a moça já
concluiu o curso, a segunda porque efetivamente não quis depor em razão cultural, ela
não quis depor, e dois depoimentos nós obtivemos o que foi suficiente pra nós para a
meu pedido, abertura de um processo administrativo disciplinar para a exclusão deste
rapaz.
Esta comissão tem corrido muito, ele deve ser ouvido, ele se esquivou da
primeira oitiva e a segunda oitiva será agora acho que na terça-feira, esse processo eu
não comando, eu não coordeno, eu não presido. Mas a sindicância sim.
E um outro processo também foi aberto em razão de uma violência ocorrida no
estacionamento e também a nosso pedido foi revisto e foi aberto o processo, né? A meu
pedido está tramitando.
Então a Procuradoria Disciplinar está atuante neste sentido, infelizmente nós não
podemos apagar o que aconteceu, mas acho que novas vítimas nós vamos tentar evitar,
não é? Então o processo realmente foi, está tramitando e eu nem sei se deveria falar,
mas a Vs. Exa. eu digo, que ele vai ser ouvido agora.
Agora, uma frustração muito grande talvez, V. Exa. tenha experimentado na
época das audiências públicas, é convocar alguém que não vem. Nós temos esse mesmo
problema, não é? Nós não temos o poder de Polícia, o poder de mando que V. Exa. tem
agora, né? De convocar.
Então às vezes nós convocamos as pessoas e as pessoas não vêm. Às vezes
colhemos os depoimentos e as pessoas não depõem a respeito da verdade em proteção
ao seu próprio interesse. Então essa é uma frustração, se me permite dizer, que V. Exa.
também experimentou e eu estive presente e vi, né? Essa situação.
Talvez as mudanças das normas, talvez a inversão do ônus da obrigação de
provar que o estupro houve sim, o estuprador provar que não estuprou. Talvez essa
fosse a situação mais digamos assim, equilibrada da norma. Mas é uma norma federal,
nós estamos atrelados a esta situação.
Agora, a nível estadual efetivamente nós não temos o poder de coagir, de impor,
de penalizar no que diz respeito a crimes. Houve o estupro? Houve, né? Eu tenho
participado, participei às professoras agora a respeito dos resultados e nós estamos nos
empenhando em seguir nisso, a esteira de que Vs. Exas. estão obtendo informações,
porque elas não cegam pra nós.
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Esse fato do "Elefantinho", eu faço parte da Comissão de trote da USP que vai
receber todas as denúncias até sexta-feira agora, né? Então até sexta-feira que é a
recepção de calouros nós devemos ter todos os relatos de todos os representantes de
todas as unidades para que então nós tomemos aas providências que possam ser
tomadas nesse sentido.
Agora, é muito frustrante o estupro acontecer e eu simplesmente penalizar o
aluno por uma infração de conduta moral. Então essas normas são realmente de 1952,
são normas realmente frustrantes, de 1972, perdão, são frustrantes neste sentido. Mas
está havendo empenho, eu não faço aqui a defesa do professor Zago, mas faço a defesa
minha própria. É de meu empenho, de empenho da Procuradoria Disciplinar nesse
sentido...
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – O senhor falou o seu nome
completo?

O SR. MARCELO BITTAR - Marcelo Bittar.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Marcelo Bittar, Dr. Marcelo
Bittar. Fala a sua função e...

O SR. MARCELO BITTAR - Eu sou procurador da Universidade de São
Paulo, procurador chefe da Procuradoria Disciplinar.
O SR. MARCO AURÉLIO – PT – Pela ordem, senhor presidente.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Pela ordem deputado.
O SR. MARCO AURÉLIO – PT – No começo o senhor tinha falado que o
aluno já colou grau? Ou entendi mal? Ele não colou grau, está estudando ainda?

A SRA. - (Inaudível - fala fora do microfone.)
O SR. MARCO AURÉLIO – PT – Não, o aluno...
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O SR. MARCELO BITTAR - Sei, sei, sei. É de meu conhecimento que ele
deve colar grau agora até a primeira quinzena de março, né? Ele vai ser ouvido, terá sete
dias para fazer a sua defesa, ele teve 15 para a defesa prévia, terá instrução processual e
mais sete dias. E nós estamos aí numa corrida formal e dentro da lei para que
concluamos o processo, para que eles concluam o processo antes desse prazo.
O SR. MARCO AURÉLIO – PT – Mas já teve uma oportunidade que era pra
ele ser ouvido e se esquivou?

O SR. MARCELO BITTAR - Ele disse que tinha uma aula que era ímpar,
singular, que só acontecia uma vez por ano e que não poderia perder e que infelizmente
o presidente da comissão anuiu que ele fosse ouvido na semana seguinte.
O SR. MARCO AURÉLIO – PT – Eu estou pensando aqui, senhor presidente,
eu acho que o Dr. Marcelo, ele fala com uma frustração de não ter poder de polícia, e a
CPI tem o poder de Polícia, né?
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Mas tem os advogados mais
caros do Brasil que agente não descobriu pagos por quem, para obstruir os trabalhos da
CPI.
O SR. MARCO AURÉLIO – PT – Então eu queria propor a V. Exa. que a CPI
usando o poder de Polícia, se o Dr. Marcelo, com a devida anuência do Dr. Marcelo,
que ele fosse convocado aqui, porque como esta CPI ela é, está instituída legalmente e é
pública, então qualquer coisa que é dita aqui é prova que pode ser usado na sindicância,
não é prova fora da contextualização legal.
Porque, eu vejo no Dr. Marcelo uma postura que, aliás, é isso que a gente
buscava desde o começo, com todos os depoimentos, né? Porque tem uma frase que diz
o seguinte, "nós não podemos apagar o passado, podemos fazer um novo futuro".
Então, quando vêm os alunos aqui que supostamente participara de atos
violentos, tal. Pra nós, eles falam realmente eu participei, fiz isso, queria ter uma nova
cultura será uma grande vitória. Não aconteceu, agora, que possa ter um novo futuro.
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O problema é que muitos que aqui vieram depor negaram. Eu não sabia, ele foi
no mesmo Show de Medicina, mesmo Show que vários outros estiveram aqui presentes
e relatara, "n" fatos e "eu não vi nada disso, eu estava lá e não vi".
Quer dizer, aí fica pensando, bom, se você está fazendo isso, talvez você esteja
apostando na seguinte situação. A CPI passa, a CPI acaba e "tudo volta ao normal
depois", não é? Seria muito ruim porque não é esse o objetivo da Assembleia e não
acreditamos que seja este o objetivo da USP. Eles querem fazer uma nova realidade. Eu
só queria deixar como contribuição concreta.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – O Koba quer fazer um
comentário pra...
O SR. MARCO AURÉLIO – PT – Pra convocação.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Pra ele entrar na sua...

O SR. RICARDO KOBAYASKI - Só pra informar que a convocação desse
rapaz que vocês estão falando foi feita no ano passado, é só agendar uma data que se
não me engano já está marcada já, pra ouvi-lo.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Ele conseguiu,
conseguimos citá-lo?

O SR. RICARDO KOBAYASKI - Ele está convocado, ele foi convocado.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Não conseguiram fazer esta
citação?

O SR. RICARDO KOBAYASKI - Isso eu já não sei.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Está aí, acabou de chegar.
Depois a gente vê. Nós estamos tentando citá-lo.
O SR. MARCO AURÉLIO – PT – Mas agora eu vejo que pode unir esforços
da CPI com os esforços da CPI da Comissão de Sindicância, fica mais fácil de
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identificá-lo, não é? E acho que já podemos fazer a convocação sobcoerção lá no
sentido...
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Koba, enquanto o deputado
e a Sarah estão falando, podia consultar o pessoal da Polícia Civil, por favor, como é
que está essa situação? Com a palavra a deputada Sarah Munhoz.
A SRA. SARAH MUNHOZ – PCdoB – Dr. Marcelo e Dra. Diná quer dizer
que na verdade, não, pode ficar à vontade, eu sei que a senhora, fica bem, fica da melhor
forma que for bem pra senhora.
Não existe, considerando que, vamos fazer uns considerantes, existe um
processo que foi solicitado uma oitiva, que ele pela proteção individual usou do direito
de não comparecer, porém existe um relato de alguém que assume a veracidade de uma
violência. Não existe nenhuma estratégia interna da Universidade que esse aluno não
possa colar grau antes que isso seja concluído?

O SR. MARCELO BITTAR - Deputada, existe pela Constituição o direito à
Educação, não é? E a Universidade de São Paulo não tem como impossibilitar a colação
de grau, o título que ele tem se ele preencheu todos os requisitos. Não tem como. A
Universidade de São Paulo cumprindo o seu papel social, ela não pode obstar, não é?
Mas na verdade como bem disse, ele abdicou de um direito dele de apresentar a
defesa, de se manifestar e o processo vai continuar. Hoje mesmo eu fui consultar e o
processo continua. Eu quero que ouça as testemunhas e eu quero que conclua o
processo.
A SRA. SARAH MUNHOZ – PCdoB – Então, por gentileza. Eu rogo
encarecidamente que ele corra à revelia.

O SR. MARCELO BITTAR - À revelia nós não podemos porque ele está
ciente. Simplesmente abdicou de um direito dele, então, na verdade ele será intimado...
A SRA. SARAH MUNHOZ – PCdoB – Na medida em que ele faz isso ele diz
o seguinte...
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O SR. MARCELO BITTAR - Não me interessa.
A SRA. SARAH MUNHOZ – PCdoB – E quem fala, a minha mãe diz o
seguinte, tem o seguinte ditado "quem não ouve conselhos escuta coitado".

O SR. MARCELO BITTAR - Certo. É, mas nós temos a questão do ampla
defesa, do contraditório, e tudo o mais.
A SRA. SARAH MUNHOZ – PCdoB – É justamente por isso que nós temos o
Marcelo pra pegar o contraditório, o descontraditório, etc. e tal e evitar que duas
grandes doutoras, duas grandes representantes da Enfermagem, não estão em
constrangimento porque foram pessoas brilhantes aqui, brilhantes!
E assim, colocaram de forma muito transparente e de forma muito tranquila o
que aconteceu, sem dizer nem sim e nem não, sem deixar de assumir o que era uma
responsabilidade administrativa, técnica, foram brilhantes.
Agora, nós temos que dar um jeito, tem que existir. Doutor, pelo amor de Deus,
procure jurisprudência. Não está na lei, está na jurisprudência!

O SR. MARCELO BITTAR - Não, mas o processo nós vamos conseguir
terminar antes, sem dúvida nenhuma, agora nada obsta que ele preste um concurso e
passe em outra faculdade, tenha os créditos e acabe tirando este título que será
realmente frustrante, né?
A SRA. SARAH MUNHOZ – PCdoB – Mas é outra história. Pelo que o
senhor acabou de dizer, eu não posso acabar com este problema, mas eu posso evitar o
próximo.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Deputada, eu queria pedir
uma interrupção de cinco minutos. O deputado Massafera chegou, nós temos quorum.
Então, vamos aprovar a reconvocação do pessoal da Medicina que não está querendo
vir, vamos aprovar o Daniel Tarcísio. Koba, me ajuda, Daniel Tarcísio, reconvocar o
Daniel Tarcísio.
A SRA. SARAH MUNHOZ – PCdoB – O Alexandre também.
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O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Quem é Alexandre?
A SRA. SARAH MUNHOZ – PCdoB – (Inaudível - fala fora do microfone.)
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Ah, convocar o da Atlética,
eu já lhe devolvo a palavra. É que o deputado Massafera veio de emergência pelo
PSDB, vamos aprovar os cinco da Medicina de novo, o Daniel Tarcísio, tem mais?

O SR. - (Inaudível - fala fora do microfone.)
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Não, mas é que tem que
aprovar, toda vez que não vem tem que aprovar.

O SR. - (Inaudível - fala fora do microfone.)
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Sim, vamos lá. E vamos
aprovar o presidente do Centro Acadêmico. E vamos aprovar o presidente do Centro
Acadêmico da Poli e a Atlética da Poli, pelo trote que eles deram lá, violentíssimo de
banho de barro e tudo o mais. Vamos lá. Não posso ser eu.
Opa! Não é todo o dia que eu tiro uma foto com o Massafera.
O SR. PRESIDENTE MARCO AURÉLIO – PT – Requerimento 58...
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Massafera, deixa eu falar
uma coisa no microfone, só um minutinho. Massafera tem um rapaz lá em Araraquara
de apelido Madona. Madona, só um minutinho. Quero falar isso gravando. Tem um
rapaz lá em Araraquara de apelido Madona que ele, esse Madona é presidente da Liga
das Repúblicas de Araraquara.
Entrou um jovem estudante de Guarulhos chamado Rodrigo, ele deu um pau no
Rodrigo, ele deu um trote no Rodrigo, o Rodrigo desistiu da Faculdade, desistiu da
faculdade. A mãe do Rodrigo me ligou pedindo que a gente convoque esse Madona.
Esse Madona é um cara ultra barra pesada. Além dele ser presidente da Liga,
como é o negócio? Federação das Repúblicas, Liga das Repúblicas, ele é o agenciador.
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Ele é o cara que organiza a balada. Ele tem um circuito chamado Ladies First. Vou parar
por aqui, porque eu também não posso falar muito mais.

O SR. ROBERTO MASSAFERA - PSDB - Você tem o nome dele?
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Tenho. Tenho tudo. E tem
um cara que é dono de imobiliária, é o cara que faz a porta de entrada, porque as
meninas, às vezes não tem residência acadêmica, e elas foram alugar as repúblicas.
Então eles fazem um (ininteligível). Qual é o (ininteligível)? Ou paga o aluguel da
república ou vai trabalhar nas baladas. Ela trabalha em Araraquara, depois vai para
Ribeirão Preto...

O SR. - Pra São Carlos.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Pra São Carlos.

O SR. - Pra Rio Preto.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Pra Rio Preto, entendeu?
Entendeu? Então, vou te pedir ajuda. Eu estive lá no reitor ontem, viu? Bom, deputado
Marco Aurélio, com a palavra.

Assume a presidência o deputado Marco Aurélio - PT.
O SR. PRESIDENTE MARCO AURÉLIO – PT – Requerimento 58/2015.
Nos termos do inciso segundo, do artigo 34 b do Regimento Interno Consolidado,
requeiro à Comissão Parlamentar de Inquérito constituída com finalidade de investigar
as violações dos direitos humanos e demais ilegalidades ocorridas no âmbito das
universidades do estado de São Paulo, ocorridas nos chamados trotes, festas e seu
cotidiano acadêmico, a convocação de Maria Renata Mencaci Costa, estudante da
Faculdade de Medicina da USP. Sala das Comissões, deputado Adriano Diogo.
A palavra está aberta para quem quiser se manifestar, não havendo oradores
inscritos, vai à votação. Os parlamentares que estejam de acordo cm o requerimento
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permaneçam como se encontram, os contrários se manifestem, aprovado o requerimento
58/2015.

Assume a presidência o deputado Adriano Diogo - PT.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Vamos lá. Agora os da
Faculdade de Medicina, o Daniel PM, porque tem que dar o roteiro para o deputado
Marco Aurélio. Ele tem que fazer a leitura das aprovações.
Eu sei querido, mas vamos combinar senão, eu fico enfraquecido. Foi
combinado com os procuradores da Casa que toda vez que o cara não vem tem que
reaprovar, então, reaprovemos os casos da Faculdade de Medicina da USP que tem que
reaprovar. Estou seguindo o roteiro dos procuradores. Então, por favor, passe para o
deputado Marco Aurélio a lista dos recalcitrantes da USP que não querem vir depor.
Se o Daniel Tarcisio não foi, precisa reconvocar, tudo bem. Mas pelo menos a
gente cita que ele está sendo convidado pra vir amanhã, convocado pra vir amanhã,
convidado pra vir amanhã. Convocado, então vai. Marcos, vamos por tudo na mão do,
só um minutinho. Vamos por tudo na leitura do secretário porque eu não posso fazer,
presidir e ser o requerente ao mesmo tempo, não é?
Ajuda aqui o Marco Aurélio, orienta. Primeiro dá os cinco nomes da Medicina
que não aceitam vir, eu não tenho os cinco nomes de cabeça. Depois, o presidente da
Enfermagem, depois o Daniel PM, depois se possível, os caras da Poli que deram trote
pesado pra caramba este ano. Pronto, é isso.
A SRA. SARAH MUNHOZ – PCdoB – Senhor presidente só um momento,
por favor, a professora Diná está...
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Precisa sair.
A SRA. SARAH MUNHOZ – PCdoB – Ela já havia colocado, ela quer saber
se...
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Só deputada, a gente faz
essa votação dos requerimentos que não demora mais que cinco minutos, aí a gente
retoma a sessão e encerra essa parte da Enfermagem, a mãe volta a falar e aí a
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professora Diná vai fazer o que tem que fazer e nós vamos ouvir o pessoal de Sorocaba
que está aí. O reitor, o diretor da Faculdade, está todo mundo aí. Tudo bem?
Então, rapidinho a gente aprova os requerimentos e a mãe volta a falar na frente
das duas professoras. Ótimo que o procurador da USP está aí também, excelente. E aí a
gente começa Sorocaba, está bom? Vamos lá. Pronto, vamos lá? Então vamos lá.
Reaberta a sessão, deputado Marco Aurélio.

Assume a presidência o deputado Marco Aurélio - PT.
O SR. PRESIDENTE MARCO AURÉLIO – PT – Presidente.
O SR. ADRIANO DIOGO – PT – Reaberta a sessão, com a palavra o deputado
Marco Aurélio de Souza.
O SR. PRESIDENTE MARCO AURÉLIO – PT – Eu vou fazer a leitura
agora de um requerimento com convocação coercitiva de sete pessoas tendo em vista
que já foram convocadas e aqui não compareceram.

O SR. - Você convoca, se convocar tem que vir, se não vier você manda a
coercitiva.
O SR. ADRIANO DIOGO – PT – Amanhã não vai ter quorum, amanhã não
vai ter quorum.
O SR. PRESIDENTE MARCO AURÉLIO – PT – Farei a leitura novamente
retirando a palavra que eu já citei aqui, coercitividade. Então serão convocados, vou
fazer a leitura dos sete a serem convocados para deporem amanhã, quinta-feira dia 26 de
fevereiro. Farei a leitura, em seguida se algum deputado quiser fazer uso da palavra,
será franqueado.
Requerimento de convocação das pessoas que agora citarei para deporem no dia
de amanhã, dia 26 de fevereiro de 2015. Diego Ubrig Munhoz, estudante da Faculdade
de Medicina da USP. Gabriel Fernandes Ribeiro, formado em Medicina pela Faculdade
de Medicina da USP, Willian Tetsuo Yamagata, estudante da Faculdade de Medicina da
USP. Murilo Germano Sales da Silva, estudante da Faculdade de Medicina da USP.
Roberto Chagas da Costa, Rodrigo Bilini, Flávio Augusto Miorim.
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São estes sete convocados neste primeiro requerimento que eu submeto agora à
apreciação. A palavra está aberta aos deputados.

O SR. ROBERTO MASSAFERA - PSDB - Só uma dúvida, presidente. A
convocação pelo Regimento Interno não deve ser no prazo de 30 dias?
O SR. ADRIANO DIOGO – PT – Faz mais de 15 dias que eles não aparecem.

O SR. ROBERTO MASSAFERA - PSDB - Mas eles foram convidados?
O SR. ADRIANO DIOGO – PT – Eles estão sendo, aqui não tem, aqui
convidado é só reitor, o resto é tudo convocado.

O SR. ROBERTO MASSAFERA - PSDB - Convocado.
O SR. ADRIANO DIOGO – PT – É, CPI só convida...

O SR. ROBERTO MASSAFERA - PSDB - Eles já foram convocados
anteriormente?
O SR. ADRIANO DIOGO – PT – Aqui já vieram e foram embora, estão sendo
convocados há 15 dias consecutivos, 15 dias. Quinze dias, não, 15 sessões, 15 sessões.

O SR. ROBERTO MASSAFERA - PSDB - Se eles já foram convocados,
então seria correto a convocação coercitiva.
O SR. PRESIDENTE MARCO AURÉLIO – PT – A informação que nós
tivemos aqui da nossa procuradoria é de que amanhã, em sendo convocados para
amanhã, seria a terceira convocação. Em não havendo presença ma terceira convocação,
aí a CPI tem os poderes para a coerção.

O SR. ROBERTO MASSAFERA - PSDB - Obrigado.
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O SR. ADRIANO DIOGO – PT – Teve uma manobra jurídica que foi o
seguinte, eles queriam acesso a todos os autos, nós demos. Aí eles disseram que os
autos não estavam numerados e encartados todos os documentos. Aí tivemos que
numerar e encartar, aí eles tentaram o último recurso que era a cópia de nove mil
documentos, aí não tivemos como atender.
Então faz 15 sessões que nós estamos dialogando e cada dia eles apresentam um
obstáculo jurídico para que os alunos não compareçam, entendeu? Então é agora a
terceira desta última série de documentos encartados e numerados.

O SR. ROBERTO MASSAFERA - PSDB - Só uma pergunta então. Se eles
pleitearam a cópia dos nove mil documentos, se eles pagassem alguma copiadora nós
teríamos que ceder desde que eles pagassem, é correto esse meu entendimento?

O SR. - (Inaudível - fala fora do microfone.)

O SR. ROBERTO MASSAFERA - PSDB - Pagassem pra...

O SR. - (Inaudível - fala fora do microfone.)
O SR. PRESIDENTE MARCO AURÉLIO – PT – É previsto, as despesas da
Assembleia é previsto que eles paguem como custo para poder obter os documentos,
né? A palavra continua aberta, algum deputado que queira fazer uso da palavra para a
discussão deste requerimento? Não havendo mais deputados inscritos está em votação.
Deputados que estão favoráveis permaneçam como estão os contrários se manifestem,
aprovado o requerimento de convocação.
Agora nós temos um outro requerimento também de convocação de outros três,
convocação em primeiro, primeira convocação. Vou fazer a leitura aqui, presidente da
Atlética da Poli, o presidente do Centro Acadêmico da Poli, o presidente da Atlética da
Enfermagem. São três, exatamente três.
Exatamente três pessoas, me parece que é convocação pela primeira vez, por
isso está sendo votado separadamente dos anteriores. Farei a leitura novamente para que
se alguém quiser verificar se tem alguma coisa que não seja correta, que seja corrigida
agora. Presidente da Atlética da Poli, o presidente do Centro Acadêmico da Poli, o
presidente da Atlética da Enfermagem.
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A palavra está aberta aos deputados, não havendo oradores inscritos vai à
votação, os deputados que estiverem favoráveis permaneçam como estão, os contrários
se manifestem, aprovado o requerimento de convocação. Devolvo a presidência ao
deputado Adriano Diogo.

Reassume a presidência o deputado Adriano Diogo - PT.

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – O segurança da Atlética
está neste pacote?

O SR. - Está.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Está no primeiro? Foi, né?
Não falta mais nada? E o Dani PM, não precisa reconvocar? Coercitiva?

O SR. - (Inaudível - fala fora do microfone.)
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Já está aprovada.

O SR. - (Inaudível - fala fora do microfone.)
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Ainda não. Bom, amanhã
teremos a leitura do relatório. O deputado Massafera não pode vir pelo PSDB amanhã?

O SR. - ROBERTO MASSAFERA - PSDB - Não.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Não. Então está bom...

O SR. - ROBERTO MASSAFERA - PSDB - Infelizmente...
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Excelente.
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O SR. MARCO AURÉLIO – PT – Devo continuar aqui? Quero agradecer ao
deputado.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Não, pode se retirar, a gente
volta...

O SR. - ROBERTO MASSAFERA - PSDB - Você precisa de mim pra dar
quorum?
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Aqui já está...
O SR. MARCO AURÉLIO – PT – Entendi, mas agradeço. Vamos continuar
juntos.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Esse é o Massafera.
Vamos...
O SR. MARCO AURÉLIO – PT – Eu queria...
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Deputado Marco Aurélio
com a palavra.
O SR. MARCO AURÉLIO – PT – Professora Diná se encontra?
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Ainda está a professora,
está a mãe, está todo mundo aqui.
O SR. MARCO AURÉLIO – PT – Professora Diná...
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Era bom que o seu irmão
viesse assistir, viu? Quando vier o pessoal da Poli, o seu irmão que lutou tanto por
aquele grêmio politécnico, que ele viesse assistir o que eles estão fazendo lá na Poli.
Vamos lá, vamos retomar, obrigado Massafera. A vida continua. Deputada Sarah,
retoma a palavra.
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O SR. MARCO AURÉLIO – PT – Eu pedi a palavra senhor presidente.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Desculpa deputado.
A SRA. SARAH MUNHOZ – PCdoB – Professora, a professora...
O SR. MARCO AURÉLIO – PT – Deputada, só um minutinho...
A SRA. SARAH MUNHOZ – PCdoB – A professora precisa sair por causa do
avião, só isso.
O SR. MARCO AURÉLIO – PT – Heim?
A SRA. SARAH MUNHOZ – PCdoB – A professora precisa pedir a retirada
da Mesa e fica a...
O SR. MARCO AURÉLIO – PT – Quem?
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – A professora Diná.
O SR. MARCO AURÉLIO – PT – Mas eu queria fazer uma pergunta ra ela.
A SRA. SARAH MUNHOZ – PCdoB – Então faz.
O SR. MARCO AURÉLIO – PT – Me deixa perguntar então.

A SRA. DINÁ DE ALMEIDA LOPES MONTEIRO DA CRUZ - Tá
desculpa. Eu só quero justificar, é que na verdade eu recebi a convocação na sexta-feira
e já tinha um compromisso agendado. Eu tenho uma reunião amanhã a tarde em Boston.
Então eu tenho voo saindo hoje às nove da noite.
O SR. MARCO AURÉLIO – PT – A minha pergunta é rápida. A senhora
recebeu a convocação na sexta-feira, hoje é quarta.
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A SRA. DINÁ DE ALMEIDA LOPES MONTEIRO DA CRUZ - Quarta,
isso.
O SR. MARCO AURÉLIO – PT – A senhora recebeu a convocação por
escrito?

A SRA. DINÁ DE ALMEIDA LOPES MONTEIRO DA CRUZ - por e-mail.
Ela foi na sexta...
O SR. MARCO AURÉLIO – PT – Por e-mail?

A SRA. DINÁ DE ALMEIDA LOPES MONTEIRO DA CRUZ - Às 19...
O SR. MARCO AURÉLIO – PT – A senhora lembra o que estava escrito na
convocação?

A SRA. DINÁ DE ALMEIDA LOPES MONTEIRO DA CRUZ - Lembro
que era pra prestar esclarecimentos.
O SR. MARCO AURÉLIO – PT – Acho que tem por escrito aí. Você pode,
porque eu não vi, eu estou querendo saber.

A SRA. DINÁ DE ALMEIDA LOPES MONTEIRO DA CRUZ - Fala assim,
"na qualidade da Comissão Parlamentar de Inquérito", essa é a introdução, não importa
é isso? Não é relevante. "Aprovado na... bem como... convoco V. Sa. para prestar
esclarecimentos em reunião desta Comissão a ser realizada no dia 25 de fevereiro, ás
14h00 no local tal. Esclareço que o não comparecimento sem motivo justificado e
razoável poderá implicar em condução coercitiva de V. Sa. nos termos..." Quer que
continue?
O SR. MARCO AURÉLIO – PT – Aí a senhora tomou conhecimento na sextafeira?
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A SRA. DINÁ DE ALMEIDA LOPES MONTEIRO DA CRUZ - Na
segunda, na verdade.
O SR. MARCO AURÉLIO – PT – Na segunda?

A SRA. DINÁ DE ALMEIDA LOPES MONTEIRO DA CRUZ - Isso.
O SR. MARCO AURÉLIO – PT – Pra estar aqui na quarta-feira. Bom, vai,
"convoco V. Sa., para prestar esclarecimentos em reunião da Comissão..." É, não fala.
Prestar esclarecimentos. É que eu queria fazer uma pergunta pra senhora, o seguinte, a
senhora ficou sabendo na segunda-feira então?

A SRA. DINÁ DE ALMEIDA LOPES MONTEIRO DA CRUZ - Isso.
O SR. MARCO AURÉLIO – PT – A senhora veio aqui na quarta. Entre
segunda-feira e quarta-feira a senhora não procurou saber seja com o pessoal da
Faculdade, ou a própria Assembleia do que se tratava?
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Posso dar um
esclarecimento?
O SR. MARCO AURÉLIO – PT – Pois não.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Para não parecer que a
gente age também de uma forma totalmente açodada e deselegante. Vou explicar antes
que a professora tenha que responder por que ela está alegando motivo de viagem.
Quando houve a primeira audiência na Comissão de Direitos Humanos eu liguei
pra Faculdade e pedi a presença da direção da Faculdade. Não sei com quem eu falei,
depois quando ocorreu que essa senhora me procurou, liguei de novo para tratar do
assunto.
Então, eu mesmo no começo, quando não tinha CPI fiz várias tratativas.
Quando, eu queria que o João, a Secretaria da Comissão procurasse os documentos.
Quando veio o diretor da Faculdade de Medicina, professor Auler estava previsto vir o
pessoal da Enfermagem. Eu tenho esse requerimento.
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O negócio da Enfermagem não é uma coisa nova. Eu tentei de todas as formas,
liguei na frente da senhora, na frente dela...
O SR. MARCO AURÉLIO – PT – Em hipótese alguma eu estou colocando
alguma questão...
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Eu não gosto de ser
descortês, deselegante ainda ais com professores, diretores. Tento sempre ser o mais,
mais, né? Mas a Faculdade de Enfermagem, conhecendo direito a hierarquia, até tentei
falar com a esposa do Roberto Gouvêa que é minha amiga, professora da Faculdade de
Medicina, da Faculdade de Enfermagem, entendeu? Tentei várias formas de abordagem
pra vir alguém da Enfermagem aqui.
O SR. MARCO AURÉLIO – PT – Então eu faço um paralelo, assim. Já fui
vereador, fui prefeito então, já fui intimado pra muitas coisas em delegacia, juiz, uma
série de coisas. Toda vez que chegava pra mim uma convocação eu olhava a
convocação e normalmente vinha desta forma, prestar esclarecimentos de que?
E antes, antes de vir acontecer a audiência, eu procurava saber "escuta, o que
está acontecendo?" Então a minha pergunta é assim, Entre a segunda-feira que a
senhora efetivamente ficou sabendo e às 14 horas de hoje, a senhora não procurou saber
"olha, o que está pegando lá? O que vão me perguntar? Qual é a coisa, o que está
rolando?" pra senhora vir aqui e de repente ter alguma coisa que a senhora sabe e
poderia trazer. A senhora fez esse trabalho, procurar saber o que?

A SRA. DINÁ DE ALMEIDA LOPES MONTEIRO DA CRUZ - Fiz.
O SR. MARCO AURÉLIO – PT – Nessa consulta, a senhora consultou quem,
o pessoal da Faculdade mesmo?

A SRA. DINÁ DE ALMEIDA LOPES MONTEIRO DA CRUZ - Consultei
(inaudível - interferência de som) de recepção aos calouros, presidente de graduação,
estive com os alunos, aliás, foi durante a recepção aos alunos que a professora Vilanice
falou Diná, viu o que nós recebemos? Eu falei, estou chegando de viagem agora, né?
Então foi neste momento que eu vi. O que está ocorrendo? Está indo tudo de acordo
com o planejado? De acordo com o planejado.
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Além disso, entramos em contato com a Procuradoria da Universidade pra
informar e pra saber se haveria alguma condição em especial que deveríamos, pra qual
deveríamos nos preparar ou conhecer. E, além disso, consegui um tempo nessa
madrugada pra ler os relatórios das últimas reuniões que aqui ocorreram, que embora
sintéticos a gente tem uma ideia e entendi que nós estávamos citadas desde o dia 17 de
dezembro. Então, não inclusive não, entendi que não deveria investir mais em procurar
algum evento que estivesse ocorrendo agora, assim, nestes dias.
Quer dizer, que alguma coisa, algum evento desta semana estivesse motivando
essa chamada...
O SR. MARCO AURÉLIO – PT – A senhora conversou com várias pessoas,
com vários grupos, procurou saber e todas essas consultas que a senhora fez desde a
segunda-feira até às 14 horas, em nenhum momento apareceu o trote ocorrido com as
meninas da Enfermagem do "Elefantinho".

A SRA. DINÁ DE ALMEIDA LOPES MONTEIRO DA CRUZ - Não.
O SR. MARCO AURÉLIO – PT – Em nenhum momento. Com todas as
pessoas, procurador, conhecedores, pessoas que acompanham e todos, em nenhum lugar
apareceu? Só aqui?

A SRA. DINÁ DE ALMEIDA LOPES MONTEIRO DA CRUZ - Só aqui.
O SR. MARCO AURÉLIO – PT – Está bom, obrigada.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – A senhora gostaria de
encerrar pra professora poder prosseguir? Eu gostaria que a senhora encerrasse a sua
fala, por favor.

A SRA. DEPOENTE - Tá, eu gostaria...
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Como a sua fala é muito
importante, faz um apanhado pelo menos humano, humano. Não aquela coisa tão
técnica das audiências. Fala um pouquinho como mãe, é importante, por favor.
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A SRA. DEPOENTE - Eu gostaria de concluir.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Da menina.

A SRA. DEPOENTE - Eu gostaria de concluir com o seguinte, nós não estamos
aqui tratando duma escolinha de bairro que trata de pré-escola, com crianças de quatro a
sete anos. Nós estamos aqui falando da ESP, e a USP teoricamente é uma universidade
muito importante, talvez a mais importante do país.
Aí eu ouço como ouvi aqui do professor Auler, do Dr. Zago e agora das
professoras aqui da Escola de Enfermagem que não sabem do que acontece, que não
poderiam fazer diferente porque não sabiam o que fazer. Isso é um total absurdo porque
dentro da própria USP no HC existe um grupo que cuida de violência contra a mulher
há mais de 10 anos.
E a coordenadora deste grupo é esposa do Dr. Marcos Boulos que já foi diretor
da Faculdade de Medicina. E esse grupo está lá atendendo pessoas, mulheres
principalmente, vítimas de violência e violência sexual. E agora a diretora da Escola de
Enfermagem vem dizer que não sabia o que fazer? Sendo que dentro do HC com o aval
da Faculdade, da Universidade tem um grupo que cuida de violência, inclusive violência
sexual.
E eu estive com essa senhora no HC há pouco mais de um mês e ela me falou...
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Dra. Maria Ivete Castro
Boulos.

A SRA. DEPOENTE - Exato, essa mesma. Não lembrava o primeiro nome
dela. E ela me disse com todas as letras que em nenhum momento a Faculdade de
Enfermagem notificou o ocorrido com a aluna lá dentro. Então, se houve falhas na
Faculdade de Medicina que foram imensas porque foi tratado com total descaso, com
aquele sentido de abafamento do problema, com uma sindicância que não resultou em
nada e nós só fomos tomar providências depois de dois anos porque nós fomos atrás pra
tentar saber o que estava acontecendo.
Houve negligência e total descaso também da Faculdade de Enfermagem.
Porque não abriram uma sindicância para apurar os absurdos que estavam acontecendo

1959
DIVISÃO DE TAQUIGRAFIA
lá dentro em relação ao sofrimento, à discriminação, ao bullying, às injúrias que
estavam falando em relação à aluna? Porque não foi feito? Aí vem dizer que não
sabiam? Que não sabiam...
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Dá outro microfone pra ela,
acabou a bateria, por favor. Alguém da audiofonia, por favor. Senta aqui, ah! A senhora
não pode... Me dá outro microfone, por favor. Vê se voltou. Não, descarregou. Ai meu
Deus do céu, que difícil que é trabalhar aqui... Ah, arrumou. Pega o outro e leva pra
trocar, por favor.
A SRA. DEPOENTE - Então eu quero falar aqui com todas as letras que esse
descaso é um total absurdo porque nós não estamos falando de uma escola de periferia,
lá no Nordeste que não tem consciência do que se passa. Nós estamos falando da USP,
com pessoas titulares, porque é isso o que a gente ouve quando nós entramos lá, todas
as vezes pra relatar qualquer coisa, é que são titulares disso, titulares daquilo, que são
pessoas do mais alto nível.
Só que não tem um pingo de consciência para tratar o ser humano como deve ser
tratado. O descaso eu reafirmo foi constante, direto, reiterado e na Faculdade de
Enfermagem também, e não adianta dizer que "ah, não sabia". Sabiam por que nós
relatamos logo seguidamente o que estava acontecendo e a coisa continuou fluindo por
mais um ano e meio e a aluna lá dentro sofrendo todo tipo de represália e ninguém
tomava providência.
O que ela fez? Trancou a matrícula, não tinha mais o que fazer porque não tinha
respaldo de ninguém da direção, de professores, de nada. E agora é muito simples, é até
bonito quando vem aqui e falam "nossa, se eu soubesse eu faria diferente. Nossa,
poderia te sido de outra forma". Tiveram oportunidade de fazer de outra forma, tanto é
que fizeram a sindicância da forma que bem quiseram, foi abafada, não teve um
resultado e agora reabriram porque veio à tona. Porque eu já tinha pedido a reabertura.
Metade do ano passado, quando nem ia haver instalação de CPI na Assembleia
Legislativa e a resposta que eu obtive foi "não vamos reabrir porque não é de nosso
interesse". E agora a gente é obrigada a ouvir "que se soubéssemos faríamos diferente".
Tiveram todas as oportunidades de fazer e não fizeram porque não quiseram.
E todas as meninas, inclusive esta que nós estamos tratando no momento que é a
minha filha, sofreram todo tipo de agressão pelo problema inicial e depois por todos os
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retraumas que foram sofrendo no decorrer de todo o tempo que ficaram dentro da
Universidade. E vocês tiveram chance de fazer diferente e não fizeram.
Sinto muito, não queiram dizer que "ah, não sabíamos, poderíamos". Não existe
isso, nós estamos falando da USP, não estamos falando de qualquer coisinha lá no
Nordeste, estou falando Nordeste não por discriminação, nós sabemos a precariedade
que é o nosso país. Então, vocês podem ter bem consciência, erraram, erraram muito e
agora não tem desculpa. Está aí pra quem quiser ver, vai ver. É isso o que eu tenho a
dizer.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Professora, a senhora pra
poder se retirar, a senhora quer falar alguma coisa?

A SRA. DINÁ DE ALMEIDA LOPES MONTEIRO DA CRUZ - Dona, eu
gostaria de assim, dizer que eu reconheço, né? O seu sentimento, né? De que houve
descaso, né? Não quero negar isso, é uma percepção que nós temos das situações pelas
quais passamos. Não é, afirmo para a senhora que da minha parte, da parte da Escola de
Enfermagem absolutamente não houve descaso. Não foi uma situação que passa e não
tem a menor importância.
Muito pelo contrário, né? Entendo que não chegaremos a um ponto, eu não
quero mudar sua forma de ver a situação, né? E a senhora não mudar a forma de nós
vermos a situação e de como nós encaminhamos.
O que eu disse que não sabia é que o rapaz frequentava diuturnamente a Escola
de Enfermagem. Quando eu disse aqui aos senhores deputados que faríamos diferente
hoje, né? Não preservaríamos tanto, essa noção que a gente tem de privacidade. Eu acho
que deveria sim, ter reunido a direção, toda a direção central da unidade, ter colocado o
caso e ter insistido com a senhora e a sua filha que escrevessem aquilo que hoje a
senhora nos pede, que é a questão...

A SRA. DEPOENTE - Eu precisava escrever?

A SRA. DINÁ DE ALMEIDA LOPES MONTEIRO DA CRUZ - Do
bullying. Nós perguntamos em duas ocasiões...

A SRA. DEPOENTE - Nós demos nomes, nós demos nomes.
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O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Deixa ela falar. Espera um
pouquinho, espera um pouquinho, deixa ela terminar.

A SRA. DINÁ DE ALMEIDA LOPES MONTEIRO DA CRUZ - Em duas
ocasiões nós perguntamos objetivamente o que vocês gostariam que nós fizéssemos.

A SRA. DEPOENTE - E o que nós respondemos pra senhora?

A SRA. DINÁ DE ALMEIDA LOPES MONTEIRO DA CRUZ - Não, vocês
não responderam. O que a senhora nos pediu é que houvesse uma leniência em relação
às faltas e às avaliações da aluna.

A SRA. DEPOENTE - Não, a senhora está colocando coisas que não são reais.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Deixa ela falar, deixa ela
falar. A senhora vai ter, por favor.

A SRA. DINÁ DE ALMEIDA LOPES MONTEIRO DA CRUZ - Então isso
não houve como fazer, isso nós não poderíamos fazer. Em relação ao apoio, e às
manifestações da aluna o que ela precisava de apoio nós estávamos à disposição.
Perguntamos pra senhora, isso foi no primeiro encontro. A Universidade tem
uma série de recursos que nós podemos identificar e podemos encaminhar. A senhora
nos disse, não foi nem manifestação da aluna, né? Não, nós estamos encaminhadas,
estamos com atendimento físico e emocional no Pérola Byington, estou com
atendimento no ponto de vista de Justiça, né? Porque essa era uma questão também
importante, não é só a questão dentro da Universidade, isso é um crime, não é? E não
foi manifesto.
Então eu digo aqui, o que é que nós podemos, que não aconteça isso nunca
mais? O que nós podemos refazer neste momento? Se a senhora tiver interesse
manifestar aquilo que está dentro da nossa alçada que é o bullying, que a sua filha
sofreu isso, identificado, eu entendo que nós teremos elementos para começar dar
encaminhamento a um processo dessa questão.
A outra questão eu entendo que é instância, é em outro espaço, né? Então...
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O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Professora, a senhora vai
poder ir, a mãe vai, antes da senhora, eu quero dois minutos. O professor Dráuzio
gravou um texto pra gente, pra CPI e, o senhor conhece este texto? Não? O professor
Dráuzio gravou um depoimento pra nós, então eu passo o professor Dráuzio e a senhora
sai e a mãe o que tiver que responder fala coma outra professora porque nós não vamos
parar aí.
O procurador está aqui, mas eu quero passar este texto, será que, meu Deus,
estamos sozinhos aqui hoje, está difícil... Pede pra alguém me ajudar aqui, baixar o
texto do Dráuzio. Como é que faz? Me ajude alguém aqui, por favor. Põe o texto do
Dráuzio, está na internet. A Sarah vai...
Tem um texto do professor Dráuzio, que gravou pra CPI e ele, é sobre este
assunto, é sobre este assunto. Só um minutinho, professora. Eu sei que a senhora tem
que ir embora. Koba, passa o Dráuzio, põe o Dráuzio Varella, põe o Dráuzio pra ver.
Estourou o seu tempo?

A SRA. DINÁ DE ALMEIDA LOPES MONTEIRO DA CRUZ - Vai
depender da Marginal agora, né?
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Com essa chuva, então
vamos passar o Dráuzio que é um pouquinho, vamos lá, põe o Dráuzio aí. Bom, libera a
professora e passa para a outra. Peça pra trazer o Dráuzio para o depoimento, por favor,
que nós vamos ouvir o pessoal de Sorocaba. Não tem como abrir aí?

O SR. - (Inaudível - fala fora do microfone.)
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Por o Dráuzio. Professor
Dráuzio gravou um texto pra gente, uma contribuição. Como ele era um dos maiores
contribuidores do Show Medicina...
A senhora leu a revista "Piauí", professora sobre a USP? Leu a matéria da Malu
Delgado? Não? Nem a matéria do "El País"? Então vamos lá.

A SRA. DINÁ DE ALMEIDA LOPES MONTEIRO DA CRUZ - Não, não
mesmo.
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O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Vamos lá. Vamos lá.
Dráuzio, está na fita? Caiu professora, não tem jeito. Está liberada. Vamos lá. A senhora
faz a sua última fala e ela...

A SRA. DEPOENTE - Eu só queria dizer que o que a Dra. Diná falou que nós,
que ela perguntou o que nós queríamos que fosse feito. Eu acho que isso não é querer
ajudar porque a partir do momento que se relata um problema que existe lá dentro, não é
o que nós queremos que seja feito, é o que a Universidade pode fazer nos apresenta. Nós
não tínhamos uma solução pra dizer faça isso ou faça aquilo.
Nós não tínhamos nem condições emocionais de pensar em uma solução dentro
da Universidade. E da parte da Universidade nós não tivemos nenhum apoio, certo? é
isso o que eu quero colocar. O sofrimento da minha filha e das outras vítimas que
vieram aqui é o mesmo. São intensos e não houve reconhecimento da Universidade.
Inclusive a professora de graduação aqui presente, representante da direção da
graduação chegou a dizer "vocês eram adultos".
Quer dizer que para adultos não existe estupro? Nós ficamos indignadas. Isso
não foi uma vez, foi mais de uma vez. Depois em uma última conversa ela falou que nós
já tínhamos buscado o que nós queríamos porque nós já tínhamos ido à Justiça Comum.
Nós fomos à Justiça Comum, mas nós também buscamos a Universidade na área
administrativa e não tivemos respaldo. Então, perguntar simplesmente como ela
perguntava "o que vocês querem que nós façamos? O que vocês querem que eu faça?" é
bem simples, agora apresentar efetivamente um resultado...
Eu gostaria até de saber, vocês fizeram alguma coisa dentro da Faculdade para
resolver o que eu estou passando aqui que foi o bullying e todo o sofrimento
discriminatório? Eu gostaria... Se fizeram eu gostaria de saber o que foi feito porque até
o momento eu não sei o que foi feito, sei que não foi feito nada.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Está bom. Professora nós
não vamos conseguir abrir o Dráuzio, a senhora pode ir e a gente fecha com a outra
professora. E dizer que eu tenho convivido muito com esta família, eu acho que a coisa,
a menina insiste que não tem a mínima condição de voltar para a Faculdade. Eu li todo o
processo quando ela pediu o trancamento de matrícula, a dificuldade que houve e tal
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que eu achei que foi uma coisa muito mal encaminhada o jeito que foi o trancamento da
matrícula dela, aquela coisa toda.
Eu achei que a gente devia fazer um esforço enorme pra que essa menina
pudesse reorganizar a vida dela e pudesse frequentar as aulas, reassumir e ela não ser.
Eu converso com ela e ela, ela mostra fotos e enfim. Ela, eu acho que a Faculdade devia
fazer outro tipo de acolhimento com ela, recebê-la e tentar fazer com que pudesse
prosseguir a vida dela.
Quando houve o fato, o que aconteceu? Algumas meninas da Faculdade de
Enfermagem, algumas meninas da Faculdade de Enfermagem assumiram o lado do
rapaz, colocaram coisas na internet desmoralizando a menina, né? Isso dificultou que
ela voltasse pra própria turma dela. Então, eu sei que tem um serviço de atendimento
importante lá na USP, a família teve que procurar todo o atendimento com recursos
próprios, né?
Então eu acho que ainda há tempo, ainda há tempo de recuperar essa vida, ela é
muito, quantos anos ela tem hoje?

A SRA. DEPOENTE - Vinte e quatro.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Quando aconteceu quantos
anos ela tinha?

A SRA. DEPOENTE - Vinte e um.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Vinte e um anos. Tinha
acabado de entrar na Escola, não foi?

A SRA. DEPOENTE - Foi.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Foi numa festa, nunca tinha
bebido na vida, tomou bebida adulterada, ele adultera. Ele é um cara especializado em
adulterar o conteúdo químico de bebida. Bom, lá na Medicina também isso aí era
liberado, não é?
Então ele adultera o conteúdo químico, a menina que ela é uma criança até hoje.
O conteúdo químico da bebida foi adulterado, né? Ela foi levada lá para a casa do
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estudante junto com as coleguinhas. Foram todas pra lá. É uma história trágica! O lugar
que ele levou a menina chamava "o quarto do estupro", lá na Casa do estudante. Ele é
um cara bem mais velho, um cara bem mais velho à época, evidente que a cronologia
acompanha. Super experiente, um ex-policial militar, um cara perigosíssimo que já tinha
um assassinato nas costas, né?
E ele tem várias meninas e várias histórias que a gente conhece, que a gente
conhece. Ele está solto, colando grau, zombando da cara da gente, pondo fotos. Ele é
muito forte, ele é um lutador de judô, ele é muito forte, né? E ele está zombando da cara
de todo mundo, todo mundo, todos nós.
E a menina está com a vida destruída, fora da Faculdade só chora, chora, chora
da hora que acorda à hora que vai dormir só chora, né? Então, houve, bom, alguma
coisa a gente pode fazer. O que houve, houve e isso aí ninguém vai... Mas vamos tentar
nos redimir, está bom? Muito obrigado.
Vamos lá? Ainda bem que a senhora falou que desde o dia 17 de dezembro eu
estou tentando falar com a senhora. A senhora gostaria de falar mais alguma cois pra
concluir? Eu agradeço a presença da senhora, muito obrigado.
Vamos prosseguir a vida? Vamos falar de Sorocaba? De Sorocaba não, PUC,
né? Não é só Sorocaba. O diretor da Faculdade de Medicina de Sorocaba está aqui hoje
e o vice-reitor nos acompanhou. E eu falei com o Dr. José Carlos Dias, nós queríamos
que a reitora viesse. Tanto o Dr. José Carlos Dias pediu pra que eu fosse lá conversar
com a reitora e eu achei importantíssimo, professor Martinez e o diretor da Faculdade
de Medicina.
Professor Martinez, por favor. Deixa só cumprimentá-los, espera aí. Você que é
o diretor da Faculdade de Medicina? Professor Martinez. Precisa, eu queria que o
senhor conversasse com as procuradoras pra gente ter essa ligação, é importante. Foi
muito boa a sua postura, muito obrigado.
Bom, a Sarah vai voltar, não? Como é que é?

O SR. - Vai voltar.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Vai? Então, Dr. Luiz está
aí? Sempre companheirão. Pronto. Não tem internet, não tem nada?

O SR. - (Inaudível - fala fora do microfone.)
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O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Vamos, não! Pede o HD, eu
vou fazer, então vamos passar o Pucciana do Leão XIII, a Bateria do Leão XIII, aí a
gente faz o Rodeio da Gordas e aí a gente começa com Sorocaba. Vamos lá, põe o Leão
XIII aí, a Bateria do Leão XIII. Vamos lá, vamos por a Bateria do Leão XIII.
Este é um vídeo que nós conseguimos salvar e correu o mundo todo. Aí o
pessoal da Unesp fez uma edição desse vídeo sobre o trote que eles têm lá na Unesp.
Então a primeira parte é PUC, mas não é PUC Sorocaba, é PUC. Como o vice-reitor
está aqui, é evidente que eu vou lá no gabinete da reitora, vou lá no gabinete da reitora,
que eu fiz uma coletânea de tudo o que tem de PUC. Mas eu quero passar esse, PUC
Leão XIII.
PUC Leão XIII e aí acaba com Unesp. Unesp Botucatu onde tinha o Rodeio das
Gordas. Lugar que ocorria o Rodeio das Gordas, aí a gente começa. Sorocaba e fecha
com PUC. Vamos lá. Está na área? Tá na área, na ponta? Está? A professora da
Enfermagem está aí, quando tiver o Dráuzio Barreto, Varella, Barreto é o escritor, meu
Deus! Quando tiver Dráuzio... Pode, vamos lá. Precisa apagar porque senão a TV não
consegue captar.

É feita a exibição de vídeo.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Acende a luz senão a TV
não pode trabalhar.

É feita a exibição de vídeo.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Esse segundo é uma
dramatização. Professora, só um pouquinho que vai passar o Dráuzio Varella, que é
importante que vocês da Enfermagem levam esse, e o procurador está aí e nós vamos
passar o vídeo do Dráuzio.
A primeira parte então, é PUC São Paulo, Leão XIII, a segunda parte, nós temos
o vídeo original do Rodeio das Gordas, que é um trote aplicado na Unesp Botucatu, na
Medicina, e as meninas da Unesp fizeram esta dramatização do Rodeio das Gordas. Nós
temos o vídeo Rodeio das Gordas também, que era assim que era feito.

1967
DIVISÃO DE TAQUIGRAFIA
Bom, e aí nós vamos passar o Dráuzio e nós vamos ouvir os professores de
Sorocaba. Por favor, vamos passar o Dráuzio. A TV precisa de luz, não pode apagar a
luz senão eles não têm como trabalhar. Por favor, TV, Fotografia, tudo precisa de luz.
Tem Dráuzio aí? Eu precisava de duas, viu Dan. Preciso o Dráuzio pro pessoal da USP
ver e precisava daquele PUC Taquaritinga, aquela Calomed em Taquaritinga, por favor.

É feita a exibição de vídeo.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Pessoal, vamos lá.
Suspende, está bom. Obrigado Dráuzio. Deixa eu organizar, para vocês não ficarem
agitados, vamos fazer todos os prints do Rodolfo que foi falado, toda barbaridade,
aquele trote do soco no peito para arrebentar com a cabeça do menino lá que os caras
falaram "está gravando, está gravando", e aí com calma, com calma, eu não vou ficar
açodando ninguém, não é possível perder aquele documento da Calomed de
Taquaritinga, não é possível.
Vocês têm todo o tempo do dia, da noite pra achar, aquilo vai ser uma peça
fundamental no processo da PUC Sorocaba e é bom que o diretor da Faculdade veja
aquela barbaridade.
Agora, vamos trabalhar com calma com o que tem, tem muito material pra
mostrar. Então vamos com calma, agora eu estou pedindo, nem que não seja, toda
audiência eu peço PUC Sorocaba, Calomed Taquaritinga, não acha, não acha. Tem que
achar. Se eles tirarem da internet, se a gente não salvar a gente morre na praia.
Tudo aquilo que aconteceu das meninas, depois Dom Odilo se manifestou, pois
na internet que ninguém ia ser perseguido, tal. Vamos recuperar tudo, vamos lá.
Batucanabis, belíssimo nome da Bateria da PUC São Paulo-Sorocaba. Vamos lá, vamos
fazer tudo, vamos fazer direito.

O SR. RICARDO KOBAYASKI - Isso são prints de ameaças de assédio ao
Rodolfo Furlan Damiano, foi o primeiro rapaz a depor aqui, depôs via skype, estava nos
Estados Unidos e falou...
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Passa a cópia, espera aí. Já
vi que tem cópia em papel, passa uma cópia para os professores poderem acompanhar.
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O SR. RICARDO KOBAYASKI - Nós já vamos imprimir e já passamos pra
eles.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Por favor.

O SR. RICARDO KOBAYASKI - Eles estão conversando sobre ele na
internet, aí uma certa altura Márcia Mestiço diz "O que esperar de uma criatura dessa?
KKK. O cara apoia a Dilma?" Porque eles estão comentando a página de internet dele,
do Facebook. "Ah, nem perca tempo, mas boicota esse imbecil, o jumento realmente
nada sabe de Medicina, manda esse cara para Cuba, Bolívia, o mundo ideal para esse
pseudo Mais Médico, um merda".
Essa mesma moça volta a comentar, Márcia Mestiço, né? "Vem cá, eu to puta
com isso. Esse papo que não teve a intenção de que é um santo, de que a culpa é do
"Estadão", etc., mentira! Fez pra sacanear mesmo, pra boicote. Fui defender a
Faculdade... Ah! Mentiroso e imbecil".
Aí tem o outro... Não é o mesmo, na mesma conversa são vários posts agredindo
ele. Aí depois a uma certa altura um rapaz chamado André Murakami. "Já que este
calouro não gosta do trote e vem com todo esse papinho esquerdista, ele sentirá na pele
o real trote na vida acadêmica e profissional, afinal passará pelo PS da Clínica Médica,
pelo Politrauma, pela Pediatria, sala 60 na qual diversos ex-alunos aqui presentes no
grupo são chefes ou residentes. A batata dele vai assar".
Aí em seguida comenta o José Otávio de Giancoli, "espero que os colegas o
tratem muito bem durante os plantões no CHS". E eles continuam os comentários.
André Murakami de novo "ah, esse calouro não gosta do trote...", é o mesmo.
Pode passar que isso é repetição. E aqui o que eles estavam comentando que é
essa página do Rodolfo no Facebook e inclusive ele apagou o Facebook dele devido a
quantidade de comentários insidiosos que ele teve contra ele, uma série de perseguições
e promessas de retaliações a ele quando chegasse no Internato e na Residência. Agora
tem um vídeo...
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – E as meninas que vieram
aqui depor? Eu sei que não deu pra por, vamos por o vídeo do soco.
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O SR. RICARDO KOBAYASKI - Esse vídeo, só pra contextualizar ele, é que
na PUC Sorocaba é terminantemente proibido aplicar trote dentro do Campus, aliás em
toda faculdade é proibido. Esse trote é um clássico lá dentro, ele foi aplicado o ano
passado, ele chama Esternada, aonde um veterano dá um golpe forte no esterno do
calouro, tá? Isso foi dado dentro do centro acadêmico e continua...
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Está invertida a imagem,
está invertida. Tenta corrigir.

O SR. RICARDO KOBAYASKI - Bom, só concluindo então. É um troe que é
dado no calouro que eles chamam de esternada, que é um golpe que é dado no esterno
com bastante violência. E nesse caso foi praticado o ano passado, ou seja, em 2014 no
espaço do centro acadêmico da Faculdade de Medicina da PUC de São Paulo.

É feita a exibição de vídeo.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Tem mais alguma coisa,
Koba? A foto do Rodolfo que eles fizeram na internet vocês não vão por? Cadê o Koba?
Aquela foto que eles puseram de travesti? Hã? Não? Não vão por? Em Taquaritinga não
achou, né? Olha, por favor, antes dos professores falarem, vamos ver de achar a
Calomed de Taquaritinga, por favor.
Vamos achar a Calomed de Taquaritinga. Essa? Essa não é.

É feita a exibição de vídeo.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Vamos lá. Quem fala, o
professor Martinez ou o diretor da Faculdade? O senhor professor? Quem pode, fala só
primeiro o nome pra efeito de gravação, vamos começar.

O SR. GODOFREDO CAMPOS BORGES - Godofredo Campos Borges, eu
sou diretor da Faculdade de Ciências Médicas da Saúde da PUC-São Paulo.
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O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Então, professor, como é
que estão as coisas lá, houve trote este ano, não houve? Como teve a recepção, o senhor
sabia desse esternada aí? Essa...

O SR. GODOFREDO CAMPOS BORGES - Não.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Esse golpe dado no
esterno?

O SR. GODOFREDO CAMPOS BORGES - Não.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – O senhor conhecia essa
Calomed de Taquaritinga lá, de 2014?

O SR. GODOFREDO CAMPOS BORGES - Eles jogaram em 2014 em
Taquaritinga, na Intermedinha, eles subiram para Intermed este ano.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – O senhor saber como é que
foi esta Calomed de Taquaritinga?

O SR. GODOFREDO CAMPOS BORGES - Não. Não faço...
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Posso contar pro senhor?
Posso contar?

O SR. GODOFREDO CAMPOS BORGES - Eu sei que eles participam, mas
não sei detalhes dos jogos. Nem em Sorocaba.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Não sabe nada do que
aconteceu nessa quadra?

O SR. GODOFREDO CAMPOS BORGES - Não.
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O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Então foi todo mundo pra
quadra. Vamos lá. Foi todo mundo pra quadra, aí teve que fazer jogos de homens e
mulheres e sabe qual era o fardamento? Todo mundo nu, todo mundo nu, quase que
fechou Taquaritinga, mas correu muito dinheiro, muita droga, muita bebida e quase que
o prefeito caiu.
Porque, lógico que eles fecharam as portas da quadra, mas o pessoal soube na
cidade, gravaram. Gravaram, por isso que esse documento de Taquaritinga eu vou
guardar até morrer. O prefeito me ligou desesperado, desesperado, né? Então, nós
queremos saber como é esse negócio, porque que o Rodolfo foi xingado de tudo, porque
que teve, as meninas vieram aqui.
Eu vou contar uma coisa para o senhor, as meninas estavam depondo aqui com a
gente, era um dia a tarde. Estavam os pais delas e veio um menino e ficou aqui. Tudo o
que elas falavam ele digitava, tudo porque não teve Web.
Aí elas estavam depondo professor, o tempo todo, depondo e aí de repente elas
ficaram brancas, brancas, lívidas. Sabe por quê? Os caras ficavam escrevendo na tela do
computadorzinho delas as barbaridades contra elas. Aquele dia foi pra Web ou não foi?

O SR. GODOFREDO CAMPOS BORGES - Foi sim, eu assisti...
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Mas foi pela Web, foi pela
Web? Foi pela Web, exato, foi pela Web. O senhor não imagina o que eles escreviam
pra elas. Elas queriam parar de depor, tal. Mas tinha uma que era advogada, tal, que era
mais corajosa que ela encarou e fomos até o fim.
Aí, Dom Odilo soltou aquela nota com o símbolo da PUC e elas ficaram um
pouco mais calmas, né? Então nós queremos saber como é que é esse negócio aí, né?

O SR. GODOFREDO CAMPOS BORGES - Em relação à nota não foi o Dom
Odilo, foi a Faculdade, foi a reitoria. A nota foi...
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Do Dom Odilo.

O SR. GODOFREDO CAMPOS BORGES - A nota foi...
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O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Não, saiu um oficial com o
símbolo da Cúria...

O SR. GODOFREDO CAMPOS BORGES - Saíram duas oficiais. Saiu uma
nota na Faculdade e uma nota antes dos calouros entrarem, que os calouros começaram
dia 23 de janeiro, nós estamos praticamente quase um mês com aulas já.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – isso foi no sábado a tarde.
Só para entender o que eu estou falando, eu não estou contrapondo, eu nunca faço isso.
Saiu, vou contar todo o enredo, não tem problema nenhum.
Eu entrei em contato com os padres, eles foram falar com Dom Odilo e o Dom
Odilo soltou um pela Cúria, pela Cúria que deu uma acalmada geral e depois vieram os
textos, mas teve uma que veio com o logo da Cúria que Dom Odilo mandou postar
dizendo que ninguém ia ser retaliado, ninguém e aí deu uma acalmada geral. Então,
passo a palavra para o senhor.

O SR. GODOFREDO CAMPOS BORGES - Em relação à Intermedinha, os
jogos eu não tenho, a gente não fica nem sabendo, não é gravado, não é mostrado pra
gente. Em relação ao depoimento das meninas que estiveram aqui, eu assisti na
Faculdade on line, provavelmente mais gente deve ter assistido, está certo?
Aquilo foi importante, a gente conheceu dados que a gente não tinha na verdade.
Elas deram a cara pra bater realmente. A gente conseguiu identificá-las até como
vítimas, está certo? Isso possibilitou à PUC tomar certas medidas que já foram tomadas.
Então acabou nos ajudando.
A SRA. SARAH MUNHOZ – PCdoB – Alguma medida protetiva em relação a
essas meninas?

O SR. GODOFREDO CAMPOS BORGES - Sim. Nós, em relação a elas a
própria direção da Faculdade, a própria reitoria já lançaram outros comunicados via
internet, via mudo que é um sistema nosso assim, em relação que a gente não tolera e
não toleraria qualquer ato de vingança e qualquer ato de repúdio que a PUC sempre foi
uma universidade muito aberta e todas as pessoas têm as suas possibilidades de
expressão como qualquer outra.
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O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Professor, foi aberto algum
processo, alguma sindicância, alguma investigação porque lá os veteranos e até gente
formada participa dos trotes, né? Aqueles bailes, aquelas recepções que elas se
referiram. As cusparadas, né? De chope, aquela coisa toda.
Quais foram os procedimentos que a Universidade tomou em relação aos fatos
que estão aparecendo com muito cuidado, com muito susto? Quais são os
procedimentos que têm sido tomados? Porque eu falei isso para o reitor, eu vou falar
uma coisa para o senhor, eu tenho 65 anos de idade, agora em março faço 66, sou um
cara católico, católico. Católico à moda antiga.
Eu estou trabalhando nessa CPI praticamente em período integral, acaba dia 13,
nós vamos escrever um relatório forte e nós vamos mandar para o Ministério Público
um relatório digitalizado chamado Hiperlinks. Todos os vídeos que nós conseguimos
salvar, a letra de música.
Então, estou aqui do lado do Marco Aurélio que um irmão meu, estou aqui ao
lado da deputada Sarah Munhoz. Vou dizer uma coisa para o senhor, eu sou um cara,
não tenho muita importância na política, mas quando acabar esta CPI eu vou pegar o
relatório da PUC-Sorocaba, da PUC-São Paulo, da PUC-São Paulo aqui e da Puccamp.
Vou lá no Núncio Apostólico, vou ver se a Sarah vai, Marco Aurélio. Nós vamos lá
falar, por favor, o sehor entregue este documento para o Papa Francisco, porque não é
possível que em uma universidade católica, católica, católica.
Nós fomos lá para Campinas fazer a Puccamp, os caras tocaram fogo lá, os caras
que se sentiram ameaçados. Está aqui olha, estão me ligando direto que eu preciso
explicar porque tocaram fogo lá na PUC-Campinas em repúdio à audiência que nós
tivemos lá em Campinas. Vou lá despachar porque não é possível que duas
universidades católicas...
Esse negócio do Leão XIII não tem explicação. Isso aí não é o senhor, é lá. É
Leão XIII, Direito, Direito, né? Agora, PUC-Sorocaba precisa ter uma explicação,
precisa ter uma explicação. As coisas são muito barra pesadas, as cosas são muito barra
pesadas.
Sabe, eu tive um amigo na PUC-Sorocaba, eu sou da, não sei quantos anos o
senhor tem, eu sou geólogo, eu era da sala do Alexandre Vannucchi, sobrinho do
professor Aldo Vannucchi. O Alexandre foi morto lá na OBAN na minha frente. E nós
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tínhamos um amigo lá em Sorocaba que não era de Sorocaba, era do Rio Grande do
Norte, chamado Gerardo Magela.
O Gerardo Magela quando o Alexandre foi preso, ele era amigo pessoal do
Alexandre, e o Gerardo era um menino e não tinha envolvimento político, tal e às vezes
ele vinha para São Paulo com o pessoal lá da PUC-Sorocaba, PUC da Medicina, ele
vinha assistir cinema, teatro. Ele era bem simplão.
Quando o Alexandre foi preso e morto eles pegaram o Gerardo Magela e eles
acharam que o Gerardo era um cara tão importante que ele não falava nada, torturaram e
torturaram e mataram o Gerardo Magela. Mataram o Alexandre e mataram o Gerardo
Magela. A família do Gerardo era muito importante lá no Rio Grande do Norte, família
de militares, políticos, então fizeram um acordo com a OBAN. Devolvam o cadáver
dele e nós nunca vamos falar nada.
Eu, o Alexandre foi morto no sábado, ele morreu de manhã assim. Ele foi preso
na quinta e morreu no sábado entre nove e onze horas da manhã. O Gerardo Magela
também, também. Eu não estou, o Alexandre eu sabia que o Alexandre tinha sido
morto, eu vi eles lavando a cela que o Alexandre tinha feito uma cirurgia de apêndice e
ele estourou todinho por dentro. Eles estouraram o Alexandre.
E o major Carlos Alberto Brilhante Ustra me contou que eles tinham acabado de
matar o Alexandre. Ele falou que tinha mandado o Alexandre pra vanguarda popular
celestial. Até queria pedir, Dan pega dois livros lá do Cale-se do Caio Tulio pra gente
dar para os dois professores, conta esta história.
Bom, aí eu entrei, fui preso,a minha esposa, todos nós fomos presos da Geologia
e eu fiquei 90 dias na solitária que os caras queriam, os militares queriam que eu
contasse histórias do Alexandre Vannucchi e do Gerardo Magela que eles tinham
envolvimento com armamentos, ações armadas e que eles eram terroristas perigosos.
Evidente que primeiro não tinha, né? E na circunstância que tava quanto mais
eles me reprimiram, menos eu falava, né? Então eu fiquei 90 dias de pé em uma solitária
em cima de um boi. Você sabe o que é um boi, né? Aquela privada. Boi é privada de
cadeia, aquela privada cortada no chão. Às vezes eles abriam um retângulo de ferro, me
punham um prato de comida.
Eu fiquei 90 dias, eu fiquei verde, verde, verde. O olho totalmente amarelo, eu
fiquei totalmente verde, para incriminar o Alexandre. E como a morte do Alexandre é
um tremendo rolo que o cardeal não reconheceu o suicídio, eles falaram que o
Alexandre não morreu lá dentro, morreu na Rua João Boemer, que ele se atirou embaixo
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de um caminhão. E o Gerardo Magela ninguém sabia nada. Ninguém conhecia Gerardo
Magela que era estudante da PUC-Sorocaba, né?
Eu estou contando toda esta história para o senhor, para o senhor imaginar a
importância que tem pra mim...

O SR. GODOFREDO CAMPOS BORGES - Gostaria de solicitar um
minutinho. A pilha acabou aqui.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Eu espero o senhor, eu
espero.

O SR. GODOFREDO CAMPOS BORGES - É que ela apita...
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Fica sossegado.
A SRA. SARAH MUNHOZ – PCdoB – Fica "pipipi"...

O SR. GODOFREDO CAMPOS BORGES - É.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Eu fiz toda essa introdução.
Bom, acontece o seguinte, qual era o problema? Nós fizemos a Comissão da Verdade,
nós não temos uma foto do Gerardo Magela, uma foto. Nós sabemos que ele morou em
Itu um período antes de ir pra, antes de entrar na Faculdade. Embora a família seja
totalmente potiguar, lá do Rio grande do Norte, lá de Natal.
Bom, porque eu estou falando isso? Toda vez que eu ouço falar de PUCSorocaba eu imagino a minha realidade. Quando foi isso? Foi em 1973. Que dia? Foi no
dia 17 de março de 1973, né? Alexandre foi preso no dia 15 de março, Gerardo foi preso
no dia 16 e eu fui preso no dia 17. Eles mataram os dois, o Alexandre e o Gerardo.
Bom, então o senhor imagina pra mim ficar 90 dias trancado de pé, numa
solitária para incriminar os meus dois amigos, meus dois companheiros, Alexandre
Vannucchi Leme, filho de José Leme e da Dona Egle Vannucchi Leme, sobrinha do
Aldo e o Gerardo Magela.
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Bom, então estou dizendo que para mim PUC-Sorocaba representa isso, e o
professor Aldo na época era muito vinculado, depois ele fez aquela Fundação Municipal
de Ensino, aquele negócio lá.

O SR. GODOFREDO CAMPOS BORGES - UNISA.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – É, UNISA. Bom, então
estou falando professor, com a máxima emoção. Então, quando eu vejo essas
barbaridades, essas loucuras, loucura. Os caras tudo doido, doido. As meninas vinham
aqui falar dos trotes, o relatório, o Rodolfo, coitado do Rodolfo, ele acha que nós somos
o maior canalha do mundo porque nós pusemos, entrevistamos ele pela Web, ele não
sabia que tinha jornalista do Brasil inteiro aqui.
A gente falou, tem jornalista, tal; Era o começo da CPI tinha, o Brasil estava
aqui, o Brasil, né? Teve uma repercussão absurda, as coisas que ele falou e aí a vida
dele virou um inferno, né? Bom, então eu estou abrindo todo esse jogo, falando tudo
isso porque, como eu te digo, eu sou católico, esse aqui é catolicão, catolicão mesmo.
Esse aqui é católico de... eu acho que ele vai à missa todo dia. Eu ainda, né? Vou de fim
de semana, tal, mas esse aqui não. Esse aqui acorda e comunga.
Bom, então eu vou falar uma coisa pra o senhor. Não é possível, não é possível
que as duas, porque se fosse uma faculdade que era só de nome Faculdade Católica, mas
é tudo terceirizado, não tem nada a ver, mas a PUC-Sorocaba é a Pontifícia
Universidade Católica de São Paulo. E a PUC-Campinas é, o bispo não está lá dentro da
PUC? Dentro da PUC, né? Tem até aula de Teologia lá na PUC-Campinas.
Então eu estou falando toda esta introdução de uma forma muito emotiva, né?
Porque eu acho que tem que, assim, essa história de, tem que mudar, tem que mudar. Eu
acho que alguma coisa grava está acontecendo, né? Imagina, quando eu mostrei, olha o
nome da Bateria dos caras!
Eu não sou um cara moralista, não sou fundamentalista, mas os caras são loucos,
põe o nome da bateria de Batucanabis, Batucanabis? Vai ser folgado assim lá fora, o
que é isso gente? Faculdade de Medicina, PUC, né? Tudo louco, você viu, a imagem
estava invertida do soco, eu vi a imagem do soco direitinho. Vocês tinham que ver
como os caras estavam doidos, doidos, doidos.
Eles puseram o menino assim bem próximo de um vitrô que qual era a ideia?
Era dar o soco e o cara bater a cabeça no vitrô. Eles prepararam direito pena que o vídeo
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não dá para aparecer, é isso. E o segurança falava assim (ininteligível) mas porque era
isso, o cara ficava de pé, ele ficava assim e eles falavam assim, o menino branco e ele
lá, fica perto do vitrô. Então qual era a ideia dar o soco e o cara pumba! Batia a cabeça
no vitrô e quebrava o vidro. Eles falam isso, eles falam. A chamada esternada.
Então, já veio o reitor, já veio a menina, aí nós pedimos até para a reitora, aí Dr.
José Carlos dias ia falar "não, vocês são loucos, vai chamar a reitora lá pra depor? O que
é isso?" Calma Dr. José Carlos.
O Dr. José Carlos Dias foi meu advogado. Meu pai contratou, nós não tínhamos
dinheiro, meu pai era um pequeno dono de padaria. Meu pai foi lá, fez um carnê, um
parcelamento, imagina contratar aquela época Dr. José Carlos Dias de advogado. Teve
que fazer um carnê, mas o doutor foi maravilhoso, né?
Aí ele ligou "vocês vão chamar a reitora?" Não, calma, calma. Fica sossegado,
vamos levar a reitora, não. Mas vamos, é... Ele falou "vai visitar a reitora". Eu falei "ela
vai ver tudo os vídeos, todas as histórias". Nós vamos falar com o Dom Odilo, nós
vamos falar, eu perguntei, "nós vamos falar com Dom Odilo? Dom Odilo precisa saber,
né?"
Bom, estou falando tudo isso porque quem veio depor agora é o senhor. Eu fico
falando, falando, falando, mas eu precisava falar isso, eu falei isso para o Martinez, né?
Sorocaba, Sorocaba! Os malucos... Lá em Taquaritinga quem levou eles para lá foi um
tal de Tierno que é um garoto que é secretário de Turismo, Cultura. Porque sabe o que
aconteceu em Taquaritinga? Tinha duas correntes, uma que era contra irem pra lá e
outra a favor, ganhou a favor por quê?
Porque eles consumiram toda a gasolina de todos os postos, toda cerveja, todo
pão e todo chocolate e não tinha droga que limitasse, eles recorreram a todos os
fornecedores de droga, todos!
O que foi comprado de éter, quelene, de tudo o que tinha direito na Open, lá.
Open! Maconha, tudo o que tinha direito. Aí, rendeu, girou na cidade cinco milhões de
reais em uma semana. E os caras estavam satisfeitos, o grupo que achava que tinha que
entrar grana na cidade. Só que a cidade ficou destruída! Destruída, todo mundo queria
matar o prefeito, matar o prefeito e eles querem voltar lá de novo. Eu já avisei se fizer
de novo não vou segurar a onda! Vou ser o primeiro a por vocês na cadeia.
Teve uma enorme discussão lá em Taquaritinga, o prefeito parece que é médico,
uma boa pessoa, corretíssimo. Um senhor apavorado coma repercussão e agora com
esse negócio da CPI, ele ligou e falou " e aí Adriano, o que vamos fazer?" Eu falei "não
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faça!". "A turma disse que aqui o dinheiro gira, acaba tudo". Não, para com isso. O cara
de Santa Rita do Passa Quatro foi preso o prefeito lá. Fez Intermed, lá não é Calomed é
Intermed e lá a barbárie é total, total.
Bom, então abri o meu coração para o senhor, não podia nem falar tanta cosa,
mas estou falando. Sei tudo dessa Calomed, tudo, tudo, tudo! Quase que eu fui lá,
principalmente no dia em que eles fecharam a quadra e tinha que ficar todo mundo nu
dentro da quadra. E tem mais detalhes que eu não vou ficar aqui porque não tenho prova
pra falar, então eu não vou correr risco nenhum. Entendeu? Então é isso o que eu queria
falar para o senhor, olhando no seu olho.

O SR. GODOFREDO CAMPOS BORGES - Em relação a essa competição...
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – No microfone, por favor.

O SR. GODOFREDO CAMPOS BORGES - Em relação a essa competição
não é só Sorocaba que participa, é uma cidade que também não é nossa.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Mas essa daí era fechada.

O SR. GODOFREDO CAMPOS BORGES - Eu não tenho os vídeos vou ser
bem sincero, a gente não vê.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Você nunca viu esses
vídeos?

O SR. GODOFREDO CAMPOS BORGES - Não. Nunca vi.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Nunca tinha visto, eu
acredito, não estou...

O SR. GODOFREDO CAMPOS BORGES - Esse do menino eu também
nunca vi.
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O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Esse da Batucanabis? As
letras, o senhor conhece as letras? É a sua bateria, é a bateria da sua Faculdade.

O SR. GODOFREDO CAMPOS BORGES - Da Faculdade, é.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – O senhor já viu as letras
deles?

O SR. GODOFREDO CAMPOS BORGES - Vi. Como qualquer faculdade
todas tem execráveis, mas têm essas músicas.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Eles não tiram?

O SR. GODOFREDO CAMPOS BORGES - Não.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Eles repetem todo ano.

O SR. GODOFREDO CAMPOS BORGES - Em relação, eu estou há um ano
e meio como diretor. Não vou dizer que Sorocaba não tinha trote quando eu entrei, com
muito orgulho fiz faculdade lá em 1983 (ininteligível). O que eu vou dizer de 80 e...
2004, 14 que é o meu primeiro ano de mandato, digamos assim, com calouro, 2013 eu
peguei assim um finalzinho porque eu era vice-diretor porque o Martinez acabou vindo
para a reitoria. Nós não tivemos mais demandas, não tivemos mais queixas de trote.
A questão de uns cinco anos atrás a Faculdade começou a incentivar a recepção
aos calouros, humanizar, os pais vão um dia antes, no domingo. Isso é uma coisa que já
tem em Sorocaba, esse ano não quis fazer porque estava em cima da hora, mas nos
outros anos, teve quatro anos, os pais iam antes.
A diretoria apresentava o nosso método de ensino que é um método mais ou
menos novo, não é? Aula, então assim, criavam certas dificuldades para quem vem e
expunha já aquela época as nossas formas de denúncia. Então assim, a gente sempre
teve isso, não é? O que foi aprimorado com o tempo? Isso que eu vou dizer. As coisas
melhoraram? Sim. São perfeitas? Vou ser bem sincero, pode ser que tenham falhas que
tem que corrigir ao longo do tempo porque a coisa é muito dinâmica.
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Ah, 2014 a gente não teve denúncia, 2013 nós não tivemos denúncias formal.
Em 2015 nós estamos a uma semana, a um mês já de aula, começou um pouquinho mais
cedo, começou dia 19 para o quinto e sexto ano e dia 26 para o primeiro ano, bem
diferente dos outros anos.
Coincidiu com este movimento da CPI, vou ser sincero, deve ter ajudado muito
porque assim, os alunos estão mais tranquilos, a própria venda de camisetas já tinha
sido proibidas, elas continuam sendo proibidas a venda no campus. Usa quem quer,
muita gente tem orgulho de usar mesmo, gosta de entrar na Faculdade. Hoje em dia nem
todo mundo corta o cabelo, muitos já vem com os cabelos cortados.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – (Inaudível - fala fora do
microfone.)

O SR. GODOFREDO CAMPOS BORGES - Oi?
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – (Inaudível - fala fora do
microfone.)

O SR. GODOFREDO CAMPOS BORGES - Não, não. tem vários tamanhos.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – (Inaudível - fala fora do
microfone.)

O SR. GODOFREDO CAMPOS BORGES - Eram agora tem tamanhos
individuais. Hoje em dia as veteranas entram com cabelo solto, sobe na...
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Foi vendido kits este ano?

O SR. GODOFREDO CAMPOS BORGES - Foi vendido no Centro
Acadêmico pra quem quisesse comprar. Não é obrigado usar.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Quanto foi o kit? Não
lembra?
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O SR. GODOFREDO CAMPOS BORGES - Não, aí não sei.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – A Faculdade paga bem
paga e ainda tem que comprar kit. Tem, a comissão de formatura continua atuando?

O SR. GODOFREDO CAMPOS BORGES - De formatura?
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – O segundo cobrando do
primeiro as coisas.

O SR. GODOFREDO CAMPOS BORGES - Não, comissão de formatura
cada ano tem o seu pra formatura.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Pronto, continua.

O SR. GODOFREDO CAMPOS BORGES - O senhor perguntou o que foi
feito depois daquelas que vieram fazer a denúncia aqui, né? Bem prático, né? Foi
encarado até porque elas se expuseram, foi identificadas as vítimas está certo? Aquilo
foi encarado pela reitoria como já um motivo pra abrir uma sindicância. Então assim, a
sindicância já foi aberta, são pessoas...
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – (Inaudível - fala fora do
microfone.) Magela do Rio Grande do Norte.

O SR. GODOFREDO CAMPOS BORGES - Os componentes dessa
sindicância não são de Sorocaba, são todos aqui de São Paulo, vão ser apuradas as
denúncias de Facebook, certo?
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Vão ser apuradas?

O SR. GODOFREDO CAMPOS BORGES - Vão ser apuradas. A gente tinha
recebido isso da, de uma das depoentes aqui, ela mandou no e-mail da direção da
Faculdade se queixando, enviei para São Paulo, isso já foi... Pra mim é motivo digamos,
nesse pacote todo, da reitora ter aberto essa sindicância.
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O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – O Rodolfo vai voltar a
estudar lá?

O SR. GODOFREDO CAMPOS BORGES - Com certeza, não vejo motivo
pra não.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Ele já voltou dos Estados
Unidos?

O SR. GODOFREDO CAMPOS BORGES - Não, ele volta se não me engano
ele volta ou julho ou junho. Ele volta na metade, tem um ano que eles ficam, é o
intercâmbio Sem Fronteiras é um ano. Não sei se é junho ou julho.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Então, aquele aluno, o Pior,
não sei se é aluno ou se é médico formado, ele deu uma entrevista lá no jornal "Cruzeiro
do Sul", o senhor leu?

O SR. GODOFREDO CAMPOS BORGES - Eu li uma entrevista, mas não sei
se quem deu a entrevista é o Pior. Eles têm apelidos que a gente acaba não sabendo
quem são.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Mas o senhor leu a
entrevista?

O SR. GODOFREDO CAMPOS BORGES - Li.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Leu?

O SR. GODOFREDO CAMPOS BORGES - O menino, não da denúncia, o
menino que se defendeu...
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Isso, isso. Está bom, então
quer dizer que o senhor está tomando providências em relação. E essas coisas que, por
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exemplo, fala assim olha, "aqui que não está acontecendo nada, mas fora está
acontecendo...". Como é que estão essas coisas das festas que ocorrem fora da
Faculdade. O grupo que fez a pesquisa lá que o Rodolfo coordenou a pesquisa, esse
grupo está tranquilo, como é que estão as coisas?

O SR. GODOFREDO CAMPOS BORGES - O grupo que fez a pesquisa...
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – O grupo que veio aqui
depor.

O SR. GODOFREDO CAMPOS BORGES - Olha, eu converso com eles, eu
tenho um trânsito muito bom entre o GAP, com o pessoal da Atlética, do C.A. e eu não
vi grandes ameaças eles. Se foram veladas eu não sei, se eles se sentiram incomodados
no Facebook quem me encaminhou não ficaram paradas as denúncias. As denúncias
foram para a reitoria, até propiciou a abertura desta sindicância.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Eu vou convocar o pessoal
do, não sei se lá é Centro Acadêmico, ou diretório acadêmico.

O SR. GODOFREDO CAMPOS BORGES - Centro Acadêmico.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – E o pessoal da Atlética. E
vou pedir prestação de contas. Livros, eu quero saber esse negócio das formaturas. E
evidente que isso aí não diz respeito ao senhor, eu estou dizendo para o senhor como
diretor. E, vou dizer uma coisa para o senhor, nós estivemos lá com o procurador geral
na audiência, nós vamos atrás dessas Atléticas, desse dinheiro. Daquela liga que eles
fazem lá, isso nós vamos trabalhar muito, muito, muito. Então peça para esses meninos
mandar prestação de contas, por favor.
Lógico que eles têm que ser citados individualmente eu sei, mas, por favor, fala
pra eles fazerem prestação de contas para eles não terem problemas de improbidade
depois, porque eles acham que informalidade, tudo. Mas nós vamos atrás disso, das
Atléticas, nós vamos. E essas baterias aí, nós queremos saber por que eles mantêm esse,
né? Porque, olha, pode ser até ingenuidade, né? Mas o fato dos caras terem uma bateria
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com nome Batucanabis é, é uma apologia do uso de drogas, né? Não tem como o cara
dizer que não sabia que Batucanabis é bateria movida à maconha, né?
Então os caras não se cuidam, né? Não se cuidam, as letras que eles cantam e tal,
o senhor viu as meninas aí. Estamos enlouquecidos, você viu o nível de loucura que os
caras estavam lá.
Tudo bem, juventude, tem que beber, mas está fora de controle. Tanto é que eles
não fazem em Sorocaba, vão lá para Taquaritinga fazer a loucura, né?

O SR. GODOFREDO CAMPOS BORGES - São várias faculdades ali.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Eu sei, eu sei. Eu acordo,
agora acordo fazendo isso e vou, mas é, como Taquaritinga...

O SR. GODOFREDO CAMPOS BORGES - Sorocaba está proibido já.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Hã??
O SR. GODOFREDO CAMPOS BORGES - Sorocaba tem lei, é proibido
Intermed.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – É, porque onde eles
passam. Imagina, Santa Rita o prefeito está fugido. Bom, mas vamos lá. Bom, então eu
estou falando pro senhor em reunião, em audiência. O cara, os caras por Batucanabis
como nome da bateria, é no mínimo burrice, no mínimo burrice. As letras fazendo
apologia à violência, uso de drogas, coisa contra a mulher. Isso é tudo loucura, tudo
loucura, tudo escrito. E não precisa dizer "não, isso aí do, a Faculdade tem 40 anos e é
coisa do dos caras começarem". Não. Todo ano eles saem e canta tudo de novo, né?
Então, eu acho que nós estamos fazendo um movimento coletivo, você viu hoje
com o negócio da Enfermagem aqui, né? Estamos fazendo todo um processo de, né? De
dizer todo mundo tem que, a barra é muito pesada, as coisas são totalmente diferentes
do nosso tempo. Os caras já entram com uma outra cabeça, outra visão de mundo, né?
Aquele negócio que menina não podia, mesmo que estivesse com problema não
podia subir no elevador, tinha que subir pela escada, né? O que eles estão pensando?
São o que, loucos? Loucos? Não é? Médicos, estudantes de Medicina, proceder desse
jeito, né?
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Então eu acho que um processo revisional é necessário, né? Eu queria passar a
palavra ao Marco Aurélio. Empresta o microfone sem fio.
O SR. MARCO AURÉLIO – PT – Professor, até diferente um pouco da
audiência com as professoras que estiveram aqui, eu acho que a gente entra agora
noutro clima e eu queria aproveitar a presença do senhor para saber o seguinte, a
impressão que a gente trem é que vocês têm um cuidado grande com a Faculdade, com
a Universidade, com os estudos, tal.
Mas que fatos acabam acontecendo fisicamente fora da Faculdade ou fora, e às
vezes até em outras cidades como foi dito aqui. A pergunta é até para conhecimento
mesmo. Até que ponto, o que vocês como pessoas responsáveis que são pela Faculdade,
qual é o campo de ação, o que vocês podem fazer por aquilo que acontece fora, vocês
sempre falam não tem nada. Tem alguma coisa? Está avançando? Como é que isso se
dá, porque me parece que o problema está meio por aí, né?

O SR. GODOFREDO CAMPOS BORGES - Especificamente, tudo o que
ocorre fora do campus, muitas vezes a gente tem uma ação muito limitada. Na verdade
nós não temos ação policial para poder dizer alguma coisa.
Eu acho que assim, a gente tenta passar uma ação que eu acho que pode ser,
pode demorar um pouco mais para dar frutos, que é uma ação muito mais educativa, né?
Hoje em dia vão ser responsabilizados pelos atos deles. Quer dizer, se algum deles
beber numa festa e pegar dirigindo, independente da faculdade eles vão ser penalizados.
Então assim, o que a gente acaba insistindo, algumas pessoas falam assim "puxa,
ocorreu tal coisa". Gente, eu acho que vocês têm que ir atrás.
O nosso papel é muito limitado. Houve uma sindicância? Ela vai dizer o que?
Ocorreu fora? Quer dizer, se alguém fizer uma denúncia a gente não vai se furtar de
tomar as providências, mas tem um limite sim, um limite operacional nosso que muitas
vezes ocorreu fora do campus, mas mesmo coisas que já ocorreram fora do campus no
passado de 98 que um aluno foi queimado, a PUC expulsou o aluno. Então assim,
mesmo atitudes graves que ocorressem fora do campus elas são passíveis de punição.
O SR. MARCO AURÉLIO – PT – Esse vídeo que passou do soco aqui foi a
primeira vez que eu vi, eu não tinha visto, não. Depois, como passou invertido não
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percebi, mas o presidente falou que naquele episódio tinha um segurança da Faculdade.
Ele é funcionário da Faculdade, não? Como é que é?

O SR. GODOFREDO CAMPOS BORGES - Eu não reparei. Eu acho assim,
grosso modo eu achei que era tudo aluno ali.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Não, tinha um segurança.

O SR. GODOFREDO CAMPOS BORGES - Certo. Assim, eu não reparei. A
Faculdade não...
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Tinha um segurança, aquele
que fala assim...
O SR. MARCO AURÉLIO – PT – Mas não sabe...
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – "Não pode gravar, não pode
gravar".
O SR. MARCO AURÉLIO – PT – estava filmando...
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Eu passo de novo pra vocês
verem, a gente passa.

O SR. GODOFREDO CAMPOS BORGES - A Faculdade não tem, a
Faculdade tem três ou quatro seguranças, mas que andam fardados, não andam armados.
Quer dizer, a Faculdade não tem segurança pra fazer, quer dizer, não era segurança da
Faculdade. Lá tem segurança funcional, de dia tem três pontos, a noite só tem num
ponto aberto. Mas não me pareceu que fosse segurança, vocês fizeram... Também não vi
o vídeo, estava meio invertido, não dá para...
O SR. MARCO AURÉLIO – PT – Porque ali se dá fora.
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O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – O Koba está aqui, o vídeo
do, esternada.
O SR. MARCO AURÉLIO – PT – Porque esse fato acontece fora da
Faculdade.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Não, é Centro Acadêmico,
é lá dentro.
O SR. MARCO AURÉLIO – PT – O Centro Acadêmico... Dentro da
Faculdade?
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Esse vídeo é o vídeo, assim,
peça chave, entendeu? Esse é o vídeo, não, vamos ver agora...
O SR. MARCO AURÉLIO – PT – De que ano ele é, presidente?

O SR. RICARDO KOBAYASKI - Do ano passado.
O SR. MARCO AURÉLIO – PT – De 2014?

O SR. GODOFREDO CAMPOS BORGES - O Centro Acadêmico não fica na
Faculdade, né. O Centro Acadêmico não fica na Faculdade, fica fora, um prédio a parte.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Eles estão preparando o
menino, olha. Espera aí, põe o som. Não tem como por na posição normal?

O SR. RICARDO KOBAYASKI - Não. (Inaudível - fala fora do microfone.)
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Assiste de frente, assiste de
frente, olha. É assim, o menino branco, assustado pra caramba, eles são posicionados.
Pode sentar, fica à vontade. Eles posicionam o menino com a cabeça no, o barba ruiva
lá, o cara de barba ruiva posiciona o menino com a cabeça no vitrô. Talvez ele nem
quisesse que a cabeça atingisse o vitrô, mas a preparação é assim.
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Eles falam, olha, toma cuidado pra não bater a cabeça no vitrô e tal. Só que o
menino não está sabendo o que vai acontecer com ele. Aí eles ficam posicionando,
posicionando, no que o menino bobeia eles "pá!" Dá uma esternada, um soco no meio
do esterno do menino. Aí o menino perde um pouco aí o ar, fica e aquela hora que o
segurança fala "não vão gravar, não gravar". Põe baixinho, quanto mais baixinho. Não
tem como não ver.

É feita a exibição de vídeo.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Não tem como não ver, esse
é o cara que, olha lá. O esterno, o segurança. Não tem como desmentir, olha 50º
Medshow. Olha lá, olha lá, preparando, olha lá, está vendo? Olha o vitrô, esse é o
segurança, esse aí, esse aí. Esse é o segurança, olha.
Esse é o segurança, é uma cena de tortura, uma cena de tortura. Não é
segurança? O que ele é? É uma questão deles, volta, volta. É importante esta passagem,
volta com calma. Olha lá o menino. Volta, volta, volta tudo, pode voltar. Isso aí vai ser
peça de processo, vai. Pra gente não esconder o jogo. Olha lá, olha lá.
Olha lá, está vendo o que ele fala? Volta, volta essa frase, olha. Precisava
legendar, precisava legendar. Vamos lá, com clama. Volta tudo, começa de novo.
Porque como a gente assiste muitas vezes, vamos lá. Vai quebrar o vidro. Repete,
repete. O cara está solto, esse torturador, olha lá, pronto. Deu pra ver, né Marco?
O SR. MARCO AURÉLIO – PT – Pelo jeito que aparece ali, é difícil pensar
que eles estavam sóbrios, né? Ali infelizmente.

O SR. GODOFREDO CAMPOS BORGES - Eu vou ser sincero, não cosegui
escutar muita coisa, tem que ver a boca mexendo. Mas eu gostaria que vocês nos
enviassem essa fita.
O SR. MARCO AURÉLIO – PT – É copiado, né? Está copiado. Está copiado
porque, é uma situação muito ruim, né? Muito difícil porque a instituição ela tem uma,
assim, uma responsabilidade, uma marca, uma missão, né? Muito grande e a gente pega
uma situação como esta. Evidentemente que depõe totalmente ao contrário, né?
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Vocês lá tem algum mecanismo, não sei se ouvidoria, alguma coisa no sentido
de que qualquer aluno que se sinta agredido por trote, algum tipo de violência que ele
possa ter acesso, que ele possa recorrer com confiança, com segurança, com sigilo e que
não seja arquivado? Existe algum instrumento na Faculdade desse tipo?
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Existe. Fora o documento,
eu vou falar um pouquinho desse documento, a gente tem há anos o PAC é o Programa
de Atendimento Comunitário que é uma psicóloga. Assim, alunos que têm algum
problema, às vezes não é? Quem vai morar fora tem mais dificuldade para convivência
no início, assim, né? Não é só para trote, mas para várias coisas. Nós temos uma pessoa
que cuida disso quase que em tempo integral.
A gente tem de formas práticas de denúncias telefone da diretoria, (ininteligível)
da diretoria, quer dizer, não é o telefone de um ramal, é um telefone nosso. Tem um email da ouvidoria de Sorocaba, da ouvidoria da FUNDASP, da ouvidoria da PUC e tem
o RS que é Reclamação e Sugestão para alguém que quiser fazer uma sugestão pode
fazer também por escrito. Então tem assim via e-mail, via telefone e algo por escrito
também.
O SR. MARCO AURÉLIO – PT – E nesse período recente ou até pegando os
últimos cinco anos não apareceu denúncia, reclamação?

O SR. GODOFREDO CAMPOS BORGES - Não.
O SR. MARCO AURÉLIO – PT – Nem, e pode ser anônimo? Se esse alguém
quiser, não né?

O SR. GODOFREDO CAMPOS BORGES - Não, infelizmente não. De
alguma forma tem que ser feito. Pra poder abrir um processo tem que ser mais...
O SR. MARCO AURÉLIO – PT – Mas não apareceu?

O SR. GODOFREDO CAMPOS BORGES - Não.
O SR. MARCO AURÉLIO – PT – Denúncia assim, de...
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O SR. GODOFREDO CAMPOS BORGES - Não. Não no meu mandato.
O SR. MARCO AURÉLIO – PT –Esse caso aí a gente vê agressão física, mas
é percebida uma tortura, né? Não chega e dá o soco, quer dizer, tem toda uma tortura, a
pessoa nem sabe o que vai acontecer, só depois que acontece o fato em si, não é?
Aqui é o hinário, não é? Que...
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – É o hinário.
O SR. MARCO AURÉLIO – PT – O hinário. Isso aqui eu acho que o senhor
conhece.

O SR. GODOFREDO CAMPOS BORGES - São os livrinhos de música, né?
O SR. MARCO AURÉLIO – PT – É.

O SR. GODOFREDO CAMPOS BORGES - Também não é exclusivo de
Sorocaba, né?
O SR. MARCO AURÉLIO – PT – Não, infelizmente não.

O SR. GODOFREDO CAMPOS BORGES - Felizmente é.
O SR. MARCO AURÉLIO – PT – Infelizmente não. E as letras são terríveis,
terríveis. Adriano Diogo, eu queria, presidente Adriano Diogo, eu queria reforçar a
proposta que eu fiz na última sessão da CPI porque, Dr. Godofredo esta CPI ela vai
terminar, ela tem um prazo e vai terminar.
E o que a gente gostaria? Que acabada a CPI não pusesse um fim numa nova
história, mas que a nova história começasse e não parasse, né? Então fiz uma proposta e
vou reiterar aqui de que se a gente pudesse e aí ver com a Procuradoria, nosso pessoal
jurídico montar que a CPI monta um grupo que tenha parlamentares, que tenha
representantes de faculdades, que tenha representantes de alunos, que possa durante o
ano ou dois anos fazer um acompanhamento dos frutos que acontece.
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Por exemplo, o professor Godofredo disse que a partir do que foi visto, da
audiência se abriu uma sindicância. A sindicância está em curso, deve terminar, deve ter
um prazo pra isso.

O SR. GODOFREDO CAMPOS BORGES - Ela foi nomeada, tem um rito
processual, né? Abre uma sindicância até se achar pessoas que, então assim, a
sindicância foi aberta há poucos dias...
O SR. MARCO AURÉLIO – PT – Então quando terminar a sindicância a CPI
já terá sido concluída, né? E é importante porque eu parto do princípio e acho que o
senhor comunga comigo que é o seguinte, às vezes as pessoas vão avançando nas
arbitrariedades acreditando em impunidade, né?
Na hora que consegue fazer uma punição a pessoa já. Por exemplo, o trote na
Medicina da USP este ano já foi bem diferente, né? Porque a gente sabe que já é um
fruto da própria CPI. Então a gente sabe que se houver alguma punição exemplar, as
pessoas falam "agora a coisa não é mais sem punição, agora o pessoal está de olho, tal".
O senhor vai levar uma cópia deste vídeo, pode também verificar o que é
possível, mas em todo caso tudo o que foi feito vai ultrapassar o prazo desta CPI, né? E
é importante que os fatos que sejam feitos no sentido de correção de rota sejam
registrados, sejam trazido para a Assembleia, seja dado divulgação para que as pessoas
percebam que as coisas estão mudando.
Então eu fiz a proposta presidente e vamos verificar se a gente consegue de fato
aprovar aqui uma comissão em que se possa fazer um acompanhamento do pós-CPI
porque esta Casa já abriu várias CPIs, mas acho que uma, com a dimensão que esta está,
com a densidade que está eu acho que é a primeira.
Eu nunca vi uma CPI que tivesse tanta repercussão e tanto protesto e que pode
mudar a história. E professor, infelizmente isso não é do estado de São Paulo, não é? A
gente sabe, o presidente Diogo viu aqui, Goiás? Goiás, casos terríveis. Mas quem sabe
São Paulo passe a ser o iniciador, de uma CPI nascer uma nova história, acabar com os
trotes, né? Criar mecanismos de punição severa e isso pode repercutir até em outros
estados, porque não?
Eu acho que esse é o objetivo nosso. Eu devolvo a palavra para o presidente.
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O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Professor, não pode ficar aí.
Professor, Jornal (ininteligível) 2014, é o último número do (ininteligível). Primeiro eu
vou passar a biografia do Gerardo Magela, meu amigo Gerardo Magela, depois o senhor
pode ver com calma que isso aí é pra Sorocaba. Eles jogaram o menino do Viaduto do
Chá, o jogaram o menino do Viaduto do Chá. E jogaram, falou que ele se suicidou, está
aí escrito aí.
Não, o Gerardo Magela não está nesse livro.

O SR. GODOFREDO CAMPOS BORGES - Só pra...
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – É, o Gerardo Magela não
está aí, eles jogaram o menino do Viaduto do Chá. Bom, vamos lá. Então o seguinte, o
que escreve o Jornal (ininteligível)? Escreve bastante coisa, tal. Um jornal de piada, mas
a maior piada é o 2014, agosto de 2014. Aqui a foto, atuando quatro anos em Sorocaba,
Sorocaba conquista ao segundo lugar na pré-Intermed. O senhor conhece esse jornal? Já
viu? Conhecia?

O SR. GODOFREDO CAMPOS BORGES - Um jornal que é...
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Do GAP.

O SR. GODOFREDO CAMPOS BORGES - Tem uma piadinha, né?
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – É.

O SR. GODOFREDO CAMPOS BORGES - Tem um jornal que não é oficial,
ninguém sabe quem produz.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Esse aqui?

O SR. GODOFREDO CAMPOS BORGES - Esse não é oficial.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Esse não é o oficial?
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O SR. GODOFREDO CAMPOS BORGES - É. O oficial (Inaudível - fala fora
do microfone.) Um jornal que ninguém sabe quem... (ininteligível) ah, esse não tem...
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – (Ininteligível).

O SR. GODOFREDO CAMPOS BORGES - Não é do Centro Acadêmico.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Tá. Todo indivíduo... Bom,
vamos lá. Não é o do Centro Acadêmico, mas é muito bem feito, né? Vamos lá. "Coluna
Fitness, aula de GAP. O sonho de toda mulher é ter um bumbum avantajado e durinho,
mas para conquistar este efeito é necessário seguir hábitos que proporcione esses
benefícios. As aulas do GAP são perfeitas para essas mulheres, o treino do GAP é uma
sigla referente a glúteos, abdome, pernas, por isso que os exercícios são trabalhados.
Nossas aulas oferecem a definição para estes determinados locais proporcionando um
efeito imediato no seu corpo já fornecendo os resultados desde a primeira experiência.
Bem dinâmico o GAP tem um ritmo acelerado e é divido em três partes. Na primeira
parte são treinados os membros inferiores com exercícios de corridas e rolamentos com
foco em fuga. A segunda hora de exercícios funcionais treinando habilidades úteis para
o lontra moderno como, por exemplo, escalada em árvores. A última parte focada nas
habilidades manuais tem como foco a fabricação de disfarces e cuidados com o cabelo.
cada vez mais alunas vem aderindo ao GAP, alunos preocupados com a aparência,
afinal nada mais importante que o rosto maquiado é um bumbum bem avantajado.
Graças ao GAP temos um monte de bundões na Faculdade".
Então, este jornal apócrifo aqui que nós vamos investigar, com anúncio do
Bradesco, com anúncio do Bradesco, do Bradesco, anúncio... Ah, não. Acho que é
gozação. É um caixa eletrônico estourado, é gozação, desculpe.

O SR. GODOFREDO CAMPOS BORGES - Estouraram o da Faculdade.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Ah! Da Faculdade? E tem
as fotos, né? Que ilustra...
O SR. MARCO AURÉLIO – PT – Ilustração de...
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O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Trinta anos de
Batucanabis...
O SR. MARCO AURÉLIO – PT – (Inaudível - fala fora do microfone) interna
dos alunos?
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Professor, olha. Os caras
são tão burros que eles fazem "30 anos de Batucanabis", né? Vê se é brincadeira?
Vamos lá. Os caras pensam que a ente está brincando. Mas vamos lá. Aí o que eles
escrevem aqui, olha.
"Você sabe qual é a semelhança entre um ginecologista e um entregador de
pizza? É que ambos sentem o cheiro e não podem comer. Sabe a definição de um
anestesiologista? É um sujeito quase dormindo cuidando para que o outro possa, do
outro quase acordado. Sabe qual é a diferença entre Deus e o neurocirurgião? Deus não
pensa que é neurocirurgião".
Bom, me dá o hinário aí, vamos lá. Tratar da parte mais barra pesada. Aqui está
o índice do hinário. "Intermed Lá Vou Eu, Homenagem aos Sextanistas, Homenagem à
Batucanabis, Brilho de Soroca. Vamos lá, é música que não acaba mais. Então tem
algumas letras aqui que eles falam. Selecionaram algumas que estão lá na tela. Bata
Amarela, Foi Minha Criação". Isso aqui é só...
"Olha a Glória, MedSoroca, me lembra que eu vou, entrei na faculdade, seis
anos já passam, estudava só domingo tinha recuperação". Que horror. Olha aqui essa
aqui. Precisa ler, não tem jeito. vamos lá.
"Deu meia noite no meu quarto ela vai subir, ouço os passos na escada sinto a
pica na escada. Um babydoll cor de carne, uma calcinha azul furada na bunda, eu vejo
até seu cu. Menina fodendo, seu cu é pequeno demais pro meu pau, toda vez que eu
gozo você faz auau. Você faz auau, menina fodendo".
Vamos lá, tem que ler aqui, senão não entra no relatório.
O SR. MARCO AURÉLIO – PT – Presidente, enquanto o senhor procura,
aproveitar a presença do Dr. Godofredo. O senhor falou que em 2013 o senhor era vicediretor, não é? A vida do senhor lá na PUC começa quando lá? Vice-diretor, mas e antes
o senhor era professor já, quando o senhor entrou lá?
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O SR. GODOFREDO CAMPOS BORGES - Eu sou paulistano, caí em
Sorocaba de paraquedas em 1983. Me formei em 1988, 1989, 1990, 1991 fiz residência,
fiquei voluntário, fiz residência lá em Sorocaba mesmo, otorrino.
Mas fiquei voluntário na Faculdade vários anos. Fiz Mestrado...
O SR. MARCO AURÉLIO – PT – Então o senhor estudou...

O SR. GODOFREDO CAMPOS BORGES - Lá em Sorocaba.
O SR. MARCO AURÉLIO – PT – Sorocaba. O senhor estudou lá em que ano?

O SR. GODOFREDO CAMPOS BORGES - Em 1983 a 1989.
O SR. MARCO AURÉLIO – PT – Esse é o período que o senhor estudou.

O SR. GODOFREDO CAMPOS BORGES - Fiz residência.
O SR. MARCO AURÉLIO – PT – Residência?

O SR. GODOFREDO CAMPOS BORGES - Em 1989, 1990, 1991 saí em
1992, fiquei voluntário no otorrino praticamente 10 anos, fiz Mestrado e Doutorado e
entrei na Faculdade efetivamente como professor em 2001.
O SR. MARCO AURÉLIO – PT – Mas então vida lá desde 1983 praticamente.

O SR. GODOFREDO CAMPOS BORGES - Desde 1983. O senhor falou...
O SR. MARCO AURÉLIO – PT – Nesse tempo 1983, quase 30 anos. Nesse
tempo o que o senhor observou em termos de mudanças na cultura dos alunos? Quer
dizer, o senhor entrou lá, também deve ter participado de alguma atividade de recepção,
tal. Como é que foi com o senhor, como é que se dá hoje? O que o senhor percebe em
termos de comportamento dos alunos ao longo desse tempo, o que o senhor poderia
relatar ou fazer uma leitura histórica e sociológica deste tempo?
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O SR. GODOFREDO CAMPOS BORGES - Mudou muito, né? No meu
tempo eu, meu pai era gerente de banco, quer dizer, hoje em dia não dá nem pra pensar
em entrar numa Faculdade porque o preço já é uma coisa mais diferenciada.
A gente não tinha telefone na república, a gente ligava na quarta pra casa, não
tinha celular, né? Então assim, hoje em dia não dá nem pra imaginar, você está on line
com seu filho, o meu filho mora em Assis, minha filha mora em São Paulo, você está
com eles, falando no telefone. Então assim, mudou o mundo, a sociedade mudou.
Então assim, é difícil comparar. A Faculdade era menor? Não, o número de
alunos não, mas era assim, mais unida, todo mundo morava em república, o poder
aquisitivo era menor. Hoje em dia a faculdade proporcionalmente é mais cara. Assim,
um pouco mais elitizada. Se bem que 30% da nossa faculdade tem bolsa do FIES, 10%
é PROUNI.
Então assim, tem várias classes sociais, isso é uma coisa muito bacana da PUC,
ela sempre recebeu bem todas as classes. Mudou, acho que mudou o perfil das pessoas.
Hoje tem, sabe os seus direitos. Eu acho que as pessoas discutem mais, né?
Antigamente era uma coisa meio difícil de ser, até discutir uma coisa do gênero, né?
Então assim...
O SR. MARCO AURÉLIO – PT – Mas esse tipo cancioneiro, essas músicas, a
droga...

O SR. GODOFREDO CAMPOS BORGES - Sempre tiveram, desde que a
faculdade foi fundada sempre teve música. Isso aí é uma coisa, se a bateria for a que
tem 30 anos, pelo menos antigamente deveria ser uma outra bateria, porque na verdade
no eu tempo, eu entrei em 1983 já tinha bateria. Só não vou me recordar o nome, mas
sempre teve.
É que nem time de futebol, né? Você vai no estádio tem uma bateria tocando ali,
canta música do outro time. Assim, são musiquinhas que, contra as faculdades, é uma
coisa, bem antigas.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Tem uma bem católica aqui
Marco Aurélio. Você que é bem católico, olha aqui. "Os anjos, todos os anjos, o santo,
todos os santos. Colete preto, colete preto, colete preto. Colete preto é a puta que o
pariu. Pompom". Essa é bem católica.
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Quer ver mais? É tanta porcaria, tanta porcaria que eu tenho que selecionar pra
não, aquelas que são mais homofóbicas, mais racistas. Meu Deus do céu. Meu Deus do
céu, olha aí. Olha a minha ignorância. "onicomicose, orelha encardida, teta com frieira
não tenho tesão, vem o corrimento da buceta fedida, índia mal comida eu não quero não.
Pega no meu pinto sem eu pedir nada, MedSorocaba só come avião. Peito arrebitado,
bunda redondinha, nuca cheirosa, vou me apaixonar pra saborear ora coração".
Isso é só pornográfica, né? E contra as mulheres. Mas eu tinha selecionado umas
mais, deixa eu ver a que eles falam, você perguntou das outras faculdades? Olha, meu
Deus do céu! Vamos lá. Vamos ver se agente consegue, aqui tinha uma que falava de
todas as faculdades. Ah! "Atravessei os corredores da Pinheiros, que puta cheiro. Só
tinha porco no chiqueiro e de turista na Paulista que só tem veado, puta e fascista. Na
Santa Casa só tinha babaca, menininha vaca e a vaga comprada. Med, Med,
MedSorocaba, MedSorocaba, Med, Med, MedSorocaba. MedSorocaba é um tesão, se
alguém folgar a gente mete a mão. Vai ABC, vai se foder. Em Santos só tem peixe
podre, puta e gay, Ribeirão é merda pura, Mogi/Campinas só entra filho da puta".
Como você vê Marco Aurélio, é assim, uma cultura do cancioneiro mais, olha
essa daqui. "Aquarela da internet, veja essa maravilha de cenário, outra Intermed do
caralho. É a MedPuc mantendo a tradição, balança, mas não cai. Essa é a nossa cobra
nessa passarela, é a mais bela. Nada mais fodida do que ela. Passando pela putaria do
ABC, um cheiro de merda vai sentir. Em Mogi terra do caqui, bosta maior eu nunca vi.
Caminhando ainda um pouco mais, me deparei com putos marginais. Estava em Santos,
uma escola de puta veia onde se pega gonorreia. Escola de veado é a Santa, lá onde o
pau não levanta. Querida Santa Casa, que merda que é tu, antes que eu me esqueça, vai
tomar no cu. Depois de atravessar aquela escolinha mixa, assisti na Unicamp um desfile
de bixa. Paulista tem seu destaque com as putas mais rameiras da Intermed".
Vamos lá, meu Deus! "Buceta arregaçada que mais fede, Pinheiros, puteiro da
plebe. Quem sabe um dia vocês param de cair, Bragança, escola de segunda-feira, só
tem vagabunda pra pica engolir. Sorocaba, essa nossa puta escola, boa no pau, boa na
bola. Não tem melhor, eu solto a cobra com emoção. MedPUC tu és o maior tesão".
Que mais? Então Marco Aurélio, como você vê, como você vê, como diz o Frei
Beto, que adianta ter universidade católica, né? Que de católica não tem nada. Vamos
lá. "Vou cair na gandaia". Meu Deus do céu! Então essas aqui são as músicas mais
tocadas, o hit parade. São as que são mais, "aqui em Sorocaba aprendi valores, são
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tantas histórias de algumas dores. Caímos para a pré nas quadras que lutei". Nossa, até
que é uma coisa boa. Que legal. Que legal que tenha algumas coisas boas, civilizadas.
"Cheirar lança é muito bom, a janta balança, sobre da pança, sai pela boca.
Enxerga seus keds, respinga na calça, escorre pelo ouvido, vomitei fodido, vomitei
fodido",
E aquelas histórias que tem que comer vômito? Aquilo lá não existe, não é?
Comer vômito tem que pegar na privada. Vocês já ouviram essas histórias lá? Bom,
mais alguma coisa?
O SR. MARCO AURÉLIO – PT – Professor, naquele vídeo que foi passado
aqui do soco, embora claro, quem gravou estava, não é uma gravação oficial, né? É um
registro ali, mas de qualquer forma é válido. Ali, o senhor conhece aqueles alunos que
estão lá naquele vídeo?

O SR. GODOFREDO CAMPOS BORGES - Se eu conheço algum aluno?
O SR. MARCO AURÉLIO – PT – É, daquele que passou do soco.

O SR. GODOFREDO CAMPOS BORGES - Conhecer em nome, eu já vi eles
na faculdade, mas se perguntar o nome deles eu não vou dizer assim, sincero. Ali eu
acho que dois ali me pareceu que são alunos, que eu... Não, você me perguntou se eu
conheço? São 660, não vou lembrar de todo mundo.
O SR. MARCO AURÉLIO – PT – Se conhece aqueles que estão lá no vídeo.
O que dá pra ver no vídeo. O senhor identifica, dá pra conhecer, dá pra identificar, dá
pra saber quem são?
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – (Inaudível - fala fora do
microfone) o que deu a porrada?

O SR. GODOFREDO CAMPOS BORGES - Acho que dá para identificar.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Não sabe quem ele é?
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O SR. GODOFREDO CAMPOS BORGES - Não, não sei assim de nome,
correlacionar ele como pessoa eu não sei.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – De que ano ele é?

O SR. GODOFREDO CAMPOS BORGES - Não sei.
O SR. MARCO AURÉLIO – PT – O senhor acha que a partir deste vídeo, o
senhor está levando uma cópia, o senhor não tinha conhecimento dele?

O SR. GODOFREDO CAMPOS BORGES - Não.
O SR. MARCO AURÉLIO – PT – O senhor está levando uma cópia, será que
é possível fazer alguma coisa em cima disso que foi...

O SR. GODOFREDO CAMPOS BORGES - A CPI já está montada. Na
verdade, a CPI está faz tempo, não é? A sindicância já foi montada, vai ser um dado a
mais pra eles. Acho que na verdade quanto mais...
O SR. MARCO AURÉLIO – PT – Desculpa, sindicância?

O SR. GODOFREDO CAMPOS BORGES - Sindicância que a PUC já fez.
O SR. MARCO AURÉLIO – PT – Não é sobre este fato?

O SR. GODOFREDO CAMPOS BORGES - Não, mas é um dado a mais.
Entregando isso aí pode ser um dado a mais para a sindicância. Está aberta a
sindicância, eu falo assim, genérica. Esse pode ser um dado para a sindicância.
O SR. MARCO AURÉLIO – PT – A sindicância que está aberta, está aberta
com qual...

O SR. GODOFREDO CAMPOS BORGES - Genérica. Até em relação aos
trotes, em relação ao Facebook. Pode ser que seja, a sindicância achar que isso tem que
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ser aberta uma outra sindicância, pode ser que tenhamos que abrir até uma outra
sindicância. Mas eu acho que pode ser, essa própria sindicância já aberta consiga apurar
esses fatos.
O SR. MARCO AURÉLIO – PT – Mas pelo que o senhor viu aqui o senhor
acha que já é um conteúdo que tem que ser investigado?

O SR. GODOFREDO CAMPOS BORGES - Pelo menos investigado. Pelo
menos investigado.
O SR. MARCO AURÉLIO – PT – Porque tem um, ali tem uma cena de
agressão, né? E aí, como eu falei...
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Professor o que é pelo
menos investigado? Não entendi.

O SR. GODOFREDO CAMPOS BORGES - Pode ser que aquele indivíduo
que tomou o soco, se ele quisesse tomar o soco, porque o mundo é tão... Não sei, estou
falando. Investigar vai ter que ser investigado, agora tem que chamar aquele menino que
não sei quem é e nem que ano está, aquele que deu o soco e... Não sei se...
Assim, vai ter que ser chamado esses meninos e vai ter que se conversar.
O SR. MARCO AURÉLIO – PT – Porque é muito mais rápido, né? A
Faculdade trazer estes fatos pra sindicância interna e apurar do que estar no nosso
relatório. Isso vai acontecer lógico, mas nesse ponto vocês podem ser muito mais
rápidos do que...

O SR. GODOFREDO CAMPOS BORGES - O rito processual da PUC me
obriga, quem abre sindicância é a reitoria. Eu como diretor de faculdade não consigo
abrir. O rito processual da PUC.
O SR. MARCO AURÉLIO – PT – Mas neste caso já está aberta?
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O SR. GODOFREDO CAMPOS BORGES - Já está aberta, mas pela reitoria.
Então pode ser que, por isso que eu perguntei que, se você, com esse... pode ser que
esta própria comissão consiga já usá-la.
O SR. MARCO AURÉLIO – PT – Eu imagino que, se ela foi aberta com
caráter amplo, então ela pode receber fatos novos, que não... Mas quando era prefeito a
gente tinha que tomar muito cuidado em abrir uma sindicância, tomar cuidado para não
fechar tanto na ementa porque depois você não podia colocar outras coisas. Então,
dependendo como é colocado permite e se ela está em andamento, embora o senhor
como diretor não tenha prerrogativa de iniciativa, mas com certeza tem a prerrogativa
de instruí-la, né? De encaminhar este fato á comissão sindicante, né?
Então nós podemos tirar como conclusão, como encaminhamento aqui desta CPI
que o senhor vai fazer este encaminhamento deste fato para a sindicância que está em
andamento para que seja verificado...

O SR. GODOFREDO CAMPOS BORGES - Como tudo o que nos foi
comunicado oficialmente foi enviado pra reitoria oficialmente. Então assim, nada ficou
arquivado. Então, recebendo este vídeo, com certeza vai ser enviado às instâncias
superiores que provavelmente vão anexar nessa sindicância já instaurada.
O SR. MARCO AURÉLIO – PT – Entendi. Esse ato, eu sei que já perguntei
isso, mas ele se deu no Centro...
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – (Inaudível - fala fora do
microfone.)
O SR. MARCO AURÉLIO – PT – Não, mas no Centro Acadêmico? O Centro
Acadêmico fisicamente ele está fora da Faculdade ou ele está dentro?
O SR. GODOFREDO CAMPOS BORGES - Ele não pertence à Faculdade,
ele fica do lado do prédio, é uma rua está certo? Fechada, mas é uma rua do lado da
Faculdade. Tem o Centro Acadêmico, tem a piscina e tem o ginásio de esportes. Tem
uma rua dividindo o prédio da Faculdade, a biblioteca e o Centro Acadêmico.
O SR. MARCO AURÉLIO – PT – É dentro do campus?
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O SR. GODOFREDO CAMPOS BORGES - Há uma discussão se é campus
ou não, está certo? Mas fica dentro de um complexo, não é no prédio da Faculdade.
Teoricamente campus seria a Faculdade e a biblioteca. Isso estaria fora do campus. Não
é próprio da Universidade o Centro Acadêmico os alunos construíram, a piscina os
alunos construíram, o ginásio de esportes foi os alunos que construíram.
A PUC não ajuda, não dá, não tem, não paga água, não paga luz, não paga
funcionário.
O SR. MARCO AURÉLIO – PT – O Centro Acadêmico ele foi construído
pelos alunos...

O SR. GODOFREDO CAMPOS BORGES - O primeiro Centro Acadêmico
do Brasil em 1950, a Faculdade é de 1951, acho que foi 1956, primeiro e o maior do
Brasil. É grande, um prédio de três, quatro andares construído pelos alunos.
O SR. MARCO AURÉLIO – PT – O terreno, o senhor lembra originalmente
se da prefeitura, se é da Faculdade... Pode, eu acredito que possa ser cessão de uso?
Possa ter cessão de uso da Faculdade.

O SR. JOSÉ EDUARDO MARTINEZ - Na verdade, a partir dessa, esse
questionamento nós estamos discutindo lá porque isso fica, a cargo da mantenedora os
documentos, né? Nós estamos inclusive pedindo este questionamento também para
poder definir, mas de qualquer forma a administração daquele prédio é inteira pelo
Centro Acadêmico. A Universidade não gerência na administração.
O SR. MARCO AURÉLIO – PT – Desculpa, o senhor fez uso da palavra, mas
seria bom para efeito de ata, tem que...

O SR. GODOFREDO CAMPOS BORGES - (Inaudível - fala fora do
microfone.)
O SR. MARCO AURÉLIO – PT – Só falar...
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O SR. JOSÉ EDUARDO MARTINEZ - José Eduardo Martinez, eu sou vicereitor.
O SR. MARCO AURÉLIO – PT – Obrigado. Mas pra efeito do registro.
Então, acho que essa discussão é muito boa porque, vamos pensar na hipótese que seja
uma área cedida pela Universidade que é uma hipótese que pode, né? A Universidade
pode ter um espaço e ceder.
Embora seja da década de 50, mas toda cessão de uso ela tem uma motivação e
uma finalidade. E toda cessão de uso quando foge à finalidade é passível inclusive de
reversão, né? Então, isso é hipótese porque a gente não sabe se ali o terreno é da
Faculdade, mas são fortes as evidências que são.
E seria natural a Faculdade ceder também um espaço para o Centro Acadêmico.
Isso não tem, não é nenhuma crítica, pelo contrário, é elogio. Mas em sendo, aí eu vejo
que há um poder de vocês de coibirem as ações porque fogem ao objeto pelo qual foi
dada a concessão, né? Eu acho que por aí poderia ser feito sei, não sei se eu...

O SR. JOSÉ EDUARDO MARTINEZ - Eu acho que independente disso. Nós
temos uma, recebemos agora um vídeo em que há uma situação de potencial
irregularidade, temos uma sindicância aberta a partir das denúncias da própria CPI, e
isso vai ser mandado pra lá, vai ser investigado. Eu acho que independente da questão
do prédio, a Legislação vai ser seguida no sentido de coibir esse tipo de coisa.
Então, essa questão, a gente tem uma equipe jurídica na PUC enorme, que vai
saber dar o andamento. O importante e que as coisas erradas sejam punidas e que,
sobretudo, as coisas boas sejam exaltadas, né?
Então, eu peguei a palavra agora. Me desculpe o...
O SR. MARCO AURÉLIO – PT – À vontade.

O SR. JOSÉ EDUARDO MARTINEZ - Deputado...
O SR. MARCO AURÉLIO – PT – Não, fique à vontade. (Risos.)

O SR. JOSÉ EDUARDO MARTINEZ - Eu estou muito tranquilo porque é a
segunda vez que eu estou aqui, as duas vezes eu fui convidado. Talvez o senhor não
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tenha acesso às minhas declarações, mas nós contamos aí o muito que foi feito ao longo
do tempo pra melhorar a convivência.
Hoje eu estou mais contente, ouvi o deputado Diogo contando a sua história
aqui, uma história muito bonita. E gostaria de poder ficar aqui algumas horas contando
a história da PUC-São Paulo em Sorocaba. Eu poderia ficar horas falando as coisas boas
da PUC-Sorocaba, da importância médica, da pesquisa que é feita lá, da convivência
com os alunos.
Só que infelizmente nós estamos discutindo aqui um problema, pra mim no
contesto geral, localizado, mas importante e sério porque não pode, ela não pode apagar
toda a história da primeira Faculdade de Medicina no interior e todas as pessoas que
passaram por lá.
Deputado Diogo citou duas pessoas importantes e tem tantas outras no meio
médico. Então nos incomoda, e por nos incomodar muito, por sermos contra esse tipo
de situação é que nós não vamos deixar de investigar nada do que foi apresentado
seguindo obviamente a Legislação tanto da Universidade como a Legislação Nacional,
isso nós vamos seguir.
Quanto à questão das festas não só estudantis, mas as festas dos jovens é uma
preocupação social, não é? O excesso de bebida das festas dos jovens, nós também na
Universidade, inclusive aqui na Monte Alegre, eu vi o vídeo que foi colocado,
antecipando a pergunta que provavelmente virá, essa reitoria tem trabalhado com a
comunidade no entorno lá da Monte Alegre, com as autoridades no entorno da Monte
Alegre pra inibir esse tipo de coisa.
Então, é nossa, nós estamos juntos nisso, né? Nós estamos juntos nisso, quer
dizer, trabalhando para que essas coisas não aconteçam, né? Também vou levar essa
informação, se puder ter esse vídeo vai ser muito bom.
Então eu acho que aqui nós estamos muito tranquilos porque nós temos
trabalhado com isso ao longo do tempo. A própria criação do GAP foi incentivada,
autorizada e colocada uma funcionária nossa para fazer parte do GAP que é uma
psicóloga.
Então, nós estamos muito tranquilos, né? E tentar garantir ao máximo que esses
alunos do GAP tenham a sua segurança, tenha a sua tranquilidade porque as aulas estão
lá, estão correndo normalmente. Então, quando eu vejo essas coisas concentradas na
CPI, lógico que me deixa muito nervoso, eu não quero que nada disso aconteça porque
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eu sei qual é o ambiente em Sorocaba. Eu sei que isso aí não é, é uma amostra, mas não
é uma amostra representativa, né?
Mas tem que resolver isso, sanar rapidamente isso, aproveitar os elementos que a
CPI está nos dando. Vai nos ajudar mais ainda, e focar em resolver isso de uma forma
efetiva, não nos furtamos a isso e estamos muito contentes até de estar aqui, depor e
ajudar.
O SR. MARCO AURÉLIO – PT – Eu acho que é muito boa essa fala no
sentido de que às vezes tem algumas pessoas que podem pensar que existe uma ideia de
destruir a entidade. Em hipótese alguma. Nós sabemos, tanto a PUC, a USP são
entidades que têm uma história. Agora, existem fatos que foram trazidos pra cá e temos
que apurar, não é?
Queremos acreditar que há uma união de esforços para que isso seja punido se
houver necessidade de punição e que não mais aconteça, né? Porque, e aí vamos pegar
um pouquinho do que o Professor Godofredo falou de que, como as pessoas ao longo do
tempo mudaram porque há uns anos atrás acho que ninguém se exporia e, por exemplo,
nós temos aqui na CPI casos de pessoas que vieram, "olha, eu fui estuprada, foi assim,
assim e assim". Quer dizer, é muita coragem, muita coragem.

O SR. JOSÉ EDUARDO MARTINEZ - Já é uma evolução.
O SR. MARCO AURÉLIO – PT – Né? Então eu acho que isso é muito
importante. Agora, há necessidade que a instituição, e aí não estou fazendo uma crítica a
vocês não. Estou fazendo uma questão genérica, que vale para todos.
Quando eu era prefeito em Jacareí, às vezes vinha a secretária e falava "ah!
Fulano vem aqui reclamar, outro vem reclamar". Eu falava para os secretários, "olha,
quando as pessoas vêm reclamar pra você, você tem que agradecer a Deus porque
significa que elas ainda confiam que você vai fazer alguma coisa. Quando a reclamação
não chega pra você, isso é perigoso, é porque daí vai chegar, por exemplo, para o
Ministério Público, para o vereador, para não sei o que". "Mas porque eu não trouxe
isso pra você?" "Ah, porque não acontece nada!".
Então, essa questão de chegar a denúncia pra gente é um sinal de confiança,
porque se a pessoa não confia que vai acontecer nada, a denúncia não chega. Então a
gente tem que tentar, né?
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O SR. GODOFREDO CAMPOS BORGES - A demanda que a própria
psicóloga nos conta é outra demanda. Ela tinha uma demanda antigamente com trote,
quando o GAP foi criado. Hoje a demanda é outra demanda. Então vamos dizer assim, é
uma pessoa que acho que assim, ninguém teria medo de expor, né? É uma pessoa que
não é diretor, não é professora. É uma funcionária que está ali, quase uma mãezona dos
alunos.
Então assim, ela mesma fala isso. Hoje as necessidades são outras, né? É como
se fosse uma página virada. Claro que podemos consertar muita coisa das páginas, mas
é uma página virada. Hoje a demanda que os alunos têm por ela é outra demanda, é uma
demanda assim de sair de casa pela primeira vez. Hoje em dias as pessoas saem de casa
mais cedo, né? Os jovens com 17 anos, 18 anos são crianças.
Quer dizer, essa saída de uma cidade pra outra, eu vejo meu filho que está com
17 anos foi pra Assis, né? O trote? Não, não tem. Mas assim (risos), é louco, é loucura.
Nós estamos longe, não é sua casa, um menino de 17 anos, nossa! Não consegue nem ir
ao jogo de futebol sozinho, não é? Você tem que dar passe pra pegar ônibus, quanto
mais morar sozinho.
Quer dizer, eu hoje sinto aflição de pai, imagino os pais que deixam um filho
morar numa cidade fora. O mundo mudou, o acesso é mais rápido, mas tudo bem,
internet, Facebook, tal.
Mas assim, é uma aflição. Então assim, o que a nossa psicóloga comenta do
GAP, assim, as aflições hoje, já foram a época do trote, hoje são essas aflições mais de
convivência, de saudade, de se ambientar, quer dizer, quem sempre teve comida, roupa
lavada agora vai ter que ir atrás.
Então, as necessidades são outras. Então assim, às vezes a reclamação não
chega, entendo a sua posição que é perfeita, mas se não vai resolver nada é melhor nem
reclamar então, não é?
Assim, eles teriam, outra instância e a Roseli que é a nossa psicóloga, uma
pessoa fantástica, o nosso contato é assim diário. Tem coisas que ocorrem e a gente
resolve ali. Chama e vamos tomar um café com o diretor, chama o cara de lado
(ininteligível) a gente consegue resolver.
Então assim, a gente consegue ter um jeito de ser assim mais, mais fácil de lidar.
Então tem, quando chega alguma demanda de algum aluno, mesmo sem ser oficial, é
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uma coisa que a gente consegue resolver, você chama ali e muitas vezes é um detalhe na
vida, precisa de um favorzinho ali e você consegue resolver.
O SR. MARCO AURÉLIO – PT – Isso gera confiança a partir do momento
que ele se sente que foi acolhido, que foi ouvido, foi tomada alguma providência.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Koba. Deixa só interromper
um minutinho. Koba, sabe o nome daquele ruivinho de barba lá que dá porrada no cara?
Você sabe o nome?

O SR. RICARDO KOBAYASKI - Não, não, não. O que a CPI recebeu aqui
por e-mail agora é que essas denúncias foram protocoladas na diretoria da Faculdade no
dia 16 de abril de 2013, tem um protocolo aqui.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Qual denúncia? Da
esternada?

O SR. RICARDO KOBAYASKI - Não, no geral. De todas as questões que têm
nos trotes, das festas, dos problemas. Está aqui o protocolo, eles receberam em
16/04/2013 e a pessoa que recebeu é Laerte, eu acho. Tem o carimbo da PUC inclusive
aqui.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Dr. Martinez, o senhor
conhecia o vídeo do leão XIII? Aquele lá?

O SR. JOSÉ EDUARDO MARTINEZ - Não.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Aquele lá o senhor não
conhecia?

O SR. JOSÉ EDUARDO MARTINEZ - Não. Não, do Leão XIII. Não, acabei
de ouvir e de ver agora.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Dr. Martinez, professor
Martinez, o senhor também é médico, não é?
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O SR. JOSÉ EDUARDO MARTINEZ - Sou.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Formado em Sorocaba,
também?

O SR. JOSÉ EDUARDO MARTINEZ - Sou de Sorocaba. Nasci lá, inclusive.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – É, nasceu. Nascido eu
sabia.

O SR. JOSÉ EDUARDO MARTINEZ - Não, desculpe, eu não sou formado
em Sorocaba, não. (Risos.)
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Ah, não?

O SR. JOSÉ EDUARDO MARTINEZ - Eu até me atrapalhei, eu sou formado
aqui em São Paulo. Sou formado na UNIFESP.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – O senhor, o compromisso
que eu fiz com o Dr. Carlos Dias é que nós vamos lá na reitora, né?

O SR. JOSÉ EDUARDO MARTINEZ - Ótimo.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Então, esse compromisso
eu queria tirar do senhor assim que a gente acabar, nós queremos agendar para ir lá
reitora levar tudo isso.

O SR. JOSÉ EDUARDO MARTINEZ - Tem que entrar em contato com a
secretária da reitora e eu acredito que...
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Isso eu faço, mas olha, é
um compromisso, né?
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O SR. JOSÉ EDUARDO MARTINEZ - (Risos.) Quem pode assumir um
compromisso pela reitora é a reitora. Eu tenho certeza, eu conheço a reitora e sei que vai
recebê-lo com prazer. Certo? (Risos.)
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Senhor Martinez, eu estou
sendo tão respeitoso...

O SR. JOSÉ EDUARDO MARTINEZ - Não, eu acho que a reitora vai receber
o senhor com prazer. Eu tenho certeza pela...
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Vamos deixar claro.
Quantos anos o senhor tem?

O SR. JOSÉ EDUARDO MARTINEZ - Eu tenho 57.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Então vamos lá. O
compromisso com a reitora que o José Carlos Dias pediu, é o seguinte, a reitora não
vem.

O SR. JOSÉ EDUARDO MARTINEZ - O senhor vai receber, ela vai receber
o senhor lá.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Vou ser recebido lá.

O SR. JOSÉ EDUARDO MARTINEZ - Eu acredito...
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Nós vamos levar todos
estes vídeos.

O SR. JOSÉ EDUARDO MARTINEZ - (Ininteligível.)
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Não, nãop estou fazendo,
estou tratando o senhor como o senhor está me tratando como uma criança.

O SR. JOSÉ EDUARDO MARTINEZ - Imagine.
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O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Nós vamos levar todos
estes vídeos, vamos levar todos os hinos, né? E professor, o senhor que me respeita um
pouco mais, eu estou dando a biografia do Gerardo Magela, a família não tem nenhuma
foto dele, se o senhor puder procurar. Eu sei que é muito tempo, no arquivo morto, se o
senhor puder procurar alguma coisa desse menino Gerardo Magela, tem tão pouca coisa
sobre ele que a única coisa que a gente sabe é que ele foi jogado do Viaduto do Chá.
Isso eu falo com tanta emoção, o Martinez pelo que eu estava contando a parte
bonita da minha vida, né? Essa não é a parte bonita, essa é a parte triste. Ele não estava,
não aparecia na relação de mortos e desaparecidos. Ele era um cara que nós que
levantamos este caso agora, agora.
Ele tinha sumido, ninguém achava o Gerardo Magela. Aqui, olha. Gerardo, o
pai, esse aqui era o pai.

O SR. GODOFREDO CAMPOS BORGES - Essa é uma história da
Faculdade que a gente sabia de um aluno nosso que tinha...
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – É ele, olha. O Gerardo era
poeta e jornalista. "Durante um período residiu em Itu, participou do "Jornal Bidu",
gazeta poética, política daquela cidade do interior, era conhecido por Tereca. Depois
passou a morar em Sorocaba até o quinto ano, né? Como estudante universitário
engajou-se no Movimento Estudantil sendo eleito presidente do DCE da Universidade
de Sorocaba. Foi amigo de Alexandre Vannucchi, estudante de Geologia assassinado no
DOI-CODI em 17 de março de 1973. Era sobrinho pelo lado materno do ex-prefeito de
Caicó, Manoel Torres. Circunstâncias da morte, segundo a versão oficial, grafado como
Geraldo e era Gerardo, teria se suicidado atirando-se do Viaduto do Chá localizado no
Centro de São Paulo. A causa mortis foi traumatismo crânio-encefálico, foi feito um
laudo oficial não registrou nenhuma fratura ou mesmo escoriações tendo caído de uma
altura razoável, foi assinado por Otavio D'Andrea (ininteligível) falso de morte do
prisioneiro. Em reportagem no "Diário Popular", 07/04/1991 intitulada 'Família Faz
Acordo em Troca do Corpo', Carlos Fernandes Souza da Costa denunciou à época que
a morte de seu irmão Gerardo fez a família um acordo com o Exército e se
comprometeu a não denunciar contra o assassinato, em troca o Exército prometeu
(ininteligível) num prazo de dois anos, fato que nunca ocorreu. Gerardo Magela não
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constava da relação de mortos e seus familiares não foram localizados. A informação
bereré..."
Aí já é, são vários dossiês que são repetitivos, não é? Então, isso aqui nós
fizemos um resumo de Gerardo Magela, e o que o senhor puder, tem um pra o senhor e
um pro reitor, e o que o senhor puder...

O SR. GODOFREDO CAMPOS BORGES - Na história da Faculdade tem
uma história sobre isso.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – O que o senhor puder achar
de coisa para nós pra gente fechar o relatório é muito importante. E mesmo lá no Rio
Grande do Norte o pessoal está levantando tudo e não está achando quase nada. Era um
menino muito estudioso. É.
O SR. GODOFREDO CAMPOS BORGES - Deve ter entrado 1967, 1968 na
Faculdade.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – É.

O SR. GODOFREDO CAMPOS BORGES - É.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – É.

O SR. GODOFREDO CAMPOS BORGES - è, 1968/1967.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – É, 1968/1969.Bom, vamos
lá Marco Aurélio.
O SR. MARCO AURÉLIO – PT – A modernidade hoje acaba nos ajudando
porque, como está sendo transmitido, não é isso?
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Na Web, na Web.
O SR. MARCO AURÉLIO – PT – Na Web.
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O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Está na Web.
O SR. MARCO AURÉLIO – PT – Tem algumas pessoas que se comunicam
conosco, informações e a gente não pode perder essa oportunidade (risos.) que é muito
rica. Mas o que chegou aqui pra gente professor é um documento protocolado em 13 de
abril de 2013 que traz um relato de alunos que teriam sofrido por trotes.
Inclusive neste documento protocolado, quem protocolou é uma pessoa de nome
Isabel, tem inclusive a cópia de um B. O. de lesão, abriu um Boletim de Ocorrência, a
pessoa fez o relatório e entregou pra vocês, isso em 13 de abril de 2013, aliás, 16 de
abril de 2013.
Agora eu não sei se vocês têm isso na memória, não sei que encaminhamento foi
dado, porque tem um protocolo, se vocês quiserem, estava pensando, vocês tem um pen
drive onde gravaram o vídeo, não tem? A gente podia pegar este pen drive e colocar
este documento, porque verifica-se o que foi feito disso. Esse documento entrou, então,
foi protocolado, tem um B. O. O que foi feito disso? Não sei se o senhor lembra de
alguma coisa nesse sentido. O senhor estava em 16 de abril de 2013, o senhor era vicediretor, né?

O SR. GODOFREDO CAMPOS BORGES - Não lembro, pra ser sincero eu
não lembro agora.
O SR. MARCO AURÉLIO – PT – Então vamos passar o pen drive, aonde está
o pen drive do vídeo? Oi? Vamos gravar este documento aqui. E pegando outra
informação, vou fazer uma pergunta pra o senhor. Dr. Antonio Calvillo, é médico. O
que ele é lá na... Não é nada na Faculdade? O que, ele formou lá?

O SR. GODOFREDO CAMPOS BORGES - Formou lá, mas ele não é...
O SR. MARCO AURÉLIO – PT – Desculpa, vamos gravar...

O SR. GODOFREDO CAMPOS BORGES - Ele se formou na Faculdade, não
sei agora o ano, mas ele não é professor da Faculdade.
O SR. MARCO AURÉLIO – PT – Não tem nenhum cargo, nada lá?

2013
DIVISÃO DE TAQUIGRAFIA

O SR. GODOFREDO CAMPOS BORGES - Se não me engano ele é médico
do estado.
O SR. MARCO AURÉLIO – PT – É concursado, né?

O SR. GODOFREDO CAMPOS BORGES - Não é médico da PUC.
O SR. MARCO AURÉLIO – PT – As informações que nós temos é que ele
está usando de mecanismos, de ameaça aos alunos que aqui vem fazer seus
depoimentos.

O SR. GODOFREDO CAMPOS BORGES - Eu recebi estas denúncias. Elas
foram encaminhadas tanto para o chefe dele que é o diretor do conjunto hospitalar como
pra a reitoria que foi um dos motivos para ter aberto a sindicância, apesar de não ser
aluno, não vai ter nenhuma...
O SR. MARCO AURÉLIO – PT – Porque não dá pra gente conceber em 2015
uma pessoa que venha fazer depoimento na CPI e depois ser, né? Ameaçada por um
profissional, isso pra nós é inconcebível.
Então vamos fazer a cópia e aí, até se o senhor, por exemplo, pudesse... Como a
CPI tem mais 15 dias, nos dar um retorno. "verifiquei isso aqui, teve esse
encaminhamento, tal", eu agradeço, para que a gente possa verificar porque isso já foi
protocolado.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – (Inaudível - fala fora do
microfone.)
O SR. MARCO AURÉLIO – PT – Não, é um documento que já foi
protocolado dia 16 de abril de 2013, e eu não, são várias folhas, não dá para ler tudo,
mas tem inclusive um B. O., Boletim de Ocorrência anexado de lesão corporal, e foi
recebido dia 16 de abril de 2013.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Já era diretor?
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O SR. MARCO AURÉLIO – PT – Vice, vice-diretor. E foi recebido pela
Isabel, uma pessoa que se chama Isabel protocola. Então eles vão levar uma cópia, claro
que já tem lá, é evidente, mas para verificar e nos municiar aqui na CPI, em cima deste
documento o que foi feito. É um compromisso Dr. Godofredo, um compromisso aí dele.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Tem mais alguma coisa?
Ninguém sabe o nome daquele aluno ruivinho lá, né? Precisamos, esse, como a CPI está
acabando, pelo menos aquele ruivinho precisa trazer ele aqui, viu Koba? O cara é muito
folgado.
Vamos ver de legendar, bom, não dá para legendar. Vamos tentar identificar,
não dá para pedir para os alunos identificarem? Mas vamos tentar identificar quem
participa, pelo menos a vítima, vamos tentar achar a vítima. Pelo menos a vítima, a
vítima tem o direito de se defender, o menino que é socado lá. Com a palavra Marco
Aurélio.
O SR. MARCO AURÉLIO – PT – Presidente...

O SR. RICARDO KOBAYASKI - (Inaudível - fala fora do microfone.)
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT –Hã?

O SR. RICARDO KOBAYASKI - (Inaudível - fala fora do microfone.)
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Como é que é?

O SR. RICARDO KOBAYASKI - O menino que leva o soco no esterno, ele
foi lá, você percebe nitidamente no vídeo que ele queria levar aquela pancada.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – (Inaudível - fala fora do
microfone.)

O SR. RICARDO KOBAYASKI - Não, dá para documentar, faz parte das
tradições culturais, é uma coisa assim, difícil compreender. No caso da Pasta, Pascu da
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Faculdade de Medicina da USP tem estudantes que pedem para levar a Pasta. Eles
pedem para levar. É uma cosa (risos.)...
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Baseado e que isso você
está afirmando, você está depondo na CPI. O garoto pediu para levar o soco?

O SR. RICARDO KOBAYASKI - (Inaudível - fala fora do microfone.)
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Ah, pelo amor de Deus.
O SR. MARCO AURÉLIO – PT – Presidente, eu estava...
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Isso aqui é CPI, não é roda
de bate-papo. Vai, Marco Aurélio.
O SR. MARCO AURÉLIO – PT – Dr. Godofredo, não sei se o, chegou pra nós
aqui uma perseguição a alunos que vem depor aqui, são perseguidos por Dr. Antonio
Calvillo que é médico. Isso é de conhecimento da Faculdade? Ele não é membro da...
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Não entendi, não entendi.
Fala com esse microfone senão...
O SR. MARCO AURÉLIO – PT – Chegou aqui pra nós de que o Dr. Antonio
Calvillo que é médico, ele tem feito umas ameaças aos alunos que depõem aqui na CPI.
Dr. Antonio Calvillo.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – (Inaudível - fala fora do
microfone.)
O SR. MARCO AURÉLIO – PT – Não. Não tem. E aí o Dr. Godofredo diz
que tem conhecimento, ele não é médico do quadro da Faculdade, mas que isso chegou
pra eles, e mediante o que chegou pra vocês, vocês encaminharam, como é que...
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O SR. GODOFREDO CAMPOS BORGES - Encaminhei para o estado, para o
chefe dele.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Encaminhou para? Arruma
mais um microfone sem fio. Ainda tem? Senão o diretor ou fala ou olha pra nós. Por
favor. Eu sei que está muito longa, está demorado, o pessoal da Pinheiros ainda precisa
depor aqui, mas arruma um microfone sem fio para ele ficar mais, por favor.
O SR. MARCO AURÉLIO – PT – Registrar então que ele, que houve
encaminhamento, então para o superior hierárquico dele, que ele é funcionário do
Estado. Isso a própria Faculdade oficialmente comunicou...
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Funcionário do estado?
O SR. MARCO AURÉLIO – PT – Funcionário do estado.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Meu Deus!
O SR. MARCO AURÉLIO – PT – E vocês oficialmente comunicaram...

O SR. GODOFREDO CAMPOS BORGES - A gente recebeu uma queixa
oficial na Faculdade em relação a isso oficialmente, encaminhei ao diretor do conjunto
hospitalar de Sorocaba e todos os e-mails que chegassem no GAP em relação às
denúncias eu encaminho para a reitoria. São assim, duas ações que a gente acaba
fazendo.
O SR. MARCO AURÉLIO – PT – Uma da reitoria e também ao superior
hierárquico dele. Ele é médico, o senhor sabe a especialização dele? Não sabe.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Tem que localizar, falar
com David Uip, o que é isso?
O SR. MARCO AURÉLIO – PT – Mas é, inclusive dá para reiterar...

2017
DIVISÃO DE TAQUIGRAFIA
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – (Inaudível - fala fora do
microfone.)
O SR. MARCO AURÉLIO – PT – Para a Alesp, reiterar essa...
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – (Inaudível - fala fora do
microfone.)

O SR. RICARDO KOBAYASKI - (Inaudível - fala fora do microfone.)
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – O que dá o soco? Marcelo
Rossini? Ele é o agressor? E a vítima?

O SR. RICARDO KOBAYASKI - (Inaudível - fala fora do microfone.)
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Tá, mas o agressor é
Macelo Rossini? Obrigado Koba. De que ano ele é? Então está bom, já tem o nome, vou
convocar esse cara. Nada mais?
Bom professor, com todas as dificuldades, com todas, com todo esse mundo aí
difícil eu quero agradecer que o senhor veio aqui, foi muito bom. Eu, a única coisa que a
gente pede é sr o senhor poderia localizar alguma coisa do Gerardo Magela. Quanto à
reitora eu vou agendar, eu já entendi que tenho que agendar diretamente com ela.
Tem mais alguma coisa, alguém quer perguntar, falar mais alguma coisa?

O SR. RICARDO KOBAYASKI - Quarto ano.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Quarto ano. Os caras são
rápidos, impressionante. Estão assistindo lá em Sorocaba, todo mundo?

O SR. RICARDO KOBAYASKI - (Inaudível - fala fora do microfone.)
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Ah, é? Então está bom.
Bom, acho que não há mais nada a perguntar, só a agradecer. O senhor quer fazer as
suas considerações finais?
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O SR. GODOFREDO CAMPOS BORGES - Obrigado.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Obrigado, obrigado
professor Martinez, obrigado nosso querido assessor de imprensa de Sorocaba, da PUC.
Sou lavado por dentro e por fora, leva os livros, pelo menos. Aqui estão as postagens,
né? Vamos ver essa ara aí, vamos ligar para o David Uip.
Pessoal, me liga lá para o David Uip, pede lá pra ligar pra Secretaria da Saúde,
por favor, falar com o Dr. David. Ele está no consultório esta hora. Se tiver alguém lá
liga para o consultório.
O SR. MARCO AURÉLIO – PT – Teremos mais depoimentos ainda hoje,
presidente?
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Tem os meninos da
Pinheiros.
O SR. MARCO AURÉLIO – PT – Pode suspender por 10 minutos, só pra
gente tomar uma aguinha?
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Acho que não tem nem
mais garçom na Casa pra trocar a água.

A sessão é suspensa por 10 minutos.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Deixa eu fazer uma leitura.
Reaberta a sessão. Convoco nos termos regimentais, olha, estou fazendo tudo direitinho
aqui. Convoco nos termos regimentais os senhores deputados e deputadas abaixo
relacionados, membros efetivos e substitutos da Comissão Parlamentar de Inquérito
constituída com a finalidade, constituída pelo ato 56 de 2014, presidente da Assembleia
Legislativa mediante requerimento 24/23 de 2014 com a finalidade de investigar as
violações dos direitos humanos e demais ilegalidades ocorridas no âmbito as
universidades paulistas ocorridas nos chamados trotes, festas e no seu cotidiano
acadêmico, para uma reunião a realizar-se no dia 26/02/2015, quinta-feira às 14 horas
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no deputado Paulo Kobayashi, com a finalidade de aprovar o relatório parcial da CPI,
aprovação de requerimentos, ouvir depoimentos de pessoas convocadas nos termos dos
requerimentos aprovados nas reuniões realizadas nos dias 17, 18 de dezembro de 2014,
nos dias 27 de janeiro de 2015, quatro, 10, 24 e 25 de fevereiro de 2015.
Membros efetivos Carlos Alberto Bezerra Jr., Dilador Borges, Adriano Diogo,
Marco Aurélio de Souza, Ulysses Tassinari, Jorge Caruso, Carlos Giannasi, Sarah
Munhoz e José Bittencourt.
Substitutos, Pedro Tobias, Welson Gasparini, João Paulo Rillo, Reinaldo Alguz,
Itamar Borges, Leci Brandão e Rita Passos. Então, amanhã leitura do relatório,
julgamento do Fabio Hideki que queria que a gente desse uma força pra ele, coitado, vai
ser julgado amanhã, e que amanhã também tem o negócio do Guilherme Boulos do
MTST, da Marcha da Água às cinco horas no Largo da Batata.
E como é que ele faz? Ele fala o nome, não fala o nome?

O SR. RICARDO KOBAYASKI - (Inaudível - fala fora do microfone.)
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Não, espera um pouquinho.
Não está valendo nada, você vai falar tudo no microfone. Só quero fazer a pergunta, o
nome dele aparece, não aparece? Só fala as iniciais do nome? Como é que vamos
combinar? Vamos combinar o jogo aqui.

O SR. RICARDO KOBAYASKI - Um deles que está sentado
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – O (ininteligível) falando.

O SR. RICARDO KOBAYASKI - O que está sentado á sua esquerda, ele...
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – O auditório é Paulo
Kobayashi, o cara já fala assim... Ele encarnou o Paulo Kobayashi.

O SR. RICARDO KOBAYASKI - Ricardo Kobayaski com k no final falando,
assessor da CPI. Um deles, o que está sentado à nossa esquerda aqui ele pede
preservação da identidade dele, pelo menos da imagem e do nome, então a gente não vai
pronunciar o nome dele, e o outro que está à nossa frente falou que não há nenhum
problema em relação á imagem e o nome dele, que é o Augusto.
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O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Já está sujo mesmo...
(risos.)

O SR. - (Risos.)
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Não tem mais nada que
salve. E aí eu, como é que faz? Faz as iniciais do rapaz, só? Como é que a gente faz?

O SR. RICARDO KOBAYASKI - Pode ser.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Só imagem que você quer,
o resto você segura, ou você prefere a sua identidade.
O SR. RICARDO KOBAYASKI - Põe o nome.

O SR. - Acho que é melhor fictício.

O SR. RICARDO KOBAYASKI - A gente coloca um nome fictício para ele.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Fictício? Isso é complicado,
pelo menos... Não pode nem...

O SR. - (Inaudível - fala fora do microfone.)

O SR. - As iniciais do nome.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – As iniciais? Põe as iniciais,
vai, por favor. É, porque fictício aí também é...

O SR. - É melhor fictício para não interferir tanto no depoimento.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Então não fala nada, porque
fictício é mentira e mentira nós não podemos mentir. Começa a falar.
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O SR. MARCO AURÉLIO – PT – Depoente.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Pronto, depoente.

O SR. - Ótimo.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – O cara é bom, viu? O cara é
bom! (Risos.) O dia que você for presidente da república quero ser o seu chefe de
gabinete.
O SR. MARCO AURÉLIO – PT – (Risos.)
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Vamos lá.

O SR. RICARDO KOBAYASKI - Deixa só contextualizar, porque eles estão
aqui...
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Ricardo Kobayaski com a
palavra, encarnando, reencarnando.

O SR. RICARDO KOBAYASKI - Ressuscitado. Em primeiro ler o manifesto
que foi encaminhado para a CPI que é um manifesto feito pelos estudantes do
quadrilátero da Saúde, menos os estudantes de Medicina. Então, começando a leitura.
"Manifesto dos estudantes do quadrilátero da Saúde pelo direito do uso e gestão
do espaço da AAAOC, Associação Acadêmica Atlética Oswaldo Cruz. As seguintes
entidades estudantis do Quadrilátero da Saúde, da Escola de Enfermagem e da
Faculdade de Saúde Pública, cursos de Saúde Pública e Nutrição, vêm por meio desse
documento manifestar o interesse na democratização do espaço da Associação AtléticoAcadêmica Oswaldo Cruz e de sua abertura para o uso pleno e igualitário por todos os
cursos. Atualmente, o terreno que, conforme documentos abaixo é um terreno da USP
concedido por comodato ao CAOC, Centro Acadêmico Oswaldo Cruz, em região
privilegiada do alto de Pinheiros, é gerido apenas por estudantes de Medicina da
Faculdade de Medicina da Universidade de Medicina São Paulo, FMUSP, sendo
organizado e tendo participação estimulada apenas por estudantes da mesma instituição.
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Apesar de estudarem ao lado do terreno, os estudantes dos outros cursos supracitados
não pertencem à Associação Acadêmica Atlética Oswaldo Cruz, utilizando para prática
esportiva o CEPE, Centro de Práticas Esportivas da USP, no campus Butantã, muito
mais distante. Há casos de discriminação ativa aos alunos de outros cursos por parte de
alguns estudantes de Medicina, sem coerção institucional pública a esses
comportamentos, e indisposição de ceder o espaço e a agenda para os times de
estudantes do quadrilátero da saúde treinarem suas modalidades de maneira
independente. Ainda acrescentamos que a Atlética da Faculdade de Medicina cobra
mensalidades da população, moradora da região, que queira utilizar o espaço como um
clube privado, cuja verba é totalmente revertida para o uso e fruto da Associação
Acadêmica Atlética Oswaldo Cruz e suas atividades muitas vezes questionadas no
advento desta CPI. Nesse sentido, há consenso sobre o enorme privilégio dos estudantes
de Medicina do uso daquela infraestrutura que, apesar do comodato, possui origem
pública e pertence à universidade. Cabe ressaltar que o curso de Medicina é o único de
toda a universidade que usa com exclusividade um espaço da USP, ainda mais um de
tamanho privilégio como é o caso do terreno da Associação Acadêmica Atlética
Oswaldo Cruz. Nosso objetivo faz parte de uma demanda histórica, que é a
administração da Associação Acadêmica Atlética Oswaldo Cruz ser democratizada e
que o direito ao uso do espaço seja garantido para todos os estudantes do quadrilátero da
saúde, isto é, que estudam nas redondezas do terreno e são estudantes da Universidade
de São Paulo. Assinam este documento, Centro Acadêmico Emílio Ribas da Faculdade
de Saúde Pública, Centro Acadêmico XXXI de Outubro da Escola de Enfermagem da
Universidade de São Paulo, Associação Atlético-Acadêmica da Escola de Enfermagem
da Universidade de São Paulo, AAAEEUSP".
E anexo está aqui o termo de cessão de comodato, mostrando que o terreno de
fato pertence ao Estado, à Universidade de São Paulo e isso é o pedido que eles fazem
para que se democratize o espaço. Está aqui.
Agora, contextualizando o tanto o depoente que está aqui à esquerda, ele vai
falar sobre a experiência que ele teve no trote na Faculdade de Engenharia da USP, na
Poli, porque ele antes de entrar na Medicina ele passou pela Poli, e também falar do que
ele sabe a respeito de muitas das coisas que foram ditas aqui na CPI sobre a Atlética da
USP. E o outro depoente que é o Augusto, ele volta aqui para novamente falar,
esclarecer outros detalhes a respeito do funcionamento da Atlética a pedido da
Procuradoria da Casa. É isso, obrigado.
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O SR. MARCO AURÉLIO – PT – Senhor presidente, antes do depoente fazer
uso da palavra...
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Com a palavra o deputado
Marco Aurélio.
O SR. MARCO AURÉLIO – PT – Nós já temos em mãos a contabilidade, a
prestação de contas da AAAOC, ou não? Isso aqui a gente fez solicitação, ou não?
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Nós estamos tentando abrir
essas contas.
O SR. MARCO AURÉLIO – PT – Porque eu queria saber...
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Até agora estamos
tentando.
O SR. MARCO AURÉLIO – PT – É, porque aqui quando fala de cobrança de
pessoas que são moradores da região que queira utilizar o espaço como um clube
privado, eu quero saber como isso é contabilizado na entidade, né? Sobre a rubrica.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Quer falar doutora? se a
senhora quiser se expor.
O SR. MARCO AURÉLIO – PT – A questão é isso, da... Você sabe como é
que isso é contabilizado ou não?

A SRA. CAROLINA - Carolina, da procuradoria. Ainda não, deputado.
O SR. MARCO AURÉLIO – PT – Isso interessaria muito pra gente porque é
receita. Porque, eu espero que...
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O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Dra. Carolina com a
palavra. Dra. Carolina.
O SR. MARCO AURÉLIO – PT – Eu espero que esteja numa rubrica contábil,
ou seja, entrando no cofre oficial da contabilidade oficial da entidade. Espero, não é?
E entrando na contabilidade oficial, com qual origem, porque me, acredito eu
que não poderia cobrar porque é espaço público,, né? Mas, então eu acho que é uma
cois pra gente verificar e ter a contabilidade à mão para verificar isso.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Eles não entregam as
contas, eles não entregam. É uma dificuldade.
A SRA. CAROLINA - Essa CPI requereu...
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Dra. Carolina com a
palavra.

A SRA. CAROLINA - Essa CPI requereu esses documentos, eles não foram
entregues e estamos aguardando.
O SR. MARCO AURÉLIO – PT – Está bom. Obrigado doutora. Era isso.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Caro depoente, com a
palavra.

O SR. DEPOENTE - Boa noite. Primeiro, acho que falar sobre um contexto da
CPI na Faculdade atualmente. Acho que está tendo um efeito positivo.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Você estuda na Pinheiros?

O SR. DEPOENTE - Estou fazendo, aluno...
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Mas você entrou na Poli?

O SR. DEPOENTE - Eu já fui aluno da Escola Politécnica durante dois anos.
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O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Estudava o que? Só o
básico?

O SR. DEPOENTE - Engenharia, Engenharia 2007, 2008.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Mas só o básico, né? Ou
fez...

O SR. DEPOENTE - Só o básico.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Só o básico. Vamos lá.

O SR. DEPOENTE - Então eu passei por uma semana de recepção lá...
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Estudioso heim cara, pelo
amor de Deus!

O SR. DEPOENTE - Passei por uma semana de recepção lá na Escola
Politécnica, passei uma semana de recepção antes de entrar na escola Politécnica na
Unicamp porque eu passei em primeira lista lá e depois fui para o outro.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Que lugar você entrou na
Pinheiros?

O SR. DEPOENTE - Eu passei em 14º, assim.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Cara estudioso.

O SR. DEPOENTE - Mas, e depois passei pela semana de recepção na
Faculdade de Medicina em 2010. Assim, com relação, você quer que eu fale primeiro
como foi na Poli, ou...
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O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Fale o que você quiser. Nós
ficamos até agora aqui e você está até agora aqui com a maior fome do mundo (risos.)
fala tudo agora, né?

O SR. DEPOENTE - Eu acho que, assim, eu particularmente eu não senti que
sofri algum tipo de violência no trote. Existiam certas brincadeiras pueris que eu
considero colegiais até. Não sei, um arrancar a cueca do outro, uma cosa assim bem...
Que algumas pessoas podem considerar ofensivas.
Eu particularmente não sinto que sofri um trote violento lá. Eu acho que era
vulnerável lá assim como todos os meus colegas na questão do álcool. A gente recebia
bebida de graça nas primeiras semanas, e a gente sabe que a indústria de álcool tem uma
relação bem forte com os universitários, né?
Então isso foi até levantado numa aula com um professor meu do Hospital
Universitário no último mês, eu tenho, essa aula foi dada pública para outros colegas
também comigo. Inclusive esse professor era...
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Não foi parto não, né?

O SR. DEPOENTE - Como?
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Não foi parto não, né?

O SR. DEPOENTE - Não. Esse professor...
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Nós temos um caso de
violência obstétrica, foi feito um parto no meio de uma aula. Primeiro filho de uma
mulher e ela foi cortada de lado a lado só para dar aula. Mas vamos lá.

O SR. DEPOENTE - E esse professor ele deu uma aula sobre o uso de álcool e
drogas entre estudantes em escolas públicas e universitárias, um estudo que ele está
fazendo com um grupo de pesquisadores.
Ele já foi responsável pela "Cartilha do Trote", segundo ele falou nesta aula, e
ele colocava imagens nessa Cartilha e ele era um dos responsáveis, enfim, por produzir
documentos para que os calouros na época que ele falou 2004/2005 que entravam na
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Faculdade serem orientados em relação ao trote. Ele, na aula dele ele mostrou como era
o trote na Poli, né? Ele mostrou o vídeo e me autorizou até a falar sobre essa aula aqui.
Eu falei com ele antes.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Como é o nome dele?

O SR. DEPOENTE - Dr. João Paulo Lotufo.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Ah, o Lotufo. Ele é diretor,
né?
O SR. DEPOENTE - Ele é lá do HU.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Ele é diretor do HU.

O SR. DEPOENTE - Não sei atualmente, ele é professor da Pediatria. Ele me
autorizou falar sobre essa aula que ele deu aqui, porque ele é um dos pesquisadores que
estuda a questão do álcool com os estudantes.
Então, ele até pode falar melhor do que eu sobre isso. Naquela aula, naquele dia
ele mostrou um vídeo que era dos estudantes da Poli no dia, no ano que eu estava
presente na época do trote.
Então, eu acho que existe uma grande vulnerabilidade dos alunos em relação ao
uso de álcool, né? E acho que, nessa questão da vulnerabilidade em termos de acidente
de automóvel todos os nossos colegas já ouviram falar ou já conhecem ou tem um
conhecido que já sofreram acidentes de automóvel depois de fazer uso de bebida em
festa. Então, acho que isso com relação às denúncias de violência também.
Nas festas acontece uso de muita bebida e a gente sabe que as mulheres
particularmente são mais vulneráveis ao , quando ambos os sexos estão na festa
bebendo as mulheres, eu considero que estão particularmente mais vulneráveis e tem
isso tudo que se você quiser até mostro na tela, que mostra isso já em números...
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Por favor. Por favor, fique à
vontade. Eles põem senão você fica vulnerável na imagem. Deixa eu falar uma coisa, já
que você está falando com tanta propriedade, vocês tem algum dado de adulteração do
conteúdo químico original das bebidas?
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O SR. DEPOENTE - Não.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Não? Só bebida? Por
exemplo, os éteres, os inalantes? Ou senão, outra pergunta que é uma curiosidade que
eu nunca tenho pra quem perguntar. Esse negócio dos energéticos?

O SR. DEPOENTE - Na Faculdade de Medicina isso não é sistemático,
entendeu? O que existe são pessoas que eu já ouvi falar que usam, mas eu não, eu
particularmente não acho que é uma coisa, eu não acho...
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Nós estamos falando do
ponto de vista teórico, não estou falando pra você acusar ninguém.

O SR. DEPOENTE - Eu estou dizendo assim, não acho que é uma coisa...
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Uma coisa que...

O SR. DEPOENTE - Não, o uso de, acho que principalmente é o álcool que é
mais assim, que acho que causa mais vulnerabilidade assim, e que na primeira semana é
gratuita a bebida.
Quando eu entrei na Escola Politécnica a gente recebia cerveja de graça nos
primeiros dias assim cabe ao individuo claro escolher se ele vai beber ou não, ele que
vai escolher a quantidade, mas na minha opinião um controle social que existe não é tão
eficaz porque a gente sabe que existe um desvio do comportamento quando há uso e que
pessoas que ficam de certa forma desviam muito mais do que a normalidade quando
estão embriagados e isso favorece, claro algumas violações aos direitos humanos como
está se debatendo aqui.
Esse estudo que eu gostaria demonstrar na tela ele justamente conclui isso, então
não sou eu que estou falando aqui, só estou divulgando. Não, existe um estudo que está
numa página da internet e existe um vídeo também que o professor divulgou na aula
para contextualizar esta questão. O vídeo chama Maratoma.
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O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Vamos lá, vamos começar
pelo vídeo que vai criando o clima, vai.

É feita a exibição de vídeo.

O SR. DEPOENTE - Essa é uma competição onde as pessoas que estão
competindo tem que beber e ver quem aguenta beber mais.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Isso é na Poli?

O SR. DEPOENTE - É, e você tem que, você vomita no meio pra continuar
bebendo.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Isso é no trote ou é geral?

O SR. DEPOENTE - Isso faz parte do trote.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Meu Deus do céu.

É feita a exibição de vídeo.

O SR. DEPOENTE - Acho que são oito, tem de outros anos também, está tudo
no YouTube. Acho que na verdade quem divulgou na nossa sala de aula este último mês
foi o professor, né? Para contextualizar...
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Para entender, tem vários?

O SR. DEPOENTE - Tem de vários anos, o senhor encontra no YouTube.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – O mais recente qual é?

O SR. DEPOENTE - O mais recente eu não sei qual que é, mas se o senhor
entrar na internet agora o senhor consegue ver, tem vários.
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O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Vou pedir, vou pedir.
Pessoal, este documento antes que os caras limpem. Não, não é só salvar este, não é lei
do mínimo esforço. Tem que pegar os últimos, principalmente os últimos cinco anos,
senão o juiz vai falar, não...
O SR. MARCO AURÉLIO – PT – Maratoma?

O SR. DEPOENTE - Isso.
O SR. MARCO AURÉLIO – PT – O nome é o mesmo? Só muda o ano?

O SR. DEPOENTE - Faz parte do IntegraPoli e é outro que são conjunto de
provas. Essa é uma prova que faz parte deste IntegraPoli. Por exemplo, uma das provas
era invadir a Faculdade de Medicina, fazer alguma coisa lá e depois, tipo isso. é uma
lista de provas que era dado e que constava diversos itens, entendeu?
E um deles fazia parte de um item era isso, mas...
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – (Voz sobreposta.)

O SR. DEPOENTE - Eu não quero ser, fazer moralismo aqui, inclusive por
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Você não precisa
interpretar nada.

O SR. DEPOENTE - O fato de que eu faço uso de álcool também, mas acho
que isso é um risco pelo qual os estudantes estão sujeitos e acho que muito disso tem a
ver com a relação com a indústria. Vou explicar o por que.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Espera um pouquinho.
Precisava ver, estou pedindo civilizadamente, não com calma, não é para projetar mais
nada, já pegar os últimos, viu. Os últimos, se tem 2014, 2015 já deve estar, os caras
devem estar tudo louco outro dia jogando os calouros na grama, lá, no barro.
Vamos recuperar assim tipo, vê se tem 2015, 2014, 2013, 2012 e 2011. Isso é
importante porque o que ele mostrou era 2000 e?
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O SR. DEPOENTE - Era 2011.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Onze. É, senão eles
começam a falar, "não, isso aí está prescrito"...

O SR. DEPOENTE - Na verdade assim, não sabia que existia esses vídeos
quem mostrou isso pra gente foi o professor na aula, para contextualizar a pesquisa que
eu posso mostrar dele também que é sobre o estudo que ele fez relacionado aos
estudantes.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Porque você está tão
preocupado que está dando informação, não estou entendendo. Você quer se defender...
Deixa a gente...

O SR. DEPOENTE - Não...(voz sobreposta.)
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – (Voz sobreposta) está tão
bom...

O SR. DEPOENTE - Que eu gostaria de mostrar o que o professor também
mostrou na aula.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Está bom, mas deixa a
gente salvar. espera aí. Isso aí o que tem, Dan você que...

O SR. DANILO - Tem que procurar melhor aí...
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Não, está bom, mas você
conheceu este mundo aí, né?

O SR. DANILO - Pelo que eu estou vendo aqui Adriano não é só na Poli que
tem, tem na FAMERP...

2032
DIVISÃO DE TAQUIGRAFIA
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT –FAMERP em Rio Preto?

O SR. DANILO - É.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Ixi.

O SR. DANILO - FAMEP.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Rio Preto quando é? Em
2012?

O SR. DANILO - Tem outras coisas aqui.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Que mais? Sobre o que é?
Lorena, repúblicas de Lorena. Vizinha do Marco Aurélio... Minha nossa senhora, aonde
eu estava morando, em que planeta.

O SR. DANILO - Pelas imagens (Inaudível - fala fora do microfone.)
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Isso da Poli é tudo da poli,
né? Estava tudo Poli lá, né? Aquilo lá, aquele piso e tudo Poli. Apareceu uma edícula
lá...

O SR. DEPOENTE - É dentro da escola.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Tudo dentro da Poli, né?
Tem que começar outra CPI Marco Aurélio. Minha nossa senhora! Que mais, essa aí de
onde é?

O SR. - (Inaudível - fala fora do microfone.)
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Lorena, tem FAMERP aí?
Maratoma da onde essa?
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O SR. DEPOENTE - Acho que é um tipo de prova bem conhecido de vários
estudantes.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – É que nem aquela como é o
nome daquele aliciamento de mulher, das jovens universitárias? Ladies First. Meu deus
do Céu, olha. Essa daí onde é? Maratoma do Faustão, Fausto Silva, ainda os caras põe
nome próprio.

O SR. DEPOENTE - Não, essa é do Faustão.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Ah, é do Faustão. Está
misturando. Está bom, prossiga, foi bom, foi bom.

O SR. DEPOENTE - Então, eu acho que...
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – De 2015 você não achou
nenhuma né Dan?

O SR. DANILO - Acredito que não começou ainda.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Não, já teve na Poli. Bom,
quando , que mês é a Poli, a Maratoma?

O SR. DEPOENTE - Costuma ser, fazer parte das atividades...
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – No trote? Logo no início?

O SR. DEPOENTE - Na Poli pelo menos, nos outros cursos eu não conheço.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Está bom, vamos lá.

O SR. DEPOENTE - Não, acho que assim...
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – E aí é só bebida?
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O SR. DEPOENTE - Sim.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Só bebida?

O SR. DEPOENTE - Sim. Só bebida.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Não tem anfetamina, Loló?

O SR. DEPOENTE - Não. Não sei, eu não...
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – O professor não falou, está
bom. Vamos embora.

O SR. DEPOENTE - Bom, então acho que mostrou isso, inclusive porque o
Hospital Universitário é onde se atende essas pessoas que, as pessoas que entram em
estado de coma alcoólico, intoxicação por substância ou álcool.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Você acha que ele viria
falar na CPI?

O SR. DEPOENTE - Bom, se o senhor chamar...
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Você pode fazer uma
auscultação? Professor, na boa assim, nada de sensacionalismo, o senhor pode ir lá
depor pra ajudar na CPI, dar uma força?

O SR. DEPOENTE - Ah, não sei...
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Está bom, a gente faz. O
nome completo dele?

O SR. DEPOENTE - João Paulo Becker Lotufo.
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O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – É o que era diretor?

O SR. DEPOENTE - Eu não sei dizer.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – João Paulo Becker Lotufo.
Ele é o pai da Stéfanie Lotufo? Da Globo?

O SR. DEPOENTE - Não sei dizer.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Não? Está bom, vamos lá.

O SR. DEPOENTE - Bom, o professor então nessa aula falou sobre o uso de
álcool entre os estudantes universitários, citou estes casos inclusive pelo motivo
(ininteligível) posso confirmar a versão dele de que realmente isso existe e que eu já
presenciei.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Em 2012, só um minuto.
De onde é essa Fatec? Qual Fatec? Só um minuto. Está bom, está bom, salva ela. É
Fatec mesmo, né? Em 2012 tem várias Fatecs. Está bom, meu Deus! Concurso... Está
bom, vamos embora. Pronto.

O SR. DEPOENTE - Acho que, bom algo preocupante que o professor também
falou foi que quando ele era um dos responsáveis pela comissão do trote, de prevenção
dessas questões, acho que no ano de 2004, 2005 ele foi orientado a retirar certas
imagens da Cartilha do Trote sendo que uma delas inclusive continha o caso do calouro
Edson, que faleceu, que eles faziam uma Cartilha e colocavam essas imagens. Ele foi
orientado por um superior dele dentro da Universidade a retirar as imagens porque isso
prejudicaria a imagem pública da Universidade.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Falou o nome do superior?

O SR. DEPOENTE - Ele não falou o nome ele só citou na aula isso, né? Ou
seja, ele mostrou que ele tem uma militância dentro das aulas que ele dá para os alunos
de Medicina em que a Universidade negligencia ativamente os problemas tem. Eu...
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O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Nome dele mesmo?

O SR. DEPOENTE - É Dr. João Paulo Becker Lotufo.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Vai, continua.

O SR. DEPOENTE - Eu assim, concordo com a fala dele, ele falou assim na
aula, "a gente não é contra, a gente não tem tolerância zero com o álcool, mas a gente
acha que existe um certo, uma vulnerabilidade e mostrou estudos que corroboram a
hipótese de que existe uma certa vulnerabilidade e particularmente que as mulheres, ele
não mostrou falando especificamente das mulheres, mas há estudos falando que existe
um estudo lá que eu posso mostrar depois, mas que fala essa relação de vulnerabilidade
como ela se processa, tal.
Tem autores que pesquisam isso na Academia, na Ciência e justamente mostram
isso. Estou dizendo isso porque eu acho, eu acredito que a Universidade ela deve ser
modelo para a sociedade, né? Então assim, falar que os problemas da sociedade estão na
Universidade, que a Universidade é um país dentro de um país, e que os mesmos
problemas do país estão dentro da Universidade, foram as declarações que foram feitas
por vários de nossos professores ou reitores.
Eu venho falar isso porque eu discordo dessa afirmação. Eu acho que a
Universidade deve servir de modelo, se a gente tentar começar a mudar a Universidade
quem sabe a gente consegue melhorar algo na sociedade.
Então acho que as políticas públicas que podem sair dessa audiência, eu venho
aqui como um espaço político também, não só de apurar casos pelos quais eu não tenho
como afirmar enfaticamente. Eu estou dizendo em termos mais genéricos porque eu
espero que a partir desta CPI se produzam políticas públicas relacionadas a isso.
A gente, já ouvi falar, já tenho conhecimento de que as indústrias ativamente
fornecem, têm relações com os Centros Acadêmicos, com as associações estudantis para
fornecer bebida alcoólica de modo muito facilitado no início e de modo, com preços
muito baratos no início, de modo que é por ali que começam as coisas.
Já frequentei festas de Medicina em que havia propaganda de cigarro também. O
que eticamente a gente tem, é um pouco difícil de concordar em que uma festa de
Medicina se promova a indústria do tabaco.
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Algo que não saiu, que o professor também enfatizou que a gente está
atualmente, que as empresas foram proibidas de veicular propaganda de bebida
alcoólica até às nove horas da noite durante o dia. Isso não foi divulgado em nenhum
meio de comunicação.
Então eu acho que um lugar para se falar isso é aqui também. Porque há um
conflito de interesses em que talvez seja difícil de fazer propaganda sobre isso, mas que
as empresas não podem mais veicular propaganda de bebida alcoólica até às nove horas
da noite e isso acho que nenhum colega meu sabia no momento dessa aula e essa lei já
havia sido...
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Lei nacional, né?

O SR. DEPOENTE - É.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Olha,a tenção, vamos
recuperar esta lei nacional de veiculação de propaganda de bebida alcoólica. Ontem
também foi aprovada a proibição de venda para menores com uma multa absurda, uma
lei nacional aprovada no Congresso, não foi...

O SR. DEPOENTE - Então assim, eu tive uma experiência fora do país e fiquei
numa universidade lá fora, e assim, não era, não havia proibições em relação ao uso do
álcool, inclusive professores e até diretores faziam uso do álcool dentro da própria
universidade, nas suas atividades diárias até. Só que havia um controle muito maior, um
controle social que funcionava.
Vendo estes vídeos e sabendo como é a realidade, acho que o nosso controle
social, o nosso modo de produzir políticas com relação a isso estão sendo falhas. E eu
acho que particularmente as mulheres estão mais vulneráveis, então eu acho que em
relação ás festas, uma senhora que veio falar sobre um caso de estupro aqui, os casos de
estupros que estão sendo falados e abuso sexual, estatisticamente não tem como negar
que o álcool tem o seu papel também no acontecimento disso.
Então eu acho que existe uma opressão de gênero nesse sentido porque tanto
homens como mulheres bebem nas mesmas festas só que as mulheres eu sinto que estão
mais vulneráveis do que os homens em termos de violência sexual. Acho que até
existem também estudos que corroboram essa tese.
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Então eu acho que é isso assim, a experiência que tive eu acho que tem
materialidade em termos de dizer que a gente precisa de novas políticas pra orientar os
estudantes quanto a isso, porque não são todos que fogem do, que passam dos limites,
mas tem uma variação que pessoas bebem pouco, pessoas estão no meio, fazem o uso
mas conseguem se controlar, e outras que vão ou se submeter à situação de
vulnerabilidade, sofrer acidente automobilístico, ou fazer violência ou sofrer violência,
ou, né?
Ter algum tipo de dano relacionado a isso. E acho que isso faz parte de um certo
controle social, cabe ao indivíduo escolher se vai usar ou não, mas eu acho que existe
uma facilidade muito grande na universidade e isso não é só dentro da universidade. Eu
acho que não adianta proibir dentro da universidade eu acho que não resolve porque já
foi proibido e as coisas continuam fora, então eu acho que é mais para os gestores
públicos e pessoas que pensam essas políticas elaborarem melhor o que elas estão
pensando, assim.
O SR. MARCO AURÉLIO – PT – Tenho uma pergunta para o depoente.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Com a palavra o deputado
Marco Aurélio.
O SR. MARCO AURÉLIO – PT – Você fala do incentivo das indústrias de
fornecer bebida alcoólica em eventos com os universitários. A bebida alcoólica entra
dentro do espaço da universidade ou isso é em espaço fora da universidade como uma
festa, uma competição, alguma coisa? A bebida entra dentro do espaço da Faculdade ou
somente fora do espaço da Faculdade?

O SR. DEPOENTE - Atualmente ela não entra mais dentro do espaço da
universidade, mas antes ela entrava, como vocês podem ver nos vídeos.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Entra na Medicina, né?

O SR. DEPOENTE - Eu não sei dizer em outras Faculdades, mas na USP
existia a entrada antes, agora foi proibido.
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O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – A Atlética da Pinheiros, era
patrocinada pelas fábricas de bebida. A geladeira, os banners era tudo...
O SR. MARCO AURÉLIO – PT – Mas aquilo lá, aquela festa...
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Foi proibida agora, depois
do rolo. Depois da CPI, na USP, na Pinheiros, o resto eu não sei. Só posso responder na
USP, inclusive depois que eles vieram depor aqui que eles arrancaram toda a
adesivação. Mas a proibição é muito recente na Pinheiros, na Medicina.
O SR. MARCO AURÉLIO – PT – Porque independente de qualquer coisa, a
bebida alcoólica não pode entrar em espaços públicos.

O SR. DEPOENTE - Salvo em certo eventos, alguma coisa assim., né? Eu não
sei dizer, não conheço...
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Porque eu acho que tem
recurso chamado Festas Não Autorizadas. O cara manda um papel para a reitoria, "olha,
vou fazer uma festa", a reitoria para se livrar não autoriza. Aí os caras...
O SR. MARCO AURÉLIO – PT – Aí faz.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – (risos.)

O SR. DEPOENTE - Bom, eu acho que é isso assim, né?
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – E os dados? Você não ia
mostrar uma pesquisa?

O SR. DEPOENTE - Acho que, põe no Google aí, é uso de álcool e drogas
pelos estudantes universitários. Aí vai pra baixo, é este primeiro aí. Pode ir descendo,
pode ir descendo, pode ir descendo, pode ir descendo... Desce, desce, desce, desce mais,
desce, desce, aí. Vai pra baixo, vai pra baixo, vai mais para baixo, aí.
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Quanto à violência, sabe-se que ela está presente em usuários de drogas ilícitas e
consumidores de álcool, entre universitários o comportamento agressivo não é
identificado somente entre os depoentes. Também pode ser encontrado em
consumidores ocasionais. No contexto da Universidade de São Paulo os
comportamentos de risco foram estudados em 2000.
Estudaram uma amostra populacional representativa, Escola de Educação Física,
Enfermagem, Faculdade de Medicina, tal, tal, tal. Aí vai mais para baixo. Aí, "o estudo
constatou que entre os alunos o consumo de álcool foi de 83,1%". Ali, olha. Silva e
outros autores, depois 2005, olha. "o estudo constatou que entre alunos com alguma
religião o consumo de álcool foi de 83,1%, de tabaco 20,7%, de drogas ilícitas 25%. O
uso de álcool apresentou relação com um tipo de religião praticada, mas não com o uso
de drogas ilícitas e tabaco".
Aí vai indo mais para baixo. Acho que mais para baixo. "Entre os estudos,
publicaram correlação o beber problemáticos e consequências de vários alunos". Aí
pode ir mais para baixo. Acho que tem outra tabela importante.
Teria que ler com mais calma. Acho que um pouquinho mais para cima, só.
Embaixo da outra tabela lá de cima. Isso, é um pouco mais para cima. Tem estudo de
prevalência, um pouco mais para... É isso,
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – (Inaudível - fala fora do
microfone.) Você entende um pouco de solvente ou não sabe nada?

O SR. DEPOENTE - Acho que ele substitui o oxigênio, você inala um ar que
não tem oxigênio.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Não, não é, solvente que eu
digo são os inalantes. Quer ver, vai, vamos lá. Fala o que você sabe, vai.

O SR. DEPOENTE - Um pouco mais para cima, é que tinha um. Estava falando
especificamente da vulnerabilidade do...
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Ah! Vulnerabilidade.
O SR. DEPOENTE - Acho que é um pouco mais para cima. Mais para cima
ainda.
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O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Banco de dados, as
mulheres passaram a consumir mais tabaco e maconha, anticolinérgicos. É isso aí?

O SR. DEPOENTE - Isso também. Mais um pouco... Acho que um pouco mais
para cima.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Prevalência.

O SR. DEPOENTE - É, aí tem estudos de prevalência, né? E aí, bom, teria que
ler com mais calma, né?
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – É, mas aí não lê também,
que adianta? Lê alguma coisa.

O SR. DEPOENTE - Acho que era aquela parte que eu li que era a mais
importante, né? Tinha uma parte falando sobre a...
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Essa?

O SR. DEPOENTE - É, isso.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Do Amazonas.

O SR. DEPOENTE - Tinha uma parte falando da relação do álcool com a
vulnerabilidade do estudante em termos de acidente e violência. Só que eu, eu acho que
está...
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Fica calmo. Não tem
problemas, já estamos aqui, vamos com calma agora, vamos prender só...

O SR. DEPOENTE - Esse Pillon aí, procura Pillon. Olha...
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Pillon...
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O SR. DEPOENTE - Relacionado à sexualidade, acidentes de trânsito e
violência entre alunos da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto e Universidade de
São Paulo. É de 2005 o estudo.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Esse aí?

O SR. DEPOENTE - É o que está citado ali, se puder abrir. Aí olha.
Comportamentos de risco relacionados à sexualidade, acidentes de transito e violência
entre alunos da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo,
Pilon 2005.
Esse estudo fala, acho que ele tem bastante relação com o que se está debatendo
na CPI, né? Procura Pillon no, ali no, escreve Pillon, nas ocorrências ali, uma hora ele
cita o estudo dele. Vai, volta mais, aí.
"Quanto à violência sabe-se que ela está presente em usuários de drogas ilícitas,
entre os universitários, comportamento agressivo não identificado somente em
dependentes. Segundo dados demonstrados 16,5% dos estudantes já brigaram por
estarem sob efeito de alguma substancia e 21% já ameaçaram pessoas com arma de
fogo. Em relação ao aumento de consumo de substâncias..."
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Espera um pouquinho.
Ajuda também, vai. Não lê só o que você quer. Lê este parágrafo, no mesmo...

O SR. DEPOENTE - Estudos de comportamento ali.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Não, não. Eu estou te
pedindo, por favor, traduza pra gente. Aquele parágrafo lá embaixo de Kerr Corrêa. "No
mesmo ano..."

O SR. DEPOENTE - "No mesmo ano Matos e Souza também estudaram a
prevalência de uso de drogas entre estudantes de Medicina da Universidade Federal do
Ceará. Esse estudo comparou o consumo entre os primeiros cinco anos letivos da
faculdade e relacionou-os com o desempenho acadêmico dos alunos. Entre os resultados
encontrados, observou-se associação entre substâncias psicoativas. As mais importantes
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foram álcool e tabaco ou álcool e lança-perfume. Em relação ao aumento no consumo
de substâncias no decorrer das atividades acadêmicas, encontrou-se aumento
significativo no consumo de álcool nos últimos 30 dias no decorrer do curso médico.
Além disso, em 31,5% da amostra, o álcool acarretou problemas, como falta de atenção,
sono, ausência, atrasos, saídas mais cedo das aulas, reclamações ou dormir no decorrer
das aulas, alguma vez na vida durante as atividades acadêmicas".
Aí o que eu queria ler depois era...
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Não. Deixa então leio eu,
vai. "O uso de drogas entre estudantes universitários da cidade de Alfenas, Minas
Gerais, foi avaliado em 2003. Nesse levantamento foi medido o consumo de drogas
entre estudantes de duas universidades, sendo uma delas universidade federal,
Universidade Federal de Alfenas e a outra, particular, Universidade de Alfenas. A
amostra estudada foi de aproximadamente 1.500 estudantes e os resultados
demonstraram que há um consumo significativo de drogas lícitas e ilícitas. Foi
observado que 55% dos estudantes usavam algum tipo de droga, porém entre a amostra
coletada, os estudantes revelaram que já consumiam álcool e tabaco antes de
ingressarem na universidade. O artigo sugere que o ambiente universitário não
representa necessariamente o ponto de partida para o consumo de drogas".

O SR. DEPOENTE - Aí, só uma pausa nessa parte. O professor Lotufo mostrou
um estudo sobre a idade de início do uso nas escolas públicas, não é? Ele fala que a
prevalência do uso de crak aos 17 anos era de 5%, a de álcool já era mais de 40, 60%.
Daí eu tenho esses dados também para mostrar. Isso significa que esse problema não
começa necessariamente na Universidade, significa que pode ser antes até. A porta de
entrada pode ser outra, pode ser avaliada aos 15 anos, por exemplo, de idade, 14, 15
anos.
Então, uma das coisas que o professor defende é que a tolerância seja zero para
menores de 18 anos.

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Entendi.
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O SR. DEPOENTE - Mais para baixo, bom, se o senhor quiser continuar lendo.

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Quero. depois vai o
Amazonas lá que já passamos 10 vezes lá e evitamos. Federal do Amazonas.

O SR. DEPOENTE - Essa parte é de estudos do comportamento que é
importante, olha.

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Tá, então lê você.

O SR. DEPOENTE - "As informações obtidas por intermédio da relação entre
comportamento de risco e uso de drogas no ambiente escolar são necessárias para o
desenvolvimento de medidas de educação e prevenção. Os principais resultados
encontrados em cinco publicações estão descritos na tabela 2. Os comportamentos de
risco relacionados à sexualidade e a acidentes de trânsito no contexto universitário
foram estudados entre estudantes de medicina da USP de Ribeirão Preto. Os autores
descreveram em sua pesquisa que estudantes do sexo masculino têm maior frequência
de relações sexuais com diferentes parceiros sem uso de preservativos quando estão sob
o efeito de substâncias psicoativas. O mesmo estudo determinou que, entre os
universitários, 23,5% dirigem após consumirem bebidas alcoólicas; entre esses, 17% se
envolveram em acidentes de trânsito".

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Isso é 2005, né? Vamos lá,
continua. Minha nossa senhora.

O SR. DEPOENTE - "Quanto à violência, sabe-se que ela está presente em
usuários de drogas ilícitas e consumidores de álcool. Entre universitários o
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comportamento agressivo não é identificado somente entre os dependentes, ele também
pode ser encontrado em consumidores ocasionais de bebidas alcoólicas". Acho que era
mais isso para destacar.

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – "No contexto da
Universidade de São Paulo, comportamento de risco foram estudados de 2000 por
Barria, por Silva, utilizando o banco de dados 97, estudar a amostra populacional,
alunos das Ciências Biológicas, Educação Física, Enfermagem, tal. Segundo esses
autores, o consumo de drogas entre estudantes está relacionado a uma vida social mais
intensa, talvez porque, fora de casa ou em grupos, o acesso às drogas seja mais fácil, ou
então porque esses indivíduos são, devido à educação que receberam ou ao meio onde
estão inseridos, mais abertos e com menos tabus". Mais um pouquinho, por favor.
"Silva, utilizando o banco de dados obtido por Stempliuk em 2005, estudaram o
estilo de vida a situação socioeconômica e o uso de álcool, tabaco, medicamentos e
drogas ilícitas nos últimos 12 meses entre universitários. O estudo constatou que, entre
os alunos com alguma religião..." Aquilo lá que você já leu, né?

O SR. DEPOENTE - Exato.

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Está bom.

O SR. DEPOENTE - Isso é mais para, eu acho que, pra falar o que eu vivi eu
acho que é relação que depende dos indivíduos é claro, não estou aqui para fazer
moralismo nenhum, mas que existe um problema com relação com o tipo de controle
social dentro da Universidade com relação a isso. De muitas coisas o trote está
relacionado ao uso de álcool. Sem uso de álcool o trote com certeza se processaria de
outra forma, na minha opinião.
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E acho que estas denúncias com relação ao abuso sexual, não sei qual é...

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Põe naquelas conclusões,
não tira não. Continua, continua. Estava nas conclusões importantes, fala, fala, não
quero te interromper. Não, porque você tem razão. Tem um monte já que vem aqui e
fala o seguinte, que a droga não tem nada a ver com o estupro e que as drogas são, como
eles falam? De uso de laser, de lúdico, uso lúdico. Mas vamos lá.

O SR. DEPOENTE - Acho que assim, o que determina a relação de poder na
hora que as pessoas estão bebendo, é, se existe uma relação de poder entre homem e
mulher de modo que a mulher está inferior ao homem nessa situação, ela está muito
mais vulnerável ainda neste contexto, entendeu? Não estou dizendo que o álcool é o
responsável pelo estupro, eu acho que não é verdade.
A opinião que eu tenho é que independe do álcool de certa forma, mas no
contexto da Universidade o álcool faz, tem um papel importante sim, e que mulheres e
homens tem, as mulheres estão mais vulneráveis a sofrer violência por parte dos
homens quando neste contexto do uso de bebida.

O SR. MARCO AURÉLIO – PT – Parece que aí ficam claras duas questões,
uma é o olho fechado da entidade universitária, deixa acontecer. E o outro o interesse
econômico da empresa que fornece a bebida.
Você acredita que possa ter um terceiro elemento, pessoas que organizam festas
terem benefícios financeiros também por estar facilitando este tipo de coisa?

O SR. DEPOENTE - Eu acredito, infelizmente, não é?
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O SR. MARCO AURÉLIO – PT – Um tripé aí. Omissão da instituição,
interesse econômico da empresa e não deixa de ser uma corrupção, né? E a corrupção de
alguns promotores.

O SR. DEPOENTE - Então a USP desde 2007 fazem oito anos quase. Os
relatos que eu tenho do passado da USP é que as festas que tinham lá eram festas mais
fechadas em termos de universitários da socialização dos alunos dentro do próprio
curso.
Eu acho que as festas de Medicina que eu vivenciei em que havia só alunos de
Medicina e que eram festas menores tinha menor risco de, eram festas mais para a
socialização. As megafestas, as festas que vão cinco, 10 mil pessoas e que a estrutura,
tudo, acho que corre mais esse risco do que a gente está levantando.

O SR. MARCO AURÉLIO – PT – É verdade.

O SR. DEPOENTE - Eu acho que as festas antigas, os próprios funcionários da
USP falam isso, o senhor que vendia cachorro quente na época, ele pode traçar um
histórico muito bem feito porque ele já está há anos lá na USP trabalhando e ele fala
isso, que no passado era muito mais seguro, os estudantes eram muito mais, os
estudantes estavam muito menos vulneráveis por este motivo, né?
Estavam no contexto do curso, não que não possa acontecer uma situação de
abuso sexual no contexto do curso, numa festa menor em que se usa menos substância e
tal. Eu acho que, claro as situações de crimes não dá para você prever quando elas vão
acontecer ou não, mas eu acho que existe um contexto social não só individual de casos
pontuais, mas existe um contexto que favorece o acontecimento desses crimes que estão
sendo investigados aqui e que acontece na Universidade.
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O SR. MARCO AURÉLIO – PT – Tem um paralelo como você fez na questão
do trânsito, quer dizer, qualquer pessoa pode causar um acidente de trânsito, agora é
evidente se estiver sob efeito do álcool a possibilidade é muito maior, né?

O SR. DEPOENTE - Acho que era esse ponto de vista que eu queria trazer.

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – É importante, só deixa eu
fazer duas perguntas que eu não sei se está no alcance. Eu falei com uma pesquisadora
esse fim de semana sobre o circuito das festas universitárias. Ela me falou que o
incêndio da boate de Santa Maria está relacionado com o circo das festas do ambiente
universitário, e que no interior do estado de São Paulo tem uma cadeia de aliciamento
para festas, principalmente para moças.
Então a moça muda para o interior, está no primeiro ano, vai morar numa
república, não tem grana para pagar o aluguel, não tem residência e aí a pessoa fica
vulnerável. Então começa a entrar no circuito das festas e acaba entrando
profissionalmente. No interior eles chamam de baladas.
Aí elas vão trabalhar nas boates, aí ganha o dinheiro do aluguel e aí da balada da
cidade ela vai da cidade de origem para outra e elas fazem, e aí vira um circuito
nacional.
Então, eu, era uma pesquisadora muito consistente assim, né? Muito
interessante. E ela falou que tem cidades assim do interior como Araraquara, Ribeirão
Preto, Campinas, onde isso é muito forte. No Paraná é muito, Londrina, né? Bom,
enfim. Eu estou te perguntando isso. Você já ouviu falar alguma coisa sobre isso?

O SR. DEPOENTE - Não.
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O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Você nunca ouviu falar
numa organização chamada Ladies First?

O SR. DEPOENTE - Não.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Ladies First?

O SR. DEPOENTE - Não, eu já ouvi falar de um tipo de festa que acho que,
Ladies First, se não me engano, que ficam separados homens e mulheres em ambientes
diferentes, que as mulheres recebem as bebidas primeiro e os homens depois, eu acho.
Alguma coisa do gênero, não sei especificar.

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Olha, estava conversando
com o Marco Aurélio aqui...

O SR. DEPOENTE - Acho que é um tipo de festa no meu entendimento.

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Vou te dizer, em Goiás.
Estava no Globo de hoje, no G1 quer ver? Nós achamos aqui sem querer. Estava
brincando e nós achamos, pera aí.
Não, inclusive tem a condicionante da roupa. Bom, olha, você nunca ouviu falar
nisso?

O SR. DEPOENTE - Não.
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O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Nunca?

O SR. DEPOENTE - Não.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Não?

O SR. DEPOENTE - Não.

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Tá. Você sabia que a festa,
que 90% das pessoas que morreram em Santa Maria eram alunos de primeiro ano?

O SR. DEPOENTE - Não, não sabia.

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Sabia que cabia 400
pessoas na boate e tinha 1500 na festa da calourada?

O SR. DEPOENTE - Não sabia. É que quando aconteceu isso eu estava fora do
país, num intercambio que eu fiz pela Universidade.

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Tá. Está bom. Quer, eu
tenho uma preocupação, uma dúvida. Quando eu era estudante os alunos da Medicina
usavam muito, pode ser que eu sou tão antigo que eu estou falando uma cosa tão
atrasada. Vou falar do meu jeito, se roubava muito quelene, roubava muito éter, se
roubava muito éter.
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Às vezes misturava até com clorofórmio. Bom, o que você sabe dos inalantes?
Porque aqui a turma fala Loló, lança-perfume, mas ninguém me diz assim "não, nós
usamos tal produto, mistura com tal e tal!". Lá em Campinas eles põem na internet isso.
O que você sabe dos inalantes?
O SR. DEPOENTE - Eu não sei exatamente.

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Não?

O SR. DEPOENTE - Acho que são solventes, né?

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – É.

O SR. DEPOENTE - São solventes que...

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Muito rápido assim...

O SR. DEPOENTE - É.

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Mas ele é muito mais...
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O SR. DEPOENTE - Eles provocam a mucosa e eles causam um certo, eu não
sei se eles se ligam à Bainha de Mielina no cérebro, e eles também, quando você está
inalando isso não está respirando o oxigênio, então eu não sei qual o efeito que...

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Quase dá parada cardíaca.
O SR. DEPOENTE - Bom, acho que ele causa uma depressão respiratória...

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Isso aí.

O SR. DEPOENTE - A patologia exata eu não sei explicar para o senhor.

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Sei, mas você sabe? Porque
aqui apareceu no texto. O que você, porque agora mais vulgarmente só se fala de Loló.
Você sabe isso? Eu estou perguntando quimicamente.

O SR. DEPOENTE - São todos solventes.

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Se a Loló tem sido muito
utilizada, porque tem hora que aparece Loló jogada em piscina, quando tem a invasão,
sabe? Você sabe da invasão, né? Aquele, quando os veteranos vão de madrugada,
quando os calouros estão num sítio, numa chácara?

O SR. DEPOENTE - Sei, já, sei...
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O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Tá, mas você não sabe mais
nada do que isso?

O SR. DEPOENTE - Não, assim, sobre uso de inalantes. Existe, eu já
presenciei, mas não é algo sistemático assim.

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – O que o professor falou,
depois você responde. Aproveita porque tenho medo de perder a pergunta. O que o
professor Lotufo falou do negócio do Edson? Responde estas duas perguntas.

O SR. DEPOENTE - Que eu me lembre na aula, foi uma aula que ele proferiu
para os alunos da minha sala, e ele falou que ia colocar na Cartilha sobre o trote para os
alunos de todas a Universidade o caso dele. Que um superior dele julgou que não era
adequado colocar um caso assim na Cartilha. Eu não sei exatamente o motivo, mas
segundo ele na aula, era algo como a imagem pública da Universidade, ou o
constrangimento que causaria perante os alunos, um caso exemplar, ou sei lá.
Não sei quais foram as justificativas exatas que, acho que o senhor pode
perguntar melhor para ele, né? Mas quais são as justificativas exatas que ele falou, que
ele teve que mudar o conteúdo da Cartilha.

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Volta para os inalantes, vai.

O SR. DEPOENTE - Os inalantes são drogas que que causam uma irritação na
mucosa e tem uma difusão rápida no sangue, atinge o cérebro e causa um efeito
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transitório, rápido, tontura, tal. E acho que o uso muito intenso pode dar uma depressão,
uma sonolência até uma parada cardíaca ou respiratória. Mas...

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Eu sempre gostei muito...
O SR. DEPOENTE - Isso é o que eu sei, da parte médica, né? Que eu estou no
sexto ano então, foram conteúdos que eu aprendi durante a ...

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – A Faculdade tem, eu vou te
falar, só para você entender. Eu não fiz Química, mas adorava Química Orgânica,
adorava, adorava, estudava que nem gibi. E gostava de ver experiência, adorava
Química Orgânica.
Gostava assim de estudar a despoluição da água, sabe? Método de separação de
esgoto, oxigênio livre, eu tinha fascínio por isso desde moleque. É fácil ter acesso à
inalantes em faculdade de Medicina? Nos laboratórios?

O SR. DEPOENTE - Não. Acho que...

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT –E anfetamina?

O SR. DEPOENTE - Grande parte das aulas em que a gente teve contato com
laboratórios, eles, inclusive em hospitais, inclusive dentro do próprio Hospital existe um
grande controle com relação a isso.(Vozes sobrepostas.)

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – E anfetamina?
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O SR. DEPOENTE - Anfetaminas do tipo, eu não sei dizer ara o senhor, não.

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Não?

O SR. DEPOENTE - Não sei, não. Acho que existem pessoas ou existem
pessoas que fazem o uso de Ritalina para obter melhor desempenho acadêmico, ficar
mais acordado. Uma droga de prescrição lícita e que tem um uso até difundido, eu acho.
Eu nunca usei assim, mas eu, acho que existe sim, um uso difundido sim...

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – E Loló? Você viu muito nas
festas?

O SR. DEPOENTE - Já vi, já vi.

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – E da onde vem?

O SR. DEPOENTE - Eu acho que eu vi mais nas competições.

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Nas competições?
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O SR. DEPOENTE - Mais nas competições, nas festas em si da Faculdade de
Medicina não é algo muito comum, não, assim, não é algo que se vê com tanta
frequência. Acho que é mais frequente nas competições.

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Na Intermed?

O SR. DEPOENTE - De tudo o que está sendo falado, é mais frequente nas
competições, inclusive teve brigas entre estudantes. Acho que o principal problema, o
principal, um dos fatores de maior vulnerabilidade dos estudantes é nas competições
mesmo.
As competições, eu acho que aas pessoas sentem acima da lei um pouco, um
sentimento de impunidade talvez, que, aquele espaço público da cidade como vocês
podem ver nesses vídeos que foram mostrados aí. Ele é descaracterizado em torno, ele
vira o cenário da competição assim. Existe muita briga, existe muita gente que sofre
lesão, provoca lesão. Já ouvi dizer de gente que foi armado para a competição,
entendeu? Não vi, mas já foi comentado que havia inclusive seguranças que usavam
armas e tal.
Então acho isso um, para o estudante também, não é o melhor modo de se fazer
competição, né? De esporte, eu acho que a competição de esporte vira algo muito maior
nesses eventos. Não é só a competição esportiva que importa ali na hora, é uma disputa
muito intensa para os cursos, né? Existe uma identidade muito grande como vocês
puderam ver, os símbolos, tudo mostrado aí.
O pessoal de Sorocaba estava aqui antes, dá pra ver, né? Símbolo da Bateria, da
Faculdade, os gritos. Tudo isso cria uma identidade de grupo e nesse local da cidade
vira um cenário meio de guerra assim. Vira uma competição bem intensa entre os
estudantes.
Tem estudantes, os estudantes são muito heterogêneos, de Medicina. Existem
pessoas de diversos seguimentos. A Universidade é representada por diversos
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seguimentos. Existem certas pessoas que a meu ver tinha maior relação com brigas,
eram parece, sempre as mesmas pessoas que tinham maior agressividade e estavam
implicadas em maior violência e inclusive em brigas com os a outros alunos ao longo de
várias competições, entendeu?
As pessoas se reviam ao longo de várias competições e já sabiam que iam brigar
com tal grupo, entendeu? Quer dizer que a Faculdade de Medicina da USP contra a
Universidade Federal de São Paulo, uma competição intensa. Então sempre os mesmos
de lá brigavam com os mesmos daqui, entendeu? Existiam pessoas que parece que
tinham maior predisposição a participar das brigas, né?
E outros não. Outros estudantes treinavam o esporte sério, acham uma
competição, gostam de competir o esporte, acham que o esporte universitário deve ser
valorizado, acha que, até tem o modelo americano funciona assim,m que o esporte
universitário é a base do esporte nacional, que vai para as Olimpíadas e tal, para as
competições mundiais dos esportes, tal.
Existe, a Atlética da Faculdade de Medicina tem essa vocação de buscar uma
certa excelência no esporte, de fazer um treinamento que visa mesmo um estudante
estar, alguns estudantes que já eram competidores até em nível profissional estadual ou
local, quando vão para a Faculdade de Medicina encontram um ambiente ali que elas
podem se desenvolver no esporte.
Mas, por outro lado tem esse clima de competição que é instaurado e que assim,
tem contagem para as competições e tal. E nas competições tem todos esses fatores que
causam risco, tipo o abuso das bebidas, substâncias, essa identidade de grupo que vai
sendo criada com as músicas, e com xingar os outros alunos das outras escolas,
inferiorizar os outros, se sentir superior.
A Faculdade de Medicina da USP é uma que se considera, a gente nos jogos
universitários falava que a Medicina, a gente é Medicina e os outros é o resto, só a gente
é Medicina, o resto não é Medicina. Então existem todas estas provocações e como você
pode ver nos vídeos parece que vira um negócio de torcida organizada. Vira um nível
bem, que acho que esse comportamento até de grupo pode propiciar a violência.

2058
DIVISÃO DE TAQUIGRAFIA
Então, uma pessoa que no âmbito da universidade e dos estudos ela não
cometeria um tipo de violência, nesse ambiente de grupo das competições ela está amas
predisposta a entrar em briga, agredir fisicamente outros alunos só porque são de outras
escolas, ou se indispor nas brigas porque eu estou, não é só na quadra que há disputa,
não é? Acho que isso como um todo nos jogos universitários que eu vivenciei ao longo
da minha vida acadêmica, a competição não dá só quadra ou na...

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Nas baterias...

O SR. DEPOENTE - As competições se dá em vários aspectos, né? Isso se
reproduz ao longo da vida profissional depois, um centro de formação compete com
outro, existe até isso. Você é da outra escola, não vem na minha escola. Existe esse
tratamento.

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Como é que você vê essa
contradição? Por um lado é espartano, treina para caramba, não sei o que, não sei o que
lá. E pode se preservar, mas para o seu convidado eu ofereço bebida, droga, tudo o que
tem direito. Como é que resolve essa contradição?

O SR. DEPOENTE - Não entendi...

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Eu tenho uma teoria que
esse negócio de treinar pra caramba, tal vem lá da teoria da eugenia. Eu acho que os
médicos tem uma formação, principalmente da Medicina, tem uma formação de
Eugenia.
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Eugenia é aquela teoria dos anarquistas que diziam que se você treinasse
bastante, aquela teoria de Esparta, né? Corpo são mente sã, tal. Que os deuses tem que
ser perfeitos, tem que treinar muito.
Agora eu não entendo como os deuses espartanos, os perfeitos em corpo
oferecem nas suas festas, nos seus banquetes tanto álcool e tanta droga, isso não teme
explicação, né?
Outra coisa, o símbolo mundial do estupro é o dedo do meio na posição
horizontal. Como é que você explica as meninas das baterias cantando as músicas e
fazendo o símbolo do estupro? Elas são tão ignorantes, tão atrasadas a ponto de cantar
aquelas músicas racistas, homofóbicas, o lixo da humanidade? Porque tem esses hinos
nas baterias? Onde está essa pureza toda? Do corpo, da eugenia?

O SR. DEPOENTE - Eu acho assim, com relação às mulheres, as mulheres já
falaram aqui muito bem, acho que cabe às mulheres protagonizar e falar muito o que
elas sentem. Eu não posso falar...

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Falaram as mulheres
libertárias.

O SR. DEPOENTE - É, eu não posso...

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Aquelas que ficam com o
dedo assim nunca vieram.
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O SR. DEPOENTE - Isso assim, é uma coisa que eu não gostaria de falar aqui
porque eu posso estar atropelando o que as mulheres pensam, eu acho que eu não tenho
propriedade...

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Mas olha, o seu debate é
muito rico, mas você está evitando os pontos... Eu estou começando a perder um pouco
a paciência, não eu vou falar, eu vou falar.
Você fala coisas muito importantes, mas na hora de você falar as coisas
fundamentais você evita. E como eu pensei que você pediu para preservar a sua
identidade, porque você ia falar de pessoas, de vítimas. Está muito ruim a sua postura,
porque você conta até um determinado ponto, e na hora de você contar o que você
realmente sabe, você abrevia. Está muito ruim, eu estou me sentindo muito mal. Mas
então eu gostaria que você concluísse, por favor.

O SR. DEPOENTE - Não, eu acho que assim, eu não tenho nada a acrescentar
ao que já foi falado pelas mulheres, inclusive vítimas, aqui. Eu acho uma infelicidade de
uma vítima vir nesse espaço público demonstrar o próprio sofrimento, a própria
violência que ela sofreu.
Com relação a isso eu não gostaria de acrescentar nada porque eu acho que o
depoimento delas é muito mais rico do que o meu. Eu não presenciei nenhuma situação
de violência que elas sofreram e relataram aqui, por isso eu não sou testemunha para
falar disso aqui, a minha resposta é um pouco mais genérica porque eu estou tentando
contribuir de uma forma que eu já deixei sinalizada aqui.
Agora, a contradição existe talvez porque não é todo mundo que tem
sensibilidade para o problema, não é, eu não sei se é consensual entre as mulheres que
isso é ofensivo, eu não sei como as mulheres entendem isso, por isso que não gostaria
de...
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O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – A pergunta é muito
simples. Digamos que a gente divida em dois grupos de mulheres, as libertárias, as
resistentes e aquelas que entram na loucura. Não, na loucura da homofobia, de cantar
aqueles hinos, como é que você no seu, interpreta isso? Não é que você vai falar pelas
mulheres, eu quero saber a sua interpretação como homem, como pesquisador, como é
que você vê isso? Essa é a pergunta.

O SR. DEPOENTE - Bom, eu acho que o que foi mostrado são tradições, né?
As tradições de certos, músicas, por exemplo. São cancioneiros, para ser sincero, muitas
das músicas que foram apresentadas, eu nunca ouvi sendo cantadas. Principalmente
aquelas mais ofensivas e que não quero nem repetir aqui, mas que o senhor até recitou
hoje, falando até das enfermeiras, eu nunca ouvi sendo cantadas.
Tem umas que eu considero o conteúdo ofensivo e que falam, que até
objetificam a mulher no sentido de que a mulher está relacionada aos órgãos
reprodutores, e a mulher serve para o sexo e, acho que isso acontecia, acontece em
algumas músicas e até no mote em como as festas são divulgadas, porque muitas festas
têm no cartaz da festa ou no convite a foto de uma mulher em posição sensual, ou uma
mulher que está com uma roupa curta.
Isso tudo eu acho que contribui para que a mulher seja objetificada no sentido da
festa de que a mulher vai à festa pra nesse intuito de sensualizar, e tal. E acho que isso
sendo um mote de festas, isso incide no comportamento das pessoas que vão às festas e
favorecem com que aconteçam essas violências que estão sendo discutidas aqui.
As tradições da Faculdade existem, a tradição ela em si profere certas coisas que
são ofensivas e te simbologias, né? Então eu acho que as mulheres que estão lutando e
nós mesmos aqui que estamos tentando estudar isso, vemos que certas simbologias não
são mais compatíveis coma realidade atual, moderna, né? Uma coisa que nos anos 50,
acho que era uma banalização de uma certa violência, hoje em dia já não pode mais
banalizar esta violência, né?
Então, uma mulher que reproduz um discurso que é ofensivo contra ela mesma,
ela está banalizando uma certa violência e tornando aquilo normal, né? Algo que o outro
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grupo, como o senhor disse não considera normal e está aqui protagonizando uma luta
contra tudo isso que a gente está discutindo, entendeu?
Acho que é isso, as tradições não são mais compatíveis com a realidade, a
conjuntura que se tem agora, principalmente nas universidades. E como eu disse, a
universidade tem que ser um modelo para a sociedade. Está acontecendo isso aqui, por
isso que eu acho que esta CPI está tendo um saldo muito positivo.
Está acontecendo isso nas universidades dos Estados Unidos, já tem notícias
também. Então acho assim, as tradições, as músicas vão ter que mudar, vai ser um
constrangimento público alguém que cantar uma música destas que o senhor mostrou.
E acho que é um saldo que esta CPI já conseguiu pelo que eu estou sentindo
deste ano, nessa semana de recepção agora, que não foi mais proferido este tipo de
música.

O SR. MARCO AURÉLIO – PT – Senhor presidente.

O SR. DEPOENTE - É essa a minha opinião e não sei se contempla o que é
esperado.

O SR. MARCO AURÉLIO – PT – Eu queria fazer umas questões para o
depoente, aproveitando que você está com esta disponibilidade. É, aquelas festas
Fantasias, Festa Carecas no Bosque, tal. Você chegou a frequentar algumas delas ou
não?

O SR. DEPOENTE - Frequentei uma vez quando era estudante da Escola
Politécnica e frequentei uma vez enquanto era estudante de Medicina. Frequentei uma
festa que era a Carecas e a outra festa era a Fantasias.
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O SR. MARCO AURÉLIO – PT – Você pode afirmar pra gente se havia
prostitutas nessas festas?

O SR. DEPOENTE - Não posso afirmar.

O SR. MARCO AURÉLIO – PT – Não?

O SR. DEPOENTE - Não, não tem como eu falar aqui que existia assim... Não
sei dizer.

O SR. MARCO AURÉLIO – PT – Não chegou... Tem uma terminologia que o
pessoal trouxe para cá, cafofos. Essa terminologia chegou pra você? Você saberia?

O SR. DEPOENTE - Já ouvi dizer, já. Sei, mais ou menos sei. Assim, as
barracas das festas eram, a maior parte das barracas eram dos times e as barracas elas
vendiam as bebidas para as pessoas que frequentavam as festas.
Algumas barracas tinham espaços mais privativos atrás e eram espaços em que
os estudantes de Medicina tinham exclusividade em formar casal e frequentar o espaço.
Acho que é isso que o senhor está...

O SR. MARCO AURÉLIO – PT – Não, é, então... É bacana você falar isso
porque às vezes vem pessoas aqui que falam "nunca ouvi falar". Chegaram a dizer que
era apenas local de estocar bebidas, só. Nunca ficou sabendo de mais nada.
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O SR. DEPOENTE - Tinha talvez a finalidade também, mas o espaço era
utilizado também nesse...

O SR. MARCO AURÉLIO – PT – Uma pergunta assim, na sua opinião a
diretoria da Atlética tem condição de desconhecer a existência de cafofos? Você acha
que a diretoria da Atlética, esse relato que você fala, de locais que iam casais de maneira
privativa fazer uso. Não era uma barraca só, são várias pelos depoimentos, né? Você
acha que é possível a diretoria da Atlética desconhecer a existência de cafofos?

O SR. DEPOENTE - Desconhecer no sentido de...

O SR. MARCO AURÉLIO – PT – Não saber.

O SR. DEPOENTE - Na hora do planejamento da festa ou?

O SR. MARCO AURÉLIO – PT – Não! A diretoria dizer que "a única coisa
que eu tenho conhecimento é que tem locais que são para guardar bebidas, agora que o
pessoal fazia sexo, isso daí eu nunca fiquei sabendo.".
Você acha que pela dimensão da festa, pela naturalidade com que tudo isso
acontecia, pela frequência com que isso acontecia, pelo uso que isso acontecia, a
diretoria da Atlética poderia desconhecer a existência de cafofos?
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O SR. DEPOENTE - É que assim, a festa tinha o bosque, né? E o bosque era
um espaço também que era a mesma natureza desses espaços. Então assim, eu não
posso responder contundentemente a pergunta que o senhor está fazendo porque eu
posso estar cometendo uma, assim... Eu não sei, eu não sei, eu não posso afirmar
categoricamente o que o senhor está me perguntando.

O SR. MARCO AURÉLIO – PT – Deixa eu te dizer uma coisa, vamos supor,
por exemplo, que eu vou num estádio de futebol assistir um jogo. Tem lá 50, 60 mil
pessoas, não é? Tem um pênalti lá e bateu o pênalti, tem condição de alguém que está
assistindo o jogo, "ah, eu não vi o pênalti, não vi, teve gol? Não vi".
Ou seja, tem coisas que são tão evidentes que não dá para a pessoa que está no
local dizer que aquilo lá não existe. "Você estava naquele jogo? Estava, então você viu
o pênalti, você viu o gol. Não, não vi o gol, não vi". Quer dizer, isso é impossível. Então
a minha pergunta vai, agora eu estou fazendo uma analogia. O cafofo era algo como
esse pênalti? Quer dizer não tem como alguém que está no estádio não ver o pênalti, não
tem como alguém que está lá dizer que não percebia, não sabia, desconhecia a
existência do cafofo, Ou não é nesse nível?

O SR. DEPOENTE - assim, a diretoria da Atlética, eu acho que não partia da
diretoria da Atlética o planejamento desse espaço, entendeu? Agora, conhecer ou não
conhecer o espaço, acho que as pessoas que frequentam a festa conhece o espaço sim,
em geral. Mas a diretoria da Atlética no sentido de, que este espaço foi planejado pela
diretoria com esta finalidade, eu não posso afirmar para o senhor, entendeu?

O SR. MARCO AURÉLIO – PT – Assim, mas dizer que não sabia. "Olha, é a
primeira vez que to vendo aqui na CPI, nunca ouvi falar disso". Isso não dá, né? Quer
dizer, como eu nunca fui nessa festa eu não sei. Então a gente tem que perguntar pra
quem foi e está com toda boa vontade como você está aqui, de fazer depoimento dentro
do seu ponto de vista.
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Óbvio, você não pode falar "não, eu afirmo", não. Você não pode afirmar sobre
outra pessoa, mas pela natureza da coisa, pela forma como a coisa se dava, seria
possível as pessoas que são diretoras da Atlética desconhecer que isso existia? Aqui, na
sua opinião.

O SR. DEPOENTE - É uma pergunta difícil de se responder porque, é algo
muito subjetivo, uma opinião pessoal. Acho que, não...

O SR. MARCO AURÉLIO – PT – Se eu tivesse num campo, assistindo jogo...

O SR. DEPOENTE - O senhor no começo, a festa era uma festa com um
número muito grande de pessoas e de fato estes espaços existem, existiam espaços
privativos em que isso acontecia, só que não dá para eu dizer se era planejado ou não
sistematicamente pelos órgãos executivos ou sei lá, os diretores, os gestores do espaço
ou da festa, que era um espaço planejado nessa finalidade, que ia ter tais características
e que por isso caracterizava o espaço dessa maneira. Isso eu não posso dizer, não sei.

O SR. MARCO AURÉLIO – PT – Então, veja, você estava presente em
algumas festas como uma presença comum. Uma pessoa que está simplesmente
presente na festa percebe a existência do cafofo e sabe...

O SR. DEPOENTE - Percebe, percebe.

O SR. MARCO AURÉLIO – PT – Quer dizer, acabou. Acho que ficou claro.
Quer dizer, se quem está apenas frequentando percebe, como que pessoas que além de
frequentar ainda estarem na responsabilidade de direção podem não saber? Mas acho
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que já ficou claro. Acho que o seu depoimento fica bom neste sentido de que você não é
da diretoria, não é isso?

O SR. DEPOENTE - Não, nunca participei.

O SR. MARCO AURÉLIO – PT – Não é da diretoria, você não é de nenhuma
comissão especial, você foi lá enquanto estudante, quanto participante como milhares
que foram lá. E você foi apenas duas, não é? E nessa que você foi você percebeu, né?
Então, é, aproveitando também que você está fazendo um depoimento muito
interessante, o que você acha, o espaço da Atlética é um espaço público, não é? É um
espaço cedido, não é isso? É isso presidente Diogo? O espaço da festa é um espaço
cedido não é isso?

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – É uma área pública.

O SR. MARCO AURÉLIO – PT – Uma área pública, né?

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Estadual, da USP que ela
cedeu para a Atlética.

O SR. MARCO AURÉLIO – PT – Estadual?

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Eu pensei que fosse
municipal, é estadual.
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O SR. MARCO AURÉLIO – PT – Eu também pensei que fosse municipal,
então é estadual?

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Estadual.

O SR. MARCO AURÉLIO – PT – Bom...

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – No início lá...

O SR. MARCO AURÉLIO – PT – O fato dele ser cedido não perde a
característica de ser área pública, continua sendo área pública sendo usada por uma
entidade, não é?
Na sua opinião, na sua análise você acha que este espaço público da Atlética,
esse espaço que foi cedido para continuar a função de espaço público, porém sendo
usado pela Atlética é usado de maneira correta, ética, com a finalidade pública ou
desviou-se das suas funções enquanto espaço público?

O SR. DEPOENTE - Espaço público? É, eu acho que não é um espaço público
na verdade. Se fosse um espaço público ele poderia ser frequentado por todas as pessoas
como uma praça ou um parque. De fato eu acho que ele não é, é um espaço da
universidade, universidade pública, não é? Mas ele é de uso exclusivo do estudante de
Medicina para finalidade...
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Assim, as pessoas que, só os estudantes de Medicina utilizam para treinar para as
competições, treinar competitivamente. Como está salientado nesta carta que foi
veiculada aí pelos outros estudantes da área da Saúde, eles não tem acesso.
Eles, eu acho que, eu não sei como, eu não sei assim dizer, mas no momento eu
não sei dizer questões administrativas, o porquê, como isso é feito, mas pelo menos
quando eu estive na Atlética eu não presenciei alunos dos cursos, a não ser o time de
Rúgbi feminino em que as meninas da Enfermagem treinam lá sim. Inclusive acho que
elas treinam lá sim, as estudantes da Enfermagem. Tem um time de Rúgbi feminino,
mas esse time de Rúgbi é um time da Atlética da Medicina. Elas não treinam enquanto
estudantes de Enfermagem, mas treinam enquanto parte da Atlética, lá.

O SR. MARCO AURÉLIO – PT – Parte da Atlética.

O SR. DEPOENTE - Da Faculdade de Medicina. Acho que é o único
conhecimento que eu tenho de que outros estudantes usam, mas fora esse eu não sei.

O SR. MARCO AURÉLIO – PT – Aquele evento chamado Churrasco da
Invasão, né? Você participou de algum?

O SR. DEPOENTE - Não.

O SR. MARCO AURÉLIO – PT – Nunca participou?
O SR. DEPOENTE - Não.

2070
DIVISÃO DE TAQUIGRAFIA
O SR. MARCO AURÉLIO – PT – Mas ficou sabendo que existe, tal?

O SR. DEPOENTE - Sim, já ouvi falar.

O SR. MARCO AURÉLIO – PT – Você tem algum conceito sobre esse evento
ou não? Alguma..

O SR. DEPOENTE - Conceito?

O SR. MARCO AURÉLIO – PT – É, você tem alguma opinião sobre isso,
ou...

O SR. DEPOENTE - Não, com relação a isso, não.

O SR. MARCO AURÉLIO – PT – Não? Está bom, obrigado.

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – E da Poli? Você participou
de alguma Maratoma, viu? Não estou...

O SR. DEPOENTE - Não, assim...
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O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Já que você...

O SR. DEPOENTE - Eu vi, não eu vi outros...

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Como é uma Maratoma?

O SR. DEPOENTE - Eu não cheguei a prestar atenção, eu só vi depois que o
professor mostrou na aula o vídeo. Eu não cheguei a ver quando eu estava lá.

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – O que é aquele conteúdo
colorido, o professor falou?

O SR. DEPOENTE - Não, o professor...

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Aquele negócio que o cara
põe e vai volitar.

O SR. DEPOENTE - Não, não falou. Assim, eu, é que eu fiz, primeiro eu
passei na Unicamp, eu passei em primeira lista na Unicamp, quando eu entrei na Poli já
estava acontecendo este tipo de semana de recepção, mas como eu entrei atrasado eu
não interagi tanto nessa parte, eu comecei a fazer mais amizade...
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O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Mas você sabe, eu sei que
você está com dificuldade de falar coisas fatuais que te coloquem como delator. Tem
Maratoma até hoje na Poli?

O SR. DEPOENTE - Eu não sei dizer atualmente se tem ou não.

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Sabe onde tem?

O SR. DEPOENTE - Não, não sei.

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Só estas da internet que nós
temos que copiar isso.

O SR. DEPOENTE - É, isso.

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Porque você não imagina
como esse negócio de Maratoma é importante para a gente.

O SR. DEPOENTE - Eu sei que o senhor consegue ver no hospital registro de
alunos que foram admitidos

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Lá na USP?
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O SR. DEPOENTE - Por uso de intoxicação com substâncias.

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Lá na USP?

O SR. DEPOENTE - É.

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Mas aí é prontuário, nós
não temos acesso.

O SR. DEPOENTE - É, não sei, é. Tem sigilo do paciente, o prontuário
pertence ao paciente.

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Mas só tem trabalhos
publicados, né?

O SR. DEPOENTE - É, pode ser que eles partiram dessas informações, eles...

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Podia procurar a
bibliografia do professor Lotufo.

2074
DIVISÃO DE TAQUIGRAFIA
O SR. DEPOENTE - Se o senhor mandar um e-mail para ele, vai ter prazer em
ajudá-lo.

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Deve ser mais... é. Legal.

O SR. DEPOENTE - Inclusive tem o site dele. Chama drbarto.com.br, se quiser
ver, ele divulga informações, ele faz...

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – É bartho, com "th"?

O SR. DEPOENTE - Dr. Barto com um 't" só, acho.

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – É?

O SR. DEPOENTE - Se der pra pesquisar...

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Por favor, por favor vê se
acha.

O SR. DEPOENTE - O professor faz um trabalho em escolas públicas e
escolas, universidades. Ele já fez trabalhos no Mackenzie, na FAAP. Inclusive ele citou
que no trabalho que ele fez na FAAP ele perguntou para o diretor lá, o senhor conhece o
uso de álcool, tal...
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O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Você pode ajudar o Danilo
também está... Dr. Barto, é?

O SR. DEPOENTE - É. É o site dele.

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Ah, é?

O SR. DEPOENTE - Ele é um site com material que ele promove para as
escolas, para as universidades e tal.

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Você não pode, não quer
mostrar? Dá uma lida nisso aqui, por favor. Lá de Goiás. Pode vir, você não vai ser
filmado, lê isso aí.

O SR. DEPOENTE - Festas para calouros anuncia tequila grátis para mulher
que usar minissaia. Nunca ouvi falar disso aqui em São Paulo, não.

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – É em Goiás. Estou te pondo
ali uma, em uma, dizendo que existe né?
O SR. DEPOENTE - Esse site é legal. Eles fazem bastantes ações. Esse
professor que tem esse projeto.
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O SR. MARCO AURÉLIO – PT – Como é que chama o site?

O SR. DEPOENTE - Tem material, livretos. Você pode imprimir o livreto.
Então aí o senhor consegue ver todo o trabalho que o professor faz com relação a essa
temática, e esse projeto que ele tem, né? Ele me permitiu falar sobre isso aqui, não é?
Tem parte sobre calouros aí, olha.

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Olha, está falando do Edson
aqui.

O SR. DEPOENTE - É, perder alunos com situações parecidas e trágicas. Aí
teve um aluno que, da mesma universidade da FEA faleceu atropelado na Rodovia
Raposo Tavares...

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT –Voltava de uma cervejada.
Foi atropelado, meu Deus do Céu. Sobe um pouquinho, não, para baixo. Desce então,
desculpa.

O SR. DEPOENTE - Olha, (ininteligível) acadêmicos Atléticas da escola mais
festeira apresentaram como solução dos problemas disponibilizar ambulâncias nas
festas para que seus colegas possam receber cuidados ali mesmo não perturbando a
dinâmica do hospital.

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – " Quiseram, portanto, tapar
o sol com a peneira. O problema não era e não é o movimento do hospital, mas sim a
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bebedeira exagerada que coloca em risco o bem estar tanto dos próprios estudantes
como da comunidade em torno das universidades, pois, como sabemos, muitos destes
jovens deixam as festas dirigindo. A média de ingestão de bebidas alcoólicas é de
quatro doses ou latas, variando de 0 a 10. Não houve - sobe um pouquinho, por favor não houve diferença comparando o grupo que iria dirigir com aquele que não iria
dirigir. E o pior, quem não iria dirigir ia embora com aquele que bebeu. Ano retrasado,
em outra universidade particular, outra tragédia evitável atingiu um aluno. Em uma
balada, dois alunos desta outra universidade se envolveram em uma briga, na qual um
deles acabou tendo sua jugular perfurada por um copo quebrado, falecendo instantes
depois. Filho de um colega de turma do Dr. Bartô", putz grilo.
Meu Deus do céu! "Algumas dicas para que você curta sem exagero".

O SR. DEPOENTE - Só queria falar que essas dicas aí são do final do ano
passado, acho que diante de toda repercussão e tal, a última festa da Faculdade de
Medicina do ano passado ela mudou realmente o caráter. Então tinha água, estavam
oferecendo comida, tinha uma restrição ao uso da cerveja. Eles forneceram...

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Mas água quando tem festa
tem que por bebedouro agora, não é? Quando o pessoal, porque é muito...

O SR. DEPOENTE - Eu acho assim, eu vim aqui para apontar este problema,
mas eu também devo de certa forma elogiar até, a iniciativa da CPI da Universidade
porque, pelo menos a última festa que eu frequentei levou em consideração essas
considerações que o professor faz, né?
Acho que é um molde a ser seguido, né? Não proibir, mas seguir isso, né? É o
que eu defendo. Talvez, e o professor também defende o fim das festas open bar e a
mudança das festas mais para este caráter aí, né? Evitar a mistura com energéticos que
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mascara o efeito do álcool, usar alimento, limitar pelo preço ou pelo acesso a quantidade
de bebida que se tem acesso na festa, tal.
Porque assim, é difícil você também conseguir proibir, eu acho né? Porque de
certa forma os estudantes vão achar outros caminhos e tal.

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Entendi. Volta um
pouquinho naquele acidente do copo que cortou a jugular. Precisava trazer este
professor para depor gente. Está bom. Quer falar mais alguma coisa para concluir?

O SR. DEPOENTE - Não, acho que já falei bastante, já.

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Legal, muito obrigado.
Obrigado mesmo. Legal, vamos lá? Chamar o outro depoente, obrigado, viu? Peço
desculpas ao pessoal da Casa que está tantas horas aqui. Obrigado vu, obrigado mesmo.
Vamos lá?
Se apresenta, se identifica, por favor.

O SR. AUGUSTO RIBEIRO SILVA - Boa tarde, eu sou Augusto Ribeiro
Silva, já depus nessa CPI, já depus na primeira audiência da Comissão de Direitos
Humanos. Eu vim aqui para falar basicamente dos espaços da Atlética e mais alguns
detalhes em relação às atividades da Atlética.
Então a Atlética...

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Pode comentar um pouco
aquelas acusações que o Bolini faz naquela carta a você, seus companheiros?
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O SR. AUGUSTO RIBEIRO SILVA - Acho que vai ser extenso isso, mas a
gente pode avaliar a carta, eu não lembro direito o que estava escrito.

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Vai fala o que você...

O SR. AUGUSTO RIBEIRO SILVA - Assim, pra começar eu queria trazer o
que o outro depoente falou em relação à integração da Poli que assim, o IntegraPoli é
uma gincana...

O SR. MARCO AURÉLIO – PT – Desculpa, mas você poderia ais uma vez
falar que ano que está pra gente...

O SR. AUGUSTO RIBEIRO SILVA - Ah, tá. Eu sou Augusto Ribeiro Silva,
estou no quarto ano agora da Faculdade de Medicina da USP, eu participei da Atlética e
do Show por dois anos, e é isso, Daí que vem a minha experiência com isso.
Em relação ao IntegraPoli ele é uma gincana entre os cursos da Engenharia da
Poli e ele acaba afetando aos outros cursos da Universidade, por isso que eu sei algumas
coisas a respeito disso. Eu sei que em 2013 houve um problema grave porque uma das
provas dessa gincana que é uma lista de atividades a serem realizadas por calouros e
sempre filmando. E aí quando a atividade é feita, filmada e mostrada atribui-se aqueles
pontos ao curso do calouro que realizou.
E nesse ano de 2013 tinha uma prova que era, estava na moda na época, tirar,
filmar vídeos em que se ejaculava em mulheres, sendo que elas não sabiam o que estava
acontecendo, e uma das provas era isso. Fazer um vídeo disso, um...
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O SR. MARCO AURÉLIO – PT – Vídeo de que?

O SR. AUGUSTO RIBEIRO SILVA - Uma das provas era um calouro filmar
ele ejaculando numa mulher que não estivesse esperando, assim de surpresa. Sim,
ejacular. E é uma violência sexual e houve uma grande polêmica do Movimento
Feminista, foram tipo, pra cima disso e eles tiveram que reformular o processo todo.
Inclusive porque eles divulgam o edital desta gincana na internet. Não sei se este ano
eles vão fazer isso, mas geralmente eles fazem isso. É o que eu tenho para falar da
IntegraPoli.
Em relação à Atlética, a questão é a seguinte. A Atlética é gerida como um
grupo, um clube privado. O acesso preferencial é dos alunos da Faculdade de Medicina
da USP, inclusive tem território de uso exclusivo como o Caveirão.
O Caveirão inclusive tem uma placa na porta, o Caveirão é uma quadra maior lá,
reformada, em que ocorrem os treinos que ocorrem em quadra em geral. E está escrito
assim, "O Caveirão é de uso exclusivo dos acadêmicos". Os acadêmicos no caso são os
alunos da Faculdade de Medicina da USP. Então, nem os sócios que pagam anuidade no
caso, tem acesso ao uso desse espaço, é exclusivo.
Os associados que são parentes de alunos eles têm um desconto, os associados
que não têm nenhuma relação com a Atlética pagam uma anuidade e tem que renovar
todo começo de ano. Eles fazem uma campanha para renovação e isso é declarado por
eles como adesão e renovação dos sócios.
Os alunos são incentivados também a pagar, eu lembro que quando eu pagava
era uma quantia de 180 reais anuais e o...

O SR. MARCO AURÉLIO – PT – É opcional?
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O SR. AUGUSTO RIBEIRO SILVA - Não, não é opcional. Inclusive a gente
tem relatos de pessoas que foram impedidas de entrar na Atlética por não pagarem
anuidade. Tem uma catraca na porta com controle de digital, biometria.
O depoente que falou antes de mim falou sobre o time de Rúgbi feminino,
inclusive esse time de Rúgbi feminino é uma equipe que começou a pouco tempo
incipiente e por causa disso eles precisam da ajuda de alunas de outros cursos do
quadrilátero e essas pessoas são pressionadas a pagar anuidade que para elas, sendo
alunas da USP e não do curso é um valor bem alto assim, acho que é cerca de 400 reais
anuais. Se não me engano, o valor a ser pago pelos sócios que não tem vínculos com a
Atlética é de mil reais anuais. E, basicamente isso.
O que a gente percebe nas megafestas assim, é que é um espaço pelo qual não se
paga porque é um espaço público, principalmente aqui na Capital e que não tem grandes
custos e você contrata equipe profissional para montar a festa que é o caso da Carecas e
Fantasias e elas são festas muito lucrativas com uso do espaço público assim.
É o que a gente vê, o que a gente ouve é que a Atlética se financia através disso
porque a nossa Atlética não tem característica de receber muitas doações de velhos.
Algumas Atléticas vivem disso, mas a gente é sempre pontuado disso.
Eu convivi muitos anos com ex-diretores da Atlética e escutava as conversas e
sempre conversava com eles sobre isso e era uma grande fonte de renda para a Atlética
inclusive, e seria interessante obter essas contas e saber como é administrado esse
dinheiro, porque afinal de contas é uma instituição sem interesse de lucro gerindo um
espaço público.
O SR. MARCO AURÉLIO – PT – A diretoria da Atlética é formada por
alunos, né?

O SR. AUGUSTO RIBEIRO SILVA - Sim.
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O SR. MARCO AURÉLIO – PT – E quando o aluno se forma
obrigatoriamente ele tem que sair da diretoria ou pode permanecer ainda?

O SR. AUGUSTO RIBEIRO SILVA - Tradicionalmente a gestão da Atlética é
composta por alunos do terceiro ano, por um ano. Isso é uma tradição que é seguida
bastante à risca, assim. Então, no quarto, quinto e sexto anos a pessoa é um velho da
Atlética e ele não participa mais da gestão, não...

O SR. MARCO AURÉLIO – PT – Administrativa.

O SR. AUGUSTO RIBEIRO SILVA - É, não é... Mas ele ainda tem voz.

O SR. MARCO AURÉLIO – PT – Você verifica se, por exemplo, tem pessoas
até já formadas que de repente tem um grau de influência na diretoria? Ele não pode ser
diretor evidente, mas que tem algum grau de influência, participação?

O SR. AUGUSTO RIBEIRO SILVA - Sim, sim. Eu posso falar disso.
Inclusive um dos motivos de estar aqui depondo hoje é que nos meus outros
depoimentos eu ocultei, eu não falei algumas coisas porque eu não tinha interesse de
expor a vida pessoal de certas pessoas com quem eu convivi, mas a revolta é tão grande
com a posição deles de vir aqui e chamar as vítimas de mentirosas, as vítimas de
violência sexual e que tipo, sofrem a violência repetidamente por tentarem buscar
justiça para os seus casos, e só sofrem mais violência assim.
E eu vejo que foi uma violência esse grande cinismo aqui que aconteceu de
alguns dos depoentes que vieram aqui e eu quero falar sobre as coisas que foram
negadas e que são na verdade corriqueiras no espaço da Atlética.

2083
DIVISÃO DE TAQUIGRAFIA

O SR. MARCO AURÉLIO – PT – Fique à vontade.

O SR. AUGUSTO RIBEIRO SILVA - Então, o que acontece é assim...

O SR. MARCO AURÉLIO – PT – Fique à vontade...

O SR. AUGUSTO RIBEIRO SILVA - Eu participei do time de Handball e o
que eu ouvia das outras modalidades, eles faziam mesmo. E eu presenciei isso, é uma
coisa que acontecia de duas a três vezes por ano, que era a contratação de prostitutas pra
realizar o trabalho de prostituição dentro do espaço da Atlética, contratadas por alunos e
isso era uma coisa corriqueira.
Tem o exemplo de outros times que fazem o mesmo, o Futebol de Salão, é...

O SR. MARCO AURÉLIO – PT – Você nem está dizendo da festa, está
dizendo, até fora da festa?

O SR. AUGUSTO RIBEIRO SILVA - É, de madrugada. O uso do espaço é tão
livre, eles contratam a segurança e as pessoas, os funcionários e lá eles tem plena
liberdade de fazer o que for naquele espaço.
Outras modalidades, futebol de salão, é bom, não consigo falar com certeza de
outros.
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O SR. MARCO AURÉLIO – PT – Deixa eu ver se eu entendi. Vamos pegar
um time, futebol de salão. Se ele tiver direito ao uso da Atlética ele pega ali de porteira
fechada e pode fazer o que quiser, até jogar futebol de salão, é isso? Seria isso?

O SR. AUGUSTO RIBEIRO SILVA - Não, a questão...

O SR. MARCO AURÉLIO – PT – Ou entendi mal, estou te perguntando só
para entender mesmo. Você falou assim de contratação de prostitutas e perguntei quem
faz isso. Você falou grupos que usam a Atlética, não sei se eu entendi mal.

O SR. AUGUSTO RIBEIRO SILVA - São alunos que praticam esportes e são
ativos na modalidade da Atlética de futebol.

O SR. MARCO AURÉLIO – PT – Então vamos super que ele está em um
coletivo de futebol de salão, por exemplo, E aí quando ele pede pra fazer uso da Atlética
ele pode fazer uso, só que ele não faz uso só pra futebol de salão, é isso? Aí vem as
prostitutas e outros programas também, é isso?

O SR. AUGUSTO RIBEIRO SILVA - É uma parte da cultura de cada time,
assim. Você vê, pelo menos no Handball que foi o que eu presenciei mais próximo...

O SR. MARCO AURÉLIO – PT – Está certo, vamos pegar o Handball.
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O SR. AUGUSTO RIBEIRO SILVA - Os calouros eles são incentivados, são
pressionados a comparecer nesses eventos que acontecem dentro da Atlética e eles têm
que ir pelo menos uma vez, entendeu? Para ver o que está acontecendo e para ser
colocado dentro daquele segredo e pra ele saber que se ele falar sobre isso ele vai ser
exposto também.

O SR. MARCO AURÉLIO – PT – Ele é colocado a princípio para assistir o
jogo de Handball, é isso?

O SR. AUGUSTO RIBEIRO SILVA - Não, a questão da prostituição dentro
da Atlética.

O SR. MARCO AURÉLIO – PT – Você falou que o calouro é convocado e
obrigado a ir,

O SR. AUGUSTO RIBEIRO SILVA - Aos eventos de prostituição dentro da
Atlética.

O SR. MARCO AURÉLIO – PT – Desculpe, o que isso tem a ver com o
Handball? Eu não...

O SR. AUGUSTO RIBEIRO SILVA - São sociais, são festas feitas por
integrantes do time dentro daquele espaço.
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O SR. MARCO AURÉLIO – PT – Então, vamos supor que estes integrantes...

O SR. AUGUSTO RIBEIRO SILVA - São confraternizações realizadas dentro
da Atlética a noite com a presença de prostitutas.

O SR. MARCO AURÉLIO – PT – O grupo de Handball fez a
confraternização, né?

O SR. AUGUSTO RIBEIRO SILVA - Sim.

O SR. MARCO AURÉLIO – PT – Aí esse grupo de Handball são veteranos?

O SR. AUGUSTO RIBEIRO SILVA - São.

O SR. MARCO AURÉLIO – PT – Obrigam os calouros...

O SR. AUGUSTO RIBEIRO SILVA - O time inteiro, na realidade.

O SR. MARCO AURÉLIO – PT – Heim?

O SR. AUGUSTO RIBEIRO SILVA - O time inteiro, na realidade.
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O SR. MARCO AURÉLIO – PT – Veteranos, né?

O SR. AUGUSTO RIBEIRO SILVA - É.

O SR. MARCO AURÉLIO – PT – Aí obriga os calouros a irem nessa
confraternização.

O SR. AUGUSTO RIBEIRO SILVA - Os mais novos que estiverem presentes,
eles, que estiverem praticando esportes também, que estiverem inseridos na modalidade,
na lógica daquele time, eles são incentivados a participar desses eventos.

O SR. MARCO AURÉLIO – PT – E podemos até imaginar que se não foi não
entra no time

O SR. AUGUSTO RIBEIRO SILVA - É difícil de dizer isso, mas eles iriam
encontrar grande resistência das pessoas, assim, tipo, se ele se colocasse dessa maneira.
Ele não é obrigado a consumir prostituição, mas ele precisa estar presente, porque as
modalidades mais radicais pressionam para que você esteja presente em todas as
atividades sociais do time.

O SR. MARCO AURÉLIO – PT – E quem faz a contratação das prostitutas?

O SR. AUGUSTO RIBEIRO SILVA - Os próprios alunos.
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O SR. MARCO AURÉLIO – PT – Os próprios alunos.

O SR. AUGUSTO RIBEIRO SILVA - Sim. é, inclusive é, você vendo que isso
é uma coisa corriqueira a contratação de prostitutas para o espaço da Atlética você vê
que realmente é muito cinismo você chegar e negar que existe prostituição, por
exemplo, nas festas, assim.
Eu já conversei com pessoas que inclusive tipo, participaram ativamente da
contratação assim, para levar para a festa e você chega lá na festa e quem estiver, por
exemplo, na barraca do judô, vai ver que tem uma mulher que foi paga, que foi
contratada para estar dançando em cima do balcão e fazendo body shot, as pessoas
bebem tequila do decote dela, por exemplo, da barriga dela. Isso é uma coisa corriqueira
nas festas. Eu já fui na Carecas no Bosque e já vi isso.

O SR. MARCO AURÉLIO – PT – Não tem como falar, não, isso aí...

O SR. AUGUSTO RIBEIRO SILVA - Se você já foi na barraca do Judô você
vai ver isso. Inclusive é muito cinismo também a gestão da Atlética que são pessoas que
estão sempre lá falarem que não sabem o que é cafofo.
Eu como uma pessoa que nunca foi gestão da Atlética, nunca participei de
barraca, mas só de ir num dia antes da festa e passar pela Atlética eu vi os alunos
montando as barracas que iam ser usadas no dia, no próximo dia. Inclusive eles
pegavam empréstimo de sofás do CAOC pra colocar nessas barracas, entendeu? Para
provavelmente a prática sexual. Você pensa que se for meramente um depósito de
bebidas, qual a função de ter sofás nesses lugares?
E não são só sofás, tem colchões também, segundo relatos. Eu nunca, nunca vi
um cafofo por dentro assim, ou entrei durante uma festa, mas você vê eles sendo
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montados no dia anterior, você percebe que está acontecendo, que as pessoas estão
entrando e saindo daquele lugar, casais.

O SR. MARCO AURÉLIO – PT – É difícil imaginar que ali é um simples
depósito de bebidas, né? A coisa é muito evidenciada, né? Não precisa ser de, nem de
alta diretoria, nada.

O SR. AUGUSTO RIBEIRO SILVA - Inclusive nas festas existe um, essa
questão bem grave assim, que é a gestão da Atlética apesar de falar que eles não
contratam prostitutas, eu acredito que eles não contratem. A gestão não contrata, mas
eles são coniventes até pelo que...
É fácil de entender quando você observa a estrutura altamente hierárquica dessas
instituições, que as pessoas mais velhas que tem acesso a essas barracas, elas fazem
pressão para que elas continuem existindo. Inclusive elas têm, elas podem praticar
violência contra as pessoas da gestão, como já mostrei o vídeo do Pascu a outra vez que
eu vim aqui.
Então fica fácil de entender como a gestão não, ela entende o risco para as
pessoas vulneráveis na festa de ter esses espaços lá, mas elas não conseguem tomar uma
atitude em relação a isso porque, elas não tomam as decisões efetivamente, entendeu?
Elas...

O SR. MARCO AURÉLIO – PT – Você acha que existe um poder paralelo?

O SR. AUGUSTO RIBEIRO SILVA - Sim.
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O SR. MARCO AURÉLIO – PT – Pela sua descrição aparenta um poder
paralelo aí, né?

O SR. AUGUSTO RIBEIRO SILVA - Sim.

O SR. MARCO AURÉLIO – PT – A pessoa que está tanto tempo...

O SR. AUGUSTO RIBEIRO SILVA - É a hierarquia informal que é criada
através do trote.

O SR. MARCO AURÉLIO – PT – Hierarquia informal, é. E nesse caso pode
ser pessoas já formadas?

O SR. AUGUSTO RIBEIRO SILVA - Pode ser. As pessoas já formadas,
inclusive elas participam das barracas, vendem bebidas, manipulam bebidas durante as
festas.

O SR. MARCO AURÉLIO – PT – Nessa festa a entrada é única? Ou tem
várias entradas?

O SR. AUGUSTO RIBEIRO SILVA - A entrada é única.
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O SR. MARCO AURÉLIO – PT – Entrada única. E para a pessoa entrar ela
presta, o que ela tem que...

O SR. AUGUSTO RIBEIRO SILVA - Ela tem que apresentar o ingresso que é
um cartão magnético.

O SR. MARCO AURÉLIO – PT – E a prostituta, como ela entra?

O SR. AUGUSTO RIBEIRO SILVA - A prostituta? Eu não sei, nunca
presenciei um caso desse.

O SR. MARCO AURÉLIO – PT – Mas entra...

O SR. AUGUSTO RIBEIRO SILVA - Mas eu imagino que seja que ela entre
como uma pagante. Eu imagino que é o que seria possível.

O SR. MARCO AURÉLIO – PT – Eu estava imaginando dentro desta lógica
que a única maneira dela entrar é havendo já o pacto com o segurança, o pacto com
quem está lá na porta falando "essa aqui..."

O SR. AUGUSTO RIBEIRO SILVA - A questão é que é uma megafesta
organizada por acadêmicos, estudantes de Medicina e muito fácil de entender que eles
não tenham controle sobre as milhares de pessoas que estão naquele espaço. A
segurança acaba colocando gente pra dentro com suborno, entendeu? Tipo, a própria
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gestão não exige que todos paguem ingressos e deixa algumas pessoas passarem,
entendeu? É uma situação bem caótica assim. Eu consigo entender a sua pergunta, você
quer saber se...

O SR. MARCO AURÉLIO – PT – Se tem alguma conivência.

O SR. AUGUSTO RIBEIRO SILVA - Se há uma conivência da gestão?

O SR. MARCO AURÉLIO – PT – É.

O SR. AUGUSTO RIBEIRO SILVA - Eu acho que existe a conivência, eu
imagino que sim.

O SR. MARCO AURÉLIO – PT – Porque se a diretoria da Atlética falar não,
eu desconheço a presença de prostitutas, né? E tem, você trouxe uma tese interessante,
de repente pode até não serem eles quem contrata, mas esse grupo de alunos que
contratam.

O SR. AUGUSTO RIBEIRO SILVA - Eu estou te trazendo aqui muito
provavelmente não é a gestão quem contrata...

O SR. MARCO AURÉLIO – PT – Agora, um grupo de alunos não daria para
fazer de maneira autônoma se não tivesse o apoio da direção porque como é que vai
entrar? Quer dizer...
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SR. AUGUSTO RIBEIRO SILVA - Sim. Inclusive os alunos que realizam
essas ações não são gestão diretamente, mas eles têm poder sobre a gestão. Pelas
práticas violentas que eu já descrevi pra vocês, entendeu? Então não é a gestão que
pratica o ato diretamente, mas eles estão rendidos, entendeu? Eles precisam ser
coniventes com isso.

O SR. MARCO AURÉLIO – PT – Esse poder paralelo na sua opinião é mais
forte que a diretoria?

O SR. AUGUSTO RIBEIRO SILVA - É, quando o assunto é manter
privilégios desse grupo que é mais velho, eu acredito que sim. É um grupo que está
muito interessado nisso, em manter os privilégios deles. Eles não querem que acabe o
cafofo, eles não querem que as competições fiquem menos divertidas para eles e em
relação a isso eles vão agir.
A gestão tem toda a dor de cabeça de administrar o clube e organizar as
competições.

O SR. MARCO AURÉLIO – PT – Augusto, você acha possível a gente
imaginar que alguém da diretoria venha nessa CPI e negue tudo, mas no fundo, no
fundo ele está negando porque caso ele não negue esse poder paralelo pode lhe causar
algum tipo de prejuízo?

O SR. AUGUSTO RIBEIRO SILVA - Acho que assim, a gente vê na
Medicina e é uma coisa, é uma preocupação entre os alunos que justifica a omissão na
maioria dos casos e é a preocupação com a carreira, é a preocupação porque a, porque
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você vê a perseguição que os alunos da PUC-Sorocaba estão sofrendo, por exemplo, e
ficou evidenciado aqui na CPI hoje.
Todos têm medo de passar por isso, inclusive eu imagino que a diretoria da
Atlética não vá admitir certas coisas porque isso é responsabilidade deles inclusive
estarem admitindo ilícitos deles.

O SR. MARCO AURÉLIO – PT – Mas você não descarta a possibilidade de
ter uma...

O SR. AUGUSTO RIBEIRO SILVA - Estou falando de perseguição.

O SR. MARCO AURÉLIO – PT – Perseguição que pode se dar durante...

O SR. AUGUSTO RIBEIRO SILVA - Perseguição profissional.

O SR. MARCO AURÉLIO – PT –Durante e após a conclusão do curso, pelo
que eu entendi.

O SR. AUGUSTO RIBEIRO SILVA - Sim, na vida profissional.

O SR. MARCO AURÉLIO – PT – Na vida profissional.
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O SR. AUGUSTO RIBEIRO SILVA - Você está no quarto ano agora?

O SR. MARCO AURÉLIO – PT – Você se forma daqui dois anos? É isso
mesmo?

O SR. AUGUSTO RIBEIRO SILVA - Três anos.

O SR. MARCO AURÉLIO – PT – Você teme, vamos por aqui cinco anos, vai.
Cinco anos você já está bem instalado no mercado, tal, né? Se Deus quiser, né? Você
teme que você possa, se nada mudar, por causa da sua postura, vir depor, falar, se expor.
Você teme algum tipo de retaliação lá na frente, prejuízo, alguma coisa que te
prejudique?

O SR. AUGUSTO RIBEIRO SILVA - Eu estou certo que muitas portas em
algumas carreiras já se fecharam pra mim...

O SR. MARCO AURÉLIO – PT – Já se fecharam?

O SR. AUGUSTO RIBEIRO SILVA - Por ter feito essas...

O SR. MARCO AURÉLIO – PT – Já fechou?
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O SR. AUGUSTO RIBEIRO SILVA - Sim, eu não conseguiria me inserir em
algumas especialidades médicas, com certeza eu tenho isso pra mim.

O SR. MARCO AURÉLIO – PT – Você vai optar por qual especialização?

O SR. AUGUSTO RIBEIRO SILVA - Eu não sei ainda.

O SR. MARCO AURÉLIO – PT – Não sabe. Você vê possibilidade de que
alunos como você que está no quarto ano, terceiro, quinto ano que já estão pressentindo
que lá na frente a coisa pode ter retaliação, você vê a possibilidade de vocês terem
algum tipo de organização, algum tipo de coletivo que possa fazer frente a isso que você
vislumbra lá na frente?

O SR. AUGUSTO RIBEIRO SILVA - Ah, o que eu vejo que é possível de ser
feito é uma rede de apoio assim, uma rede entre instituições de pessoas que estão nessa
situação e que se apoiam, mas é uma questão meramente da vida pessoal assim. Eu não
vejo como a gente possa se proteger de perseguição profissional.

O SR. MARCO AURÉLIO – PT – Microfone sem fio.

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – (Inaudível - fala fora do
microfone.)

O SR. MARCO AURÉLIO – PT – Está com quantos anos hoje, Augusto?
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O SR. AUGUSTO RIBEIRO SILVA - Vinte e três.

O SR. MARCO AURÉLIO – PT – Vinte e três. Você se forma com 26.

O SR. AUGUSTO RIBEIRO SILVA - Vinte e sete mais ou menos.

O SR. MARCO AURÉLIO – PT – Vinte e sete.

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Augusto, deixa eu falar
uma coisa. Eu, com quantos anos você entrou na escola?
O SR. AUGUSTO RIBEIRO SILVA - Na Faculdade de Medicina eu entrei
com 19 anos.

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Vou te falar uma coisa, viu
Augusto. Você, sua namorada, você, sua namorada, como é o nome dela? Ana, não é?

O SR. AUGUSTO RIBEIRO SILVA - Ana Luiza.

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Hã?
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O SR. AUGUSTO RIBEIRO SILVA - Ana Luiza.

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Ana Luiza, Scalisa, o Allan
são os criadores dessa CPI, eu te admiro, viu cara? Te admiro, te respeito.

O SR. AUGUSTO RIBEIRO SILVA - Obrigado.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Você é um cara muito
corajoso. Muito corajoso, muito correto. Eu li na revista Piauí o jeito que vocês vivem
lá na república de vocês. Você é um garoto de ouro, parabéns. Como você é corajoso.

O SR. AUGUSTO RIBEIRO SILVA - Obrigado, vindo do senhor significa
muito.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – é verdade, o pessoal fica
criticando, fala o que o Augusto vem aí pela terceira vez? Vocês é que criaram esta CPI,
vocês é que criaram este movimento. Tenho certeza de que vocês vão ser reconhecidos
por tudo o que vocês fazem.
Espera aí, deixa eu... Quando eu comecei a CPI eu não entendia nada desse
mundo aí, né? O Koba veio aqui, falou tal. Seis meses no meu ouvido falando, estava
achando que estava todo mundo louco. Mas hoje, foi uma das coisas que mais me
engrandeceu na vida como ser humano para entender tanta coisa.
Deixa eu fazer, é pergunta, não é que eu vou por a minha pergunta na sua boca
para você fazer dela resposta. Eu tenho uma dúvida, como é que gente que acredita
nesse negócio de fazer treinamento, dia e noite, de ser um tremando de um atleta, um
espartano, como é que os caras tem um outro lado da medalha, que é fornecer bebida,
droga, envenenar, tal.
Então eu queria entender, eu acho que tem, e aí eu faço uma pergunta. Eu acho
que tem o seguinte, os caras são muito novos, tem uma linha ética que eles trouxeram
de casa, mas os caras se encantam com o mundo do entretenimento. Os caras quase
deixam de ser médicos para virar promoter de festas, de, aí os caras são convidados né?
O menino falou, quem é que faz as festas? Bom, era um cara lá de Maresias que o cara
trazia os equipamentos, DJ, vídeos, as strepers e por aí afora.
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E aí esses caras que eram caras estudiosos começaram a frequentar as boates, tal
e o cara fica dividido em ser médico ou o cara mergulhar nesse mundo, né? Ou faz os
dois. Aí aprendi também que isso vira uma profissão, tem cara que vira agente de boate,
contrata menina, né? Enfim, é o mundo, mundo.
Agora, lógico que o cara que entra na Pinheiros te o futuro garantido. Porque ele
vai se meter nesse mundo complicado? Mas lógico, o cara ganha camarote de carnaval
da cervejaria, vai para o Rio de Janeiro, alguns vão até para o exterior, ganham
passagens, enfim, é o mundo. E é um mundo fascinante, o mundo da noite, né?
Então, eu queria primeiro que você conceituasse. Você falou com muita
coragem, os caras são todos mentirosos. Montam cafofos, contratam. A primeira
pergunta, são só duas festas? As duas grandes? Porque os meus amigos que moram lá
no entorno falam que aquilo virou uma franchising de boate. Tem festa pra cacete,
principalmente no fim do ano.
Mas no calendário oficial tem o Carecas no Bosque e a outra, a enfim. é, outra
coisa, ninguém faz festas pra receber os amigos com três, quatro mil pessoas, né?
Terceiro, rola grana, ninguém presta contas de nada. Pra achar essa grana está a maior
dificuldade, a maior dificuldade. É o segredo mais bem fechado.
Aí os caras vão para a Calomed, vão para as Intermed e aí a grana rola mais
ainda. Droga é como se a gente fosse do Denarc aqui, né? Além de ser moralista, não
sabe que a juventude convive com álcool, com droga, como se nós fôssemos Polícia.
Então estou fazendo toda, porque esse negócio de veterano eu sei que é o
negócio de veterano, de médico formado, residente. A cadeia de poder, quem vai entrar
na residência, os cursinhos, revalida. É tudo... Revalida é mais caro do que fazer uma
faculdade do zero.
E a Atlética é esse polo de poder, esse polo de poder. Polo de poder político, é o
cara que não contesta a faculdade, que está sempre a favor da direção e vem aqui e
ficam contando todas essas mentiras protegidos por advogados caríssimos que nós não
sabemos quem paga, né? Se é a direção da faculdade, se são os médicos ricos, ou se são
esses poderosos das festas, ou se são as fábricas de cerveja que estão pagando todos
estes advogados.
Bom, fala um pouco Augusto. Como eu sou mais direto para fazer perguntas,
fala o que você pode falar ou o que você sabe, vai, fala.
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O SR. AUGUSTO RIBEIRO SILVA - Tá, eu vou seguir uma linha aqui, se eu
esquecer de responder alguma coisa o senhor me lembra.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – (Voz sobreposta) Todo
mundo que dica falando que nos não temos o que fazer, não são as pessoas que estão
nessa sala, que ficam criticando, porque o Augusto vem tantas vezes, porque o Allan
vem tantas vezes, porque o Scalisa vem tantas vezes, porque eles criaram a CPI. Nós
aprendemos tudo, tudo, tudo deste mundo principalmente com este menino aqui,
discreto, comentou todo o documento do Bolini do Show Medicina.
Porque tem duas formas de prostituta, viu Marquinho? Uma é no Show
Medicina, que os caras são levados para o motel na Raposo, tal. E nas festas tem um
negócio, porque tem as prostitutas, tem as strepers, e os caras misturam, misturam, né?
Os caras são meio empresários de festas, meio sócio de boate. Aí o cara entra nesse
mundo aí, entendeu? Vamos lá, Augusto.

O SR. AUGUSTO RIBEIRO SILVA - Então, uma questão que deixa a
investigação confusa em muitas situações é que a gente tem um padrão que se observa
em praticamente quase todas as escolas de Medicina de São Paulo, uma padrão de trote,
de violência, de festas, de uso de drogas, mas sempre que você vai olhar para a FMUSP
é um caso mais particular assim, porque a gente já é uma Faculdade que trem aqui na
Capital, está mais exposta à mídia inclusive, à atenção da mídia.
Então é, as coisas acontecem de uma forma velada muitas vezes por a gente já
ter a história de um acidente fatal durante o trote. É um problema lidar com o nosso
trote, então ele é velado e a violência acontece não na recepção, mas ao longo do curso,
principalmente na Atlética, e o que a gente observa é que também na questão esportiva a
FMUSP é particular porque é muito competitiva.
A cobrança de treinos é enorme, inclusive os alunos treinam em Pinheiros e
muitas vezes têm aula na Cidade Universitária, então a aula é em período integral, então
vai das oito a meio dia e das duas as seis, e aí o primeiranista nos três primeiros
semestres os alunos tem basicamente aula na Cidade Universitária e eles tem treinos,
por exemplo, no almoço que começa meio dia e termina as duas.
A aula dele termina meio dia e a outra aula dele vai começar as duas, então é
impossível ele fazer esse trajeto da Cidade Universitária a Pinheiros para praticar uma
atividade esportiva que começa pontualmente meio dia e acaba as duas da tarde e
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conseguir frequentar as aulas. Sair para um treino que começa às cinco da tarde, ele vai
ter que sair mais cedo da aula.
As pessoas comprometem a vida acadêmica delas com essas práticas. É muito
radical assim, eles contratam técnicos especializados em esporte universitário, eles
treinam regularmente, são cobrados a estar presentes em todos os treinos, todos os
sociais, participar de todos os sociais e a AAAOC vai para todas as competições para
ganhar. Interusp, Calomed e Intermed, vai para ganhar.
Não é o caso de muitas outras Atléticas de Medicina que vão para tipo, participar
da grande festa que é aquela competição, com todos os problemas dessa competição,
tem violência, tem trote com os mais novos, abuso sexual nas competições também.
É, mas a Atlética da AAAOC se concentra muito nesta parte esportiva. Por isso
eles recriminam o uso de muitas drogas que não é o caso das outras universidades do
estado de São Paulo. Então, na FMUSP existe o uso de álcool e é isso assim. E as
pessoas que treinam que usam muito álcool ainda são recriminadas. Ou que usam outras
drogas durante as competições e festas, são recriminados. Isso é uma particularidade da
AAAOC em relação aos alunos que treinam.
O que você observa é que o ambiente das festas universitárias é muito propício
para estas festas grandes assim porque são festas baratas, não são tão complicadas de
fazer, não tem regulação e elas, principalmente a nossa Atlética, conseguem vender
ingresso a preços altíssimos assim. Então são muito lucrativas essas festas.
Acho que na Carecas que eu fui o ingresso começa a ser vendido a 50 reais para
homens e 30 reais para mulheres e já aumenta, eu já vi venderem a 250 reais para
homem no dia anterior da festa.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Com cambista?

O SR. AUGUSTO RIBEIRO SILVA - Com cambista. Sim, pagam. As pessoas
pagam este valor pra ir à festa, as pessoas pagam este valor para ir à festa. E a festa não
é open bar, no caso.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Começa com 50 e aí
conforme vai...
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O SR. AUGUSTO RIBEIRO SILVA - Vai aumentando, vão virando os lotes e
vai ficando mais acro.
O SR. MARCO AURÉLIO – PT – Igual passagem de avião, quanto mais
próximo do evento, mais caro fica, não é? Entendi.

O SR. AUGUSTO RIBEIRO SILVA - E seguindo essa lógica, o senhor
perguntou também da...
O SR. MARCO AURÉLIO – PT – Aproveitando, você falou assim, que os
alunos tem que sacrificar o horário porque a aula acaba meio dia e tem que ir em outro
local que acaba às duas e tem que estar às duas aqui. Agora, ele é obrigado a isso?
Como é que isso acontece?

O SR. AUGUSTO RIBEIRO SILVA - Se ele quiser participar da equipe ele
tem que ser pontual.
O SR. MARCO AURÉLIO – PT – Tem que sacrificar a aula, não tem jeito.
Tem que sacrificar. Ou ele sacrifica a aula para estar lá no horário...

O SR. AUGUSTO RIBEIRO SILVA - Se ele atrasar na Atlética vai ser
cobrado.
O SR. MARCO AURÉLIO – PT – Ou está fora do time, é isso?

O SR. AUGUSTO RIBEIRO SILVA - Sim, em alguns casos, modalidades
masculinas que praticam Pascu, se você atrasar vai tomar Pascu.
O SR. MARCO AURÉLIO – PT – Se atrasar vai para o Pascu?

O SR. AUGUSTO RIBEIRO SILVA - É. Em alguns casos de modalidades que
praticam Pascu.
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O SR. MARCO AURÉLIO – PT – A título de curiosidade, já que é a
Faculdade de Medicina da USP, ela se intitula a melhor do mundo, não pode perder
nada, tal. Competição é competição, ela pode perder uma competição. Quando ela perde
o que acontece?

O SR. AUGUSTO RIBEIRO SILVA - Inclusive no ano passado a nossa
Atlética não participou da Interusp e perdeu a Intermed. E assim...
O SR. MARCO AURÉLIO – PT – (Voz sobreposta.)

O SR. AUGUSTO RIBEIRO SILVA - Uma grande...
O SR. MARCO AURÉLIO – PT – Tem briga, tem revolta, tem bebedeira?

O SR. AUGUSTO RIBEIRO SILVA - Tem decepção assim, você ver, por
exemplo, a minha turma perdeu a Calomed, a competição de Calouros, a minha turma
era caloura e perdeu. E aí você vê que tipo, é, comentários e as pessoas falam
diretamente pra você, a sua turma é uma incompetente, vocês não têm o espírito da
Atlética e aí quando se perde uma Intermed os mais velhos viram para o sexto ano
daquela, as pessoas do sexto ano que teoricamente deveria ditar o ritmo da competição,
elas são culpadas pela derrota e elas são marcadas.
Então a pessoa, ela se dedica por seis anos a isso, treina sacrificando a vida
acadêmica dela, participa da competição alcançando um nível esportivo amador e aí
porque não conquistou a vitória ainda não é reconhecida na Atlética, assim. É muito
louco, não sei como alguém aceita uma coisa assim.
O SR. MARCO AURÉLIO – PT – Pode continuar, passar para outro assunto.

O SR. AUGUSTO RIBEIRO SILVA - O outro assunto que eu ia falar era a
questão das festas em vários momentos na Atlética. Tem essas duas grandes festas que
acontecem no espaço da Atlética além das competições que também são festas grandes,
tem uma dinâmica de festas todos os dias durante a competição, os nove dias de
competição da Intermned.
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E na Atlética você tem as sociais de times, como funciona como um clube,
funcionários do Hospital, alunos podem alugar o espaço para realizar confraternizações
com bebida e música, então eu acredito que era disso que as pessoas estavam
reclamando, os vizinhos assim. Os vizinhos, os hospitais que fazem fronteira com a
Atlética, assim.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – A Atlética mesmo só faz
essas duas festas?

O SR. AUGUSTO RIBEIRO SILVA - Sim, e tem as sociais dos times que são
realizadas entre as modalidades, inclusive algumas deles como eu já narrei ocorre com
contratação de prostitutas.
O SR. MARCO AURÉLIO – PT – O que ele falou no começo, presidente, deu
um exemplo do time de Handball.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – (Inaudível - fala fora do
microfone.)
O SR. MARCO AURÉLIO – PT – Vai fazer uma confraternização, os novatos
praticamente são obrigados a ir e lá tem, acontece tudo. E aí tem contratação de
prostitutas, né? Nessas festas. É isso?

O SR. AUGUSTO RIBEIRO SILVA - É isso.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Augusto, quer dizer que nas
barracas...

O SR. AUGUSTO RIBEIRO SILVA - Isso são pequenas confraternizações
internas das modalidades dos times...
O SR. MARCO AURÉLIO – PT – Aí quando fala...

O SR. AUGUSTO RIBEIRO SILVA - Não são as megafestas...
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O SR. MARCO AURÉLIO – PT – Mais ou menos 300 pessoas?

O SR. AUGUSTO RIBEIRO SILVA - Não, umas 30 pessoas, 20 pessoas.
O SR. MARCO AURÉLIO – PT – Não é mais, não?

O SR. AUGUSTO RIBEIRO SILVA - Confraternização de um time, uma
equipe. Só tem os homens do time...
O SR. MARCO AURÉLIO – PT – Mas não obrigam os primeiranistas...

O SR. AUGUSTO RIBEIRO SILVA - Os primeiranistas que treinam neste
time.
O SR. MARCO AURÉLIO – PT – E somando tudo chega neste 30, 20
pessoas.

O SR. AUGUSTO RIBEIRO SILVA - Trinta, 20 pessoas.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – O que é prostituta assim,
menina de programa, que é? Prostituta é uma coisa de, uma coisa tão antiga, tão
ridícula, mas o que é contratar prostituta, eu não entendo. Mas antes de responder, como
é o negócio as barracas? As meninas, essas contratadas digamos, garotas de programa,
sei lá o que, como é que? Na roupa delas, no umbigo delas toma bebida?

O SR. AUGUSTO RIBEIRO SILVA - Conhecidamente o judô contrata uma
mulher para dançar no balcão da barraca do Judô durante Carecas e Fantasias no Bosque
e aí, você paga a mais pela sua bebida e aí você pode beber do corpo dela, chama Body
Shot. Isso acontece todas as festas Carecas e Fantasias no bosque.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Como é que se chama esse
troço? Me explica.

O SR. AUGUSTO RIBEIRO SILVA - Body Shot. Inglês.
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O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Nossa senhora!
O SR. MARCO AURÉLIO – PT – A pessoa bebe do corpo dela?

O SR. AUGUSTO RIBEIRO SILVA - Isso.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Entendi.

O SR. AUGUSTO RIBEIRO SILVA - Qual era a sua última pergunta?
Desculpa, eu esqueci.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Eu queria saber como é
que, o que é e qual é, cada agrupamento Vôlei, Handball, Rúgbi, aí eles fazem as
confraternizações e contratam as meninas de programa, é isso?

O SR. AUGUSTO RIBEIRO SILVA - O Vôlei no caso eu não sei se eles
fazem isso.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Dei como exemplo.

O SR. AUGUSTO RIBEIRO SILVA - Mas é, as modalidades que eu sei que
fazem é Futsal e Handball.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Handball? Rúgbi, não?

O SR. AUGUSTO RIBEIRO SILVA - Assim, o Rúgbi tem uma tradição de,
inclusive eu ia falar sobre isso. Isso descreve bastante a cultura (ininteligível) que existe
na Atlética, e racista inclusive.
As pessoas, existe uma brincadeira na Atlética assim, que faz parte da cultura
esportiva, a questão da sorte. A questão da superstição, existe muito isso no esporte. E
na Atlética isso se manifesta através de uma brincadeira que se faz que é da "Zica". Que
é assim, quando você canta a vitória antes da hora você chama o azar e você traz a
"Zica".
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E outra situação que também causa a "Zica", é tudo uma grande superstição
assim, formada por um folclore assim que se cria na instituição e aí existe uma
brincadeira que é basicamente assim, pra você tirar a "Zica" antes de uma competição,
para você...
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Mau agouro.

O SR. AUGUSTO RIBEIRO SILVA - Para você tirar o azar antes de uma
competição e ganhar a competição você tem que fazer, uma pessoa do time tem que
fazer sexo anal com uma mulher negra. E aí nessa ocasião o time faz uma excursão, eu
citei as modalidades que levam as prostitutas para dentro da Atlética, mas nessa ocasião
que eu estou falando, uma modalidade da Atlética faz uma excursão para um prostíbulo
e aí acontece isso assim, uma confraternização no prostíbulo e uma das pessoas fica
encarregada de tirar a "Zica".
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Você já foi para Intermed,
Calomed, Interusp?

O SR. AUGUSTO RIBEIRO SILVA - Já.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – A pior é a Intermed, né? A
mais violenta?

O SR. AUGUSTO RIBEIRO SILVA - Sim. As Atléticas de Medicina em geral
são mais violentas mesmo, mais competitivas.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Você conhece essa Liga das
Atléticas?

O SR. AUGUSTO RIBEIRO SILVA - Eu já fui a uma reunião dessa Liga
quando eu...
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Tem uma Liga, tem uma
direção permanente e os transitórios?
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O SR. AUGUSTO RIBEIRO SILVA - Que eu saiba não, ela composta por
alunos das faculdades que são eleitos ali dentro dos grupos que votam, eu não sei como
funciona exatamente.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Mas rola grana lá, né?

O SR. AUGUSTO RIBEIRO SILVA - As competições esportivas custam
bastante dinheiro para serem organizadas.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Entendi.
O SR. MARCO AURÉLIO – PT – Uma pergunta, dentro deste contexto que,
hoje Faculdade de Medicina da USP, você saberia dizer mais ou menos quantos alunos
nós temos?

O SR. AUGUSTO RIBEIRO SILVA - A gente tem 180 alunos por ano em
média, 185.
O SR. MARCO AURÉLIO – PT – Então serias 180 vezes seis?

O SR. AUGUSTO RIBEIRO SILVA - Vezes seis.
O SR. MARCO AURÉLIO – PT – Vezes seis, né? Então você tem
teoricamente todo ano 180 novos médicos formados pela USP. Desses 180 você tem,
dessas pessoas, tem pessoas que se dedicaram ao curso e tem pessoas que usaram muito
do seu tempo para outras práticas, mas conseguiram também a média e se formou e tal.
Nesse grupo que eu espero que seja minoritário, essas pessoas saem, elas, que
práticas elas vão ter? Porque quando uma pessoa está diante de um médico, a gente
parte de um pressuposto que o profissional que está me atendendo tem conhecimento
daquilo que eu estou narrando, ele vai, consegue fazer um diagnóstico, consegue... E
nãovai fazer comigo uma cobaia, né?

2109
DIVISÃO DE TAQUIGRAFIA
Mas este grupo que eu espero que seja minoritário e queria que você confirmasse
u não isso, que eles saem, ele sai apto a que? O que ele como é que ele vai executar a
Medicina?

O SR. AUGUSTO RIBEIRO SILVA - Assim, da minha observação, eu já ouvi
relatos diferentes dias atrás, mas da minha observação na Atlética da FMUSP a gente vê
que não e direta essa relação entre quem treina e quem vai mal na faculdade. Isso é uma
coisa que não tem relação com o treino, assim. Isso já entra num questionamento assim,
do nosso sistema educacional, se é necessário estar tanto tempo nas aulas, mas assim,
você percebe que o rendimento não depende da pessoa treinar ou não, são coisas
independentes.
Mas o que a gente vê é que realmente existe um prejuízo da pessoa, ela com
certeza conseguiria se dedicar mais à faculdade se ela não praticasse isso, inclusive
comete irregularidades para conseguir ter a presença nas aulas. Então, com certeza ela é
prejudicada por essas práticas que colocam o esporte como prioridade na vida
universitária.
O SR. MARCO AURÉLIO – PT – Você acha que aí pode ter uma origem de,
por exemplo, alguns profissionais que atuam e que fazem diagnósticos tão fora da
realidade, procedimentos que não condizem com os protocolos, daí que nascem esses
tipos de pessoas e de profissionais?
O SR. AUGUSTO RIBEIRO SILVA - Assim, o que eu vejo com as pessoas
que assumem cargos nessas organizações estudantis assim, que cometem essas
irregularidades elas, eu me preocupo com a capacidade delas de sentirem empatia e de
ter uma prática médica humana, né?
O SR. MARCO AURÉLIO – PT – Humana.

O SR. AUGUSTO RIBEIRO SILVA - Mas, em relação ao desempenho
acadêmico eu não acho que a atividade esportiva necessariamente prejudique o
rendimento nas provas e eu também não acho que o rendimento nas provas seja tão
importante assim para a prática médica no final, assim.
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Eu acho que é uma coisa bem complexa assim, mas com certeza as pessoas
colocam o esporte como prioridade na vida universitária estão se prejudicando na vida
acadêmica delas.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Marquinho...
O SR. MARCO AURÉLIO – PT – Eu queria agradecer ao Augusto.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Koba.

O SR. RICARDO KOBAYASKI - Só pra registrar...
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Koba.

O SR. RICARDO KOBAYASKI - A polícia tentou entregar a notificação para
a LEAMESP, para que o presidente e o tesoureiro viessem aqui depor e prestar contas, e
no endereço que consta inclusive em junta comercial e tudo o mais, lá não existe este
endereço. Só que nesse mesmo local que está registrado a LEAMESP, está registrado a
Associação Paulista de Medicina, Academia de Medicina de São Paulo e Compromisso
com a Qualidade Hospitalar de São Paulo. São quatro entidades registradas no mesmo
endereço ao qual a Polícia Civil foi e não encontrou nada.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Minha nossa! Minha nossa
senhora. Vivendo e aprendendo. Koba, Augusto, vem cá. Vocês têm como dar uma
pesquisada quem está pagando esses advogados caríssimos aí, porque eles falam que
são do Show Medicina, tem como tentar ver isso?

O SR. AUGUSTO RIBEIRO SILVA - Quem tem as ferramentas é o senhor,
né?

(Risos.)
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Última pergunta. O que eu
queria perguntar, espera aí, perdi agora... Depois desta resposta.
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O SR. MARCO AURÉLIO – PT – Depois dessa...
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Essa foi forte. Outro dia nós
estamos precisando de outros, é difícil achar vídeo de Pascu na internet?

O SR. AUGUSTO RIBEIRO SILVA - Sim, eu acho que único vídeo que foi
feito eu mostrei.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – As outras faculdades de
Medicina fazem o Pascu?

O SR. AUGUSTO RIBEIRO SILVA - Algumas Atlética fazem sim.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Lá, quando tem Intermed
tem Pascu, não tem?

O SR. AUGUSTO RIBEIRO SILVA - Tem nos alojamentos da minha
faculdade, eu não posso falar pelas outras.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Tem alunos que são
especializados na técnica do Pascu?

O SR. AUGUSTO RIBEIRO SILVA - Não é uma técnica muito complexa
assim, mas tem pessoas que tem um gosto especial por realizar essa violência, se
observa isso.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Tem alguns famosos,
assim, que estão na escola ou que já formaram, estão por lá? Que são adeptos dessa
técnica?

O SR. AUGUSTO RIBEIRO SILVA - Tem, mas assim, é difícil de apontar
um indivíduo porque, assim como todas as outras violências relacionadas a trotes são
violências cometidas em grupo. Então você nunca vai olhar e ver que tipo, um cara ele
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pega e comete um Pascu. Isso não acontece, ele tem que ter o respaldo das pessoas, em
geral da turma dele, do time dele para realizar este ato.
As pessoas respaldam me participam e se sujam também, né? Porque é uma
estratégia de silenciamento também, porque você não pode denunciar porque você
também participou. Então ninguém vai fazer isso sozinho, ninguém vai se expor a isso.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – São muitas as vítimas de
Pascu? Seria, nós podíamos fazer assim um dia uma audiência sobre Pascu e trazer
várias pessoas que foram submetidas e que se proporiam a depor.

O SR. AUGUSTO RIBEIRO SILVA - Acho que seria passar uma tarde
ouvindo as pessoas negarem, mas eu vejo modalidades em que o Pascu é uma prática
tão disseminada que hoje em dia você olha, todos os veteranos já passaram por isso.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Quais são as modalidades?

O SR. AUGUSTO RIBEIRO SILVA - Handball, Futsal, Basebol...
O SR. MARCO AURÉLIO – PT – Deixa eu ver se entendi. Negariam o que?
A vítima de hoje, agressor de amanhã.

O SR. AUGUSTO RIBEIRO SILVA - O agressor, o próximo agressor.
O SR. MARCO AURÉLIO – PT – Ah, tá.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Vem cá, o Judô, você não
falou nada do Judô, mas nós temos uma pessoa, um serial killer que é lá do judô.

O SR. AUGUSTO RIBEIRO SILVA - O judô que eu saiba ele não pratica o
Pascu, mas ele tem outras práticas tão duvidosas quanto.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Por exemplo?
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O SR. AUGUSTO RIBEIRO SILVA - Por exemplo, o que acontece nas
barracas durante as festas.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Entendi. A direção da
escola, tem algum professor que é encarregado de fazer esse elo de ligação? Entre a
Atlética e a Escola? E a, tem alguma...

O SR. AUGUSTO RIBEIRO SILVA - O que a gente observa é que a gente
tem alguns professores titulares que foram gestão da Atlética, que foram bem
participativos na Atlética, inclusive na Semana de Recepção dos Calouros. O professor
Eurípedes, titular da Psiquiatria...
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Dessa última?

O SR. AUGUSTO RIBEIRO SILVA - Dessa agora.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Ele foi lá cantar o hino da
Atlética.

O SR. AUGUSTO RIBEIRO SILVA - Ele foi presidente da Atlética e ele deu
um discurso para os calouros e pais e durante este discurso ele puxou o grito de guerra
da Atlética, sim.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Você tem como mandar
este discurso pra gente?

O SR. AUGUSTO RIBEIRO SILVA - É, foi filmado, eu nãosei se este vídeo
vai ser disponibilizado.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Foi filmado por quem? Pela
faculdade?

O SR. AUGUSTO RIBEIRO SILVA - Pela Faculdade, eu acho.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Vocês não filmaram?
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O SR. AUGUSTO RIBEIRO SILVA - Não.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Podemos requerer esse
vídeo. Como é o nome do professor?

O SR. AUGUSTO RIBEIRO SILVA - Eurípedes.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Eurípedes. No Show
Medicina, tem professores assim como, que são assim como se fossem preceptores do
Show, admiradores, entusiastas?

O SR. AUGUSTO RIBEIRO SILVA - Hoje em dia é menos comum. A
congregação que é o órgão máximo de liberação dentro da Faculdade já foi composta
por mais pessoas do Show, mas se observa que o Show atingiu uma dimensão, uma
presença dentro dos alunos, dentro do corpo estudantil, corpo discente que ele passou a
ser difícil de ser questionado, entendeu?
Se um diretor que quisesse tomar uma medida, por mais que o diretor fosse
contra o Show, a gente já teve alguns diretores da Faculdade que não gostavam do
Show por motivos óbvios, porque era complicadíssimo de ter uma atividade
acontecendo daquela maneira dentro do espaço da Universidade, e eles não conseguiram
tomar uma providência porque ia causar uma resposta negativa dos alunos que no fim
das contas eles têm um grande poder ali dentro e ia causar uma reação midiática
negativa, então eles preferiram se omitir.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – A medida mais profilática
que houve em relação ao trote, à Atlética foi a proibição do álcool, embora eles fizeram
servir tudo naquele salgadinhos, teve toda uma pajelança lá, e aí esse professor foi lá e
fez esse discurso.

O SR. AUGUSTO RIBEIRO SILVA - O que a gente observa da proibição do
álcool no espaço da Faculdade é que a grande utilidade que isso teve no fim das contas
foi acirrar a perseguição que acontecia às pessoas vítimas de violência que vieram
denunciar porque a responsabilidade pela proibição de festas e álcool foi atribuída a
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essas pessoas que no fim das constas estavam procurando justiça para as violências que
ocorreram com elas, e agora elas são responsáveis pelo fim da diversão na Faculdade.
Então, o que a gente observa é que você agravou o estigma que as pessoas
carregam, elas estão sendo violentadas novamente pelas pessoas que viram as costas
para elas diante das violências que elas sofreram, e no fim das contas não deixou os
alunos menos vulneráveis, porque as festas continuam acontecendo fora.
As festas continuam, as confraternizações continuam acontecendo com o mesmo
nível de abuso de álcool e agora longe dos olhos de todos. Você vê que a
vulnerabilidade dos alunos, das alunas só aumentou.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Além daquelas do Etapa, da
recepção...

O SR. AUGUSTO RIBEIRO SILVA - A questão do Etapa é tranquila.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Essas festas fora estão
documentadas?

O SR. AUGUSTO RIBEIRO SILVA - São confraternizações, é impossível de
controlar. Elas podem acontecer a qualquer momento.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Vídeos na internet?

O SR. AUGUSTO RIBEIRO SILVA - Impossível de impedir jovens de
confraternizar e...
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Onde são, em baladas,
casas de espetáculos?

O SR. AUGUSTO RIBEIRO SILVA - Sim.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Clubes...
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O SR. AUGUSTO RIBEIRO SILVA - A Atlética organizou Happy Hours,
divulgou na internet fora do espaço da Atlética e da Faculdade, e as pessoas consomem
álcool em bares próximos à AAAOC. A proibição não é uma forma de evitar
problemas. É uma forma de afastar os problemas que também é de interesse da diretoria.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – E o Show você acha que vai
entrar algum processo revisional com a participação das mulheres, aquela
obrigatoriedade de ficar 60 dias à disposição (voz sobreposta). Assistimos até a última
versão, vários momentos eles falam que ficaram, 60 dias à disposição.

O SR. AUGUSTO RIBEIRO SILVA - É uma questão muito complicada a do
Show Medicina assim, porque...
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Você não vê avanço
nenhum, então proibiu o álcool, tal, jogou os caras pra outros ambientes e não houve
avanço nenhum, você acha? Vocês fizeram aquele seminário o dia todo ontem lá...

O SR. AUGUSTO RIBEIRO SILVA - Em relação ao Show houve um avanço
porque uma das partes mais importantes do Show é a ocupação do espaço da Faculdade
de forma totalmente livre, de forma inconsequente e muitas vezes vândala.
Então, o Show fora da Faculdade ele perde o sentido assim, ele perde muito a
força.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Não, estou dizendo do
ponto de vista da imagem, Por exemplo, você acha o seguinte, o fato de ter proibido tal
não mudou nada, só mudou de lugar, os caras continuam fazendo a mesma coisa.

O SR. AUGUSTO RIBEIRO SILVA - Talvez o Show esteja fazendo fora da
Faculdade, eu não sei dizer.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Mas você acha que o Show
(voz sobreposta) fora da Faculdade?
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O SR. AUGUSTO RIBEIRO SILVA - Se continuarem como estão é
impossível dele ser realizado dentro da Faculdade.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Se o que?

O SR. AUGUSTO RIBEIRO SILVA - Se as coisas continuarem como estão, a
proibição e a postura do diretor continuar como estão (voz sobreposta)...
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Mesmo com o fim da CPI
em 15 de março?
O SR. AUGUSTO RIBEIRO SILVA - Eu não sei prever qual vai ser a
mudança de postura da Faculdade diante do fim da CPI.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Aquele documento que o
Bolini escreveu é uma posição política. Você acha que é uma posição política dele,
daquele grupo dele ou até tem gente de esquerda que ele cita, que contribuiu com aquele
documento?

O SR. AUGUSTO RIBEIRO SILVA - Acho que assim, muitas das pessoas
que foram inseridas nessa lógica de violência, nessa lógica de corrupção, com certeza da
impunidade, elas estão se vendo em uma grande contradição hoje, porque elas
encaravam os crimes que elas realizavam como crime sem vítima, e hoje elas veem, é
inegável, que estes crimes tinham vítimas.
Só que elas pelo meio em que elas estão inseridas, elas simplesmente não podem
admitir os seus erros e lutar por mudança, elas têm que continuar lutando para salvar a
imagem da instituição, porque a imagem delas denigre a imagem da instituição.
O que a gente vê com o Rodrigo Bolini é que ele quer se salvar e salvar o Show
ao mesmo tempo e eu acho que isso é impossível de fazer.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Vocês têm feito este debate
político lá sobre o show, sobre a...
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O SR. AUGUSTO RIBEIRO SILVA - Nesse momento de CPI não está
acontecendo muito diálogo entre essas partes, as pessoas estão com medo de ser
processadas, basicamente.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Está com o que?
O SR. AUGUSTO RIBEIRO SILVA - Com medo de ser processadas.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Entendi. Marco Aurélio.
Não? Eu precisava depois fazer uma discussão política com vocês sobre aquele texto do
Bolini, porque sozinho eu não tenho como elaborar, eu vi aquelas respostas que vocês
escreveram. Ontem eu tentei fazer a leitura do texto para tentar propiciar, mas acho que
a gente devia fazer uma aula pública sobre o texto do bolini, sabe? Eu acho que aquilo
não é coisa de uma pessoa, é a posição política de um grupo.

O SR. AUGUSTO RIBEIRO SILVA - Eu acho que o grupo...
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – O Reinaldo...

O SR. AUGUSTO RIBEIRO SILVA - A minha opinião pessoal é que o grupo
Show Medicina tem uma opinião bem mais radical ao que aquela. Eu acho que aquela
pode ser a opinião de um setor dentro do Show Medicina.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Entendi.

O SR. AUGUSTO RIBEIRO SILVA - Mais progressista, se é que essa palavra
cabe.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Está bom. E você achou
que o seminário de ontem foi importante?

O SR. AUGUSTO RIBEIRO SILVA - Foi importante, foi sem precedentes na
história da Faculdade.
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O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – É? Fala um pouco sobre
isso. Todo mundo está cansado, mas é bom você fazer esse registro.

O SR. AUGUSTO RIBEIRO SILVA - Eu acho que foi a primeira vez que foi
dado voz para esses grupos oprimidos dentro de um espaço oficial, de recepção de
calouros na Faculdade de Medicina. E foi muito importante.
Muito importante pessoas falarem pelos negros, pelas mulheres vítimas de
violência sexual, pelos homossexuais vítimas de homofobia.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – E como esses grupos mais
radicais, mais recalcitrantes receberam lá dentro da Casa de Arnaldo uma outra visão
tal? Como está o clima? Como é que você avalia isso?

O SR. AUGUSTO RIBEIRO SILVA - A reação que se observa é uma defesa
da instituição assim.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Então, você é bem
pessimista, você não vê progresso nenhum, apesar de ontem...

O SR. AUGUSTO RIBEIRO SILVA - Eu vejo progresso nas pessoas que
estão chegando e que não vão absorver esse discurso ufanista com tanta facilidade. Eu
vejo que se o trabalho continuar por pelo menos seis anos a gente pode pensar num
futuro melhor para as faculdades de Medicina do estado de São Paulo.
O SR. MARCO AURÉLIO – PT – Você viu o reitor como parceiro nisto?

O SR. AUGUSTO RIBEIRO SILVA - Se não trouxer repercussão midiáticas,
sim.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Está bom. Eu estou
agradecendo, a gente vai ter tempo ainda para amadurecer um pouco mais. Tem mais
alguma coisa que você gostaria de falar?
O SR. AUGUSTO RIBEIRO SILVA - Não, acho que é basicamente isso.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – E a fala do Felipe foi boa
hoje?
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O SR. AUGUSTO RIBEIRO SILVA - Tocou em alguns pontos importantes,
sim.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Estavam todos os alunos do
primeiro ano lá?

O SR. AUGUSTO RIBEIRO SILVA - O teatro estava cheio, mas nem todos
eram calouros. Acho que não estavam todos os calouros lá, não, mas grande parte.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Estava cheio?

O SR. AUGUSTO RIBEIRO SILVA - Sim. Foi importante.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Qual você considerou o
ponto alto ontem no seminário? Você permaneceu o dia todo lá, acompanhou tudo, do
início ao fim?

O SR. AUGUSTO RIBEIRO SILVA - Não, eu acompanhei a parte da tarde. O
ponto alto foi mostrar que a violência na FMUSP não se dá só com a agressão, ela se dá
quando as pessoas se prontificam a falar que a experiência delas foi boa e que a
Faculdade não é ruim, e relativizar a violência que as vítimas sofreram, sendo que
ninguém aqui está dizendo que a experiência é negativa parta todas as pessoas que estão
lá. A gente está dizendo que violências graves acontecem e que elas devem ser apuradas
e que pessoas são mais importantes que instituições.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Muito bem. Têm mais
algumas coisas que ainda vocês vão trazer para a CPI, colaborar? Tem mais coisas pra
trazer ou acha que o que tinha que ser apresentado e o nosso desempenho aqui está
correspondendo às expectativas, como é que vocês avaliam? Vocês que estão de fora
estão vendo tudo isso aqui?

O SR. AUGUSTO RIBEIRO SILVA - Eu acho que é um mundo de violência
que a gente está abordando e se aprofundando agora. Está sendo uma surpresa para
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todos, é difícil de encarar isso da melhor forma possível o tempo todo até porque os
trabalhos estão sendo intensos, mas acredito que o trabalho está sendo positivíssimo,
assim. E eu acho que em relação à FMUSP a gente já está perto de esgotar o debate,
mas a gente tem muitas universidades de Medicina por aí que precisam ser debatidas
também.
O SR. MARCO AURÉLIO – PT – O que está acontecendo aqui na
Assembleia, esta CPI, então na FMUSP chegou, está chegando em todos, todos sabem
que está acontecendo isso, que está tendo uma CPI, que está sendo investigado, que o
foco está lá, tem essa consciência?

O SR. AUGUSTO RIBEIRO SILVA - Sim, todos tem essa consciência. Nem
todos estão acompanhando o processo inteiro, mas estão recebendo meramente um
repasse mastigadinho de veteranos que mostram só os erros do processo.
Mas a gente observa que está assistindo à CPI e vendo todo o trabalho, a gente
vê que o saldo está sendo positivo.
O SR. MARCO AURÉLIO – PT – É isso o que eu ia perguntar, no geral o
grupo dos estudantes avaliam que este trabalho veio para ajudar ou que está para
atravancar?

O SR. AUGUSTO RIBEIRO SILVA - Não está havendo um debate aberto em
relação à CPI na Faculdade hoje em dia, mas pelo que eu vejo os alunos estão reagindo
mal, os veteranos estão reagindo mal aos trabalhos da CPI.
O SR. MARCO AURÉLIO – PT – Estão agindo mal.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Está bom. Agradecendo
todo mundo que veio depor, pessoal do apoio da audiofonia, Kobayaski, o procurador e
jornalistas, pessoal da TV. Obrigado para todos, João da Comissão, todos. Dra.
Carolina, todo mundo que ficou até agora, muito, muito, muito obrigado e boa noite. A
sessão está encerrada.

*

*

*
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CPI DAS VIOLAÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS NAS FACULDADES
PAULISTAS
BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA.
26/02/2015
O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Havendo número
regimental, declaro aberta a 28ª Reunião da Comissão Parlamentar de Inquérito,
constituída pelo ato nº 56 de 2014, com a finalidade de investigar violações de direitos
humanos e demais ilegalidades ocorridas no âmbito das universidades do estado de São
Paulo, nos chamados trotes, festas, e cotidiano acadêmico.
Com a presença de Sarah Munhoz, Ulysses Tassinari, Adriano Diogo, João
Paulo Rillo damos início aos trabalhos e a leitura do relatório para posterior aprovação.
Com a palavra Dr. Ulysses Tassinari.
O SR. ULYSSES TASSINARI – PV – Sr. presidente, deputado Adriano Diogo,
Sra. deputada Sarah Munhoz, nobre deputado João Paulo Rillo, na presente data
apresento-lhes uma parte do nosso trabalho, como relator dessa CPI, na forma de um
relatório parcial.
Na verdade a eventual aprovação desse relatório parcial não esgota as atividades
dessa CPI, pois somente com a aprovação do relatório final é que se dará por encerrado
o trabalho da CPI.
Trata-se, no entanto, de uma antecipação dos resultados das suas investigações
sobre essa escandalosa situação dos direitos humanos nas universidades paulistas.
E os resultados, senhor presidente, já demonstram que a CPI atingiu em grande
parte a finalidade para a qual foi constituída, ou seja, a de colher o maior número de
indícios e provas sobre a violação dos direitos humanos e demais ilegalidades ocorridas
no âmbito das universidades no chamado trotes, festas e no seu cotidiano acadêmico,
haja vista a qualidade dos indícios coletados e, principalmente, a quantidade de
declarações e documentos obtidos, passando da casa dos 5.000 documentos.
Portanto, considero que já temos material o suficiente para serem encaminhadas
ao Ministério Público e demais autoridades, para dar sequência nas investigações e
adotar as medidas judiciais e administrativas punitivas cabíveis.
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Senhor presidente, a despeito de estar repassando a todos os parlamentares da
CPI uma cópia desse relatório, para que façam sugestões e considerações a serem
encartadas no relatório final.
Apresento em síntese as nossas recomendações de providências a serem
adotadas, penso eu, na forma mais urgente possível.
São elas:
1) Promover a responsabilização civil, penal e administrativa:
1.a) Das pessoas físicas integrantes da diretoria de todos os Centros
Acadêmicos e Associações Atléticas que, de qualquer forma, seja por ação,
ou seja por omissão, promoveram atos vinculados a violação de direitos
humanos;
1.b) Das pessoas jurídicas, corporificadas por essas entidades associativas,
mais o Show Medicina, empresa que organiza o evento com o mesmo nome,
entidade privada e detentora de CNPJ;
1.c) Das pessoas físicas e jurídicas e certas das chamadas Liga das Atléticas,
entidade que reúne todas as associações atléticas das faculdades de medicina,
responsável pela organização de competições esportivas, como a Intermed e
a Calomed, que tantos inconvenientes e prejuízos trazem às cidades onde as
competições são realizadas.
Tendo em vista haver indícios de que essa liga promove atos ilícitos, tais como
organizações de festas e competições esportivas, para as quais aliciam prostitutas e
facilita a venda de entorpecentes, bem como encobre vários dos ilícitos penais e civis
apontados por essa CPI.

2) Revogar todas as leis estaduais que declaram de utilidade pública todos os
Centros Acadêmicos e/ou as Associações Atléticas de qualquer instituição de
ensino superior, pública ou privada, do estado de São Paulo que não
cumpram os requisitos da lei de utilidade pública;

3) Pedir abertura de inquérito civil aos Ministérios Públicos, federal e do estado
de São Paulo para a apuração de possíveis improbidades administrativas,
supostamente praticadas por dirigentes de universidades e faculdades
públicas que se omitiram na apuração e omissão dos casos de violação de
direitos humanos coletados por essa CPI.
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3.1 – Pedir abertura de inquérito civil aos Ministérios Públicos, federal e do
estado

de

São

Paulo

para

apuração

de

possíveis

improbidades

administrativas na existência de supostas fraudes nos concursos e processos
seletivos de Residência Médica, privilegiando a aprovação dos estudantes
que integram como dirigentes Centros Acadêmicos e Associações Atléticas.

4) Pedir abertura de inquérito policial às Polícias Federal e Civil do Estado de
São Paulo para apuração criminal de todos os eventuais crimes relatados nos
anexos que fazem parte integrante a parte inicial.

4.a) Solicitar à Corregedoria da Polícia Civil a apuração da forma de
tratamento irregular recebida pela estudante de Medicina da USP Ribeirão
Preto, das policiais da Delegacia de Defesa da Mulher daquele município,
relativo ao atendimento do seu estupro no campus da USP Ribeirão, em
setembro de 2014, narradas nas declarações do dia 20/02/2015.

5) Solicitar aos Ministérios Públicos, federal e do estado de São Paulo, para que
venham a propor, caso o acervo dê indícios de provas de autoria de
materialidades colhidas por essa CPI já sejam suficientes no sentido de
apontar a crimes, consumados ou tentados, as devidas ações penais.

6) Requerer as receitas do Brasil, do estado de São Paulo e dos respectivos
municípios onde estejam instalados Centros Acadêmicos e/ou Associações
Atléticas de qualquer instituição de ensino superior, pública ou privada, a
análise e apuração contábil dos balanços e movimentação financeira dessas
entidades associativas, com o fim de apurar eventuais ilícitos tributários, tais
como sonegação fiscal, uma vez que muitos depoimentos dos próprios
diretores e tesoureiros dessas entidades nos deram conta de que os balanços
eram obscuros, desconhecidos ou realizados em desacordo com as regras do
Direito Tributário e da Contabilidade.
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7) Solicitar ao Ministério Público do estado de São Paulo que instaure
competente inquérito civil público, para apurar falha da administração da
Universidade de São Paulo, seja por sua reitoria, prefeitura da Cidade
Universitária ou diretoria da Faculdade de Medicina da USP em efetivar
administrativa e judicialmente eventuais cobranças por danos ao patrimônio
público perpetrada durante festas no campus da Faculdade de Medicina da
Universidade de São Paulo e no teatro auditório onde se realiza o Show
Medicina, ante as denúncias contidas nos relatos de depredação do
patrimônio público ocorridas durante o espetáculo Show Medicina.

8) Encaminhar aos Conselhos Federal e Regional de Medicina pedido para:
a) Abertura de sindicância e/ou do devido processo disciplinar com fins de
apurar violações do código de ética médica, e punir a participação de
médicos em trotes acadêmicos ou eventos similares, bem como em
competições esportivas organizadas por estudantes de medicina;
b) Recomendar aos médicos que se abstenham de participar de trotes
universitários ou eventos similares, bem como em competições
esportivas organizadas por estudantes de medicina, salvo na condição de
docentes ou para fins de serviço de atendimento médico-hospitalar.

9) Encaminhar ao Ministério da Educação pedido para apuração administrativa
de todos os fatos relatados a essa CPI com o fim de marcar as devidas
sanções legais, dentre elas a intervenção na universidade ou faculdade onde
se verificou a prática de tortura e demais ilícitos averiguados por essa CPI.
9.a) Sugerir, ainda, ao Ministério da Educação a fixação de um processo
administrativo de exclusão mais célere nos moldes dos procedimentos, via
rápida do aluno participante de trote a ser utilizadas por todas as instituições
de ensino públicas ou privadas, prevendo formas de ampla defesa e recurso.

10) Encaminhar ao Ministério da Educação proposta para criar e/ou alterar o
sistema de avaliação das universidades e faculdades de qualquer instituição,
pública ou privada, onde seja detectada a ocorrência de trotes universitários
acadêmicos violentos, difamantes ou não, com o fim de punir o
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estabelecimento de ensino com perda de pontos em sua avaliação, bem como
para fins de cessar o financiamento público e determinar a exclusão de todos
os programas educacionais do governo federal, por exemplo, o Fies.
11) Criação de uma Ouvidoria estudantil junto a Secretaria de Estado da Justiça
e Defesa da Cidadania, para atender todos os casos de abuso e assédio
sexual, profissional e moral praticados em todas as instituições de ensino do
estado de São Paulo.
Ainda nesta parte, que esta Ouvidoria seja dotada de mecanismos de acesso
facilitado a todas as camadas da população, valendo-se para seu
funcionamento do uso da Lei Estadual nº 10.177, de 1998, bem como seja
dotada de recursos orçamentários para o seu funcionamento.
Por fim, sugere-se que no ato legal de criação dessa Ouvidoria seja conferida
toda atenção para o encaminhamento imediato das denúncias que envolvam
casos de abuso e assédio sexual, ocorridos dentro das instituições de ensino
no estado de São Paulo.
Para tanto, roga-se a disponibilização na imprensa ou em sítio eletrônico da
Secretaria Estadual da Justiça e Defesa da Cidadania de um canal de
atendimento on-line, onde seja garantido o sigilo das informações.

12) Encaminhamento do relatório final ao Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo, no sentido de que esse documento auxilie e acompanhe as respectivas
instâncias no julgamento de ações civis e criminais que versem sobre os
fatos ilegais e irregulares apurados por essa CPI.

13) Encaminhar pedido ao senhor Defensor Público Geral do Estado de São
Paulo no sentido de se viabilizar plena e célere assistência jurídica pelos
defensores públicos às vítimas de abuso e assédio sexuais e morais e demais
violações dos direitos humanos apurados por essa CPI, encaminhar ainda,
cópia integral desse relatório.

14) Encaminhar relatório final ao Congresso Nacional, para que ele tome
ciência da situação nessa área específica.
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15) Encaminhamento do relatório final ao senhor Presidente da República e ao
senhor Governador do Estado de São Paulo, com o objetivo de informar a
essas autoridades executivas as informações colhidas na CPI, sugerindo às
mesmas determinar respectivamente ao Ministro de Estado, competente e
aos Secretario de Estado o maior empenho destas pastas na resolução das
demandas envolvendo as questões gravíssimas apuradas nesta CPI.

16) Recomendar às Câmaras Municipais, onde estão instaladas as universidades
e faculdades citadas nessa CPI, para que instalem CPIs para apurar mais
casos de violações de direitos humanos em face dos alunos e funcionários
destas instituições de ensino.
16.a) Sugerir, ainda, às Câmaras Municipais, nesses específicos municípios
que instalem subcomissões de direitos humanos permanentes, para receber
denuncias de violações de direitos humanos em face dos alunos e
funcionários dessas instituições de ensino e as encaminhe à Assembleia
Legislativa e aos Ministérios Públicos, estadual e federal.

Sugestões especiais desse relatório da CPI:
17) Recomendar ao Ministério Pública do Estado de São Paulo, de forma
especial e urgente, a promoção de apuração de gravíssimos indícios de
violações de direitos humanos e outros ilícitos, civis e penais, observada a
Pontifícia Universidade Católica de Campinas, São Paulo, a PUCCamp,
tendo em vista os relatos que acompanham esse relatório, sobretudo os
prestados no último dia 23/02/2015, no plenário da Câmara Municipal de
Campinas pela professora Lúcia Maria Quintes e por alunos daquela
universidade em declarações prestadas nos dias 07/01/2015 e 23/02/2015,
contidas no Anexo I deste relatório.
18) Encaminhar cópia desse relatório a Sua Santidade, o Papa Francisco, seja
diretamente, seja por intermédio da Nunciatura Apostólica, instalada em
Brasília, Distrito Federal, Papa esse que tem se mostrado um dos maiores
defensores dos direitos humanos dentro da estrutura e hierarquia da Igreja
Católica Apostólica Romana.

2128
DIVISÃO DE TAQUIGRAFIA
Pelo fato desta CPI ter provado gravíssimas violações de direitos humanos
perpetradas nas faculdades de medicina das duas principais universidades
vinculadas a Cura Católica, quais sejam a Pontifícia Universidade Católica
de São Paulo e a Pontifícia Universidade Católica de Campinas, onde foram
abundantemente apontados e relatados horripilantes casos de tortura e uso de
álcool e drogas.
Bem como foram detectadas a indevida interferência de pessoas estranhas
aos quadros, seja da Igreja Católica, seja das próprias universidades na
condução e administração destas.

19) Encaminhar...
O SENHOR PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Aí só tem um
destaque que a gente precisa fazer, que não é só Medicina, todas as faculdades das
Universidades Católicas, só isso, só isso de observação. Desculpa. Prossiga Dr. Ulysses.
O SR. ULYSSES TASSINARI – PV – 19) Encaminhar cópia desse relatório a
Organização dos Estados Americanos, OEA, através da Comissão Interamericana de
Direitos Humanos, da sua Corte Interamericana de Direitos Humanos, órgãos
incumbidos de monitorar e implementar os direitos humanos nos países aderentes a
Convenção Americana de Direitos Humanos, mais conhecido como Pacto de São José
da Costa Rica, convenção esta que o Brasil é signatário desde 1992.
O Encaminhamento tem por finalidade apurar, de forma independente autônoma
as violações de direitos humanos praticadas nas universidades do estado de São Paulo, e
omitidas ou desconhecidas do grande público e da comunidade internacional.
Visa, ainda, provocá-la no sentido de verificar a possibilidade de apurar
eventuais supostos crimes de tortura que foram averiguadas por esta CPI no
desenvolvimento dos seus trabalhos, buscando com isso o reconhecimento da
comunidade internacional sobre as graves denuncias de violações dos direitos humanos
nas universidades paulistas.
Bem como reclamar algum tipo de punição a todos os envolvidos em mais esta
tragédia brasileira.
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20) Encaminhar a Egrégia Mesa, para que a Assembleia Legislativa do Estado de
São Paulo disponibilize de forma didática e por meio de hiperlink o presente
relatório parcial e o consequente relatório final desta Comissão Parlamentar
de Inquérito, a ser consultado em plataforma própria da internet.

É este o relatório parcial.
O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Bom, feita a leitura do
relatório produzido pelo deputado relator, Ulysses Tassinari, eu, imediatamente, ponho
em votação esse importante documento.
Parabenizando todas as pessoas da Assessoria que contribuíram, e os alunos, os
professores, e parabenizar o Dr. Ulysses, como médico formado na Faculdade de
Medicina da USP, da Pinheiros, de ter tido a coragem, a coragem, de ser o relator desta
Comissão, não tem preço a relevância de ter um médico, formado na Pinheiros, como
relator dessa Comissão.
E com a pessoa que o Dr. é, que Dr. Ulysses é, e o que ele representa para todos
nós.
Então vou colocar em votação e tem que ser votação nominal, tem que ser
votação nominal dos presentes.
Não chegou mais nenhum deputado, para que eu possa participar da votação,
então vamos lá. Como vota Ulysses Tassinari?
O SR. ULYSSES TASSINARI – PV – Voto pela aprovação do relatório.
O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Como vota João Paulo
Rillo?
O SR. JOÃO PAULO RILLO – PT – Voto com o relator, pela aprovação.
O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Como vota a deputada
Sarah Munhoz?
A SRA. SARAH MUNHOZ – PCdoB – Com o relator, porém vou apresentar
alguns destaques posteriormente.
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O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Posteriormente.
Como vota o jovem deputado Ulisses Sales, do PSDB?
O SR. ULISSES SALES – PSDB – Voto com o relator pela aprovação do
relatório.
O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Também, na qualidade de
presidente desta CPI, voto pela aprovação integral do relatório.
Em havendo algum adendo, alguma supressão, teremos mais 15 dias pra fazer,
porque inclusive hoje vamos colher um depoimento importantíssimo lá de São Carlos,
da Universidade Federal.
Então, porque que esse documento está sendo aprovado hoje, 15 dias antes da
conclusão dos trabalhos? Porque ele vai ser imediatamente enviado ao procurador geral
do estado, para que não haja nenhum processo de interrupção ou de atropelamento dessa
Comissão.
(Ininteligível.)
A AUDIÊNCIA – (Inaudível.)
O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Hã? Então vamos lá.
Então está aprovado por unanimidade dos presentes o relatório desta CPI.
O SR. ULYSSES TASSINARI – PV – Parcial.
O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Relatório parcial dessa
CPI. Muito obrigado, obtivemos o quórum, essa parte da sessão está encerrada.
Obrigada Ulysses.
Tem algum requerimento de urgência pra aprovar, na presença dos deputados
que vieram, por favor? Alguma emergência, não precisa coercitiva, nada?
A AUDIÊNCIA – (Inaudível.)
O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Hã? Quem?
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A AUDIÊNCIA – (Inaudível.)
O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Não? Tudo bem? Alguma
emergência?
Bom, os deputados estão na Casa, vai? Se houver uma coisa supra, tanto o Rillo,
como pro deputado Ulysses, estão na Casa. Vamos lá?
Rillo, muito, muito, muito obrigada.
E aí você ainda entrou na foto ainda hein. (Risos.) Vamos interromper a sessão
por cinco minutos e aí a gente vai ouvir as companheiras que vieram lá de São Carlos.
Edson Marques, procuradores, todo mundo, muito, muito, muito obrigado. Você
é um companheirão, viu? Valeu.
O SR. ULYSSES TASSINARI – PV – Tem alguém pra dar depoimento hoje?
O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Tem, já vai começar.

***

A sessão está suspensa por cinco minutos.

***
O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Vamos lá menina, vamos
começar? Pode vir pra Mesa.
Vamos lá, senta aqui, você aqui, a sua advogada.
A SRA. SARAH MUNHOZ – PCdoB – Vamos lá de novo, (Ininteligível.)?
A SRA. – (Ininteligível.)
O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Pode ficar aqui, ao lado
da menina.
Bom, vamos preparar o coração?
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Olha, os jornalistas, Diário Oficial, tem um texto que já está aprovado, o texto já
está disponível, tá? Tudo bem? Tá disponível e tem cópia pra todo mundo é só pedir.
Bom, vamos começar, preparem o coração. Você se apresenta...
Reaberta a sessão. Nós vamos ouvir hoje a Taís, você fala o seu nome completo,
a universidade que você está.
Então hoje é uma tipificação completamente diferente de todos os casos que nós
tivemos na CPI. Qual é o caso hoje? É o caso de professores, orientadores, que são
acusados, todo cuidado na redação no Diário Oficial, hein?
São acusados ou são... São acusados de terem criado processos de
constrangimento no ambiente acadêmico para o desenvolvimento da vida acadêmica,
seja na graduação ou na pós-graduação, que aí é que está a diferença.
Professor, orientadores, que para que o aluno ingresse na vida acadêmica na pósgraduação, possa sofrer algum tipo de constrangimento, de submissão ou de violência
sexual.
Então é um assunto delicadíssimo, felizmente a depoente, ela está consciente do
processo dela, ela não vai exigir nenhuma preservação de imagem, de voz, ela assume
integralmente o que ela vem depor.
Então, ela veio de São Carlos, e ela passou por um sofrimento duríssimo,
prolongado e vai ser um depoimento muito forte, muito forte.
Então eu peço a atenção de todos, bastante concentração, silêncio, porque hoje
eu não sei nem se no nosso relatório estava previsto esse tipo de relação
professor/aluno/orientador, que é um outro mundo que a gente nem conseguiu e hoje
nós vamos falar de uma universidade federal.
É o primeiro depoimento, não é na área de Medicina, é na área de Ciências
Sociais.
Bom, daqui um pouco eu que vou virar o depoente, então você faça toda a sua
apresentação pessoal, onde você nasceu, onde você estudou, com quantos anos você
entrou na graduação, em que ano, e vai desenvolvendo com muita calma esse seu
depoimento.
Com a palavra. Fala seu nome completo, sua idade, e vamos lá.
A SRA. THAIS SANTOS MOYA – Boa tarde. Meu nome é Thais Santos
Moya, eu nasci em Mogi das Cruzes, no estado de São Paulo.
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Eu iniciei minha graduação em Ciências Sociais em 2002, foi quando eu mudei
para São Carlos, na Universidade Federal de São Carlos.
Eu... Tem algo mais que você queira saber da minha apresentação?
O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Fala da sua história como
jovem aqui em Mogi das Cruzes, onde você estudou, como é que você foi pra São
Carlos.
A SRA. THAIS SANTOS MOYA – Sim. Eu...
A AUDIÊNCIA – (Inaudível.)
A SRA. THAIS SANTOS MOYA – Eu nasci e cresci em Mogi das Cruzes, eu
frequentei escolas particulares, tive uma formação calvinista presbiteriana, acho que...
O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Pode falar, pode falar,
Thais.
Bom, daí você entrou em São Carlos em que ano?
A SRA. THAIS SANTOS MOYA – Dois mil e dois.
O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Que curso?
A SRA. THAIS SANTOS MOYA – Ciências Sociais.
O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Quantos anos você tinha?
A SRA. THAIS SANTOS MOYA – Dezoito.
O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Então vai, começa a
contar. Você morava sozinha lá, né?
A SRA. THAIS SANTOS MOYA – Sim. Eu vou... Tentei, mas como é uma
história longa, eu tentei fazer o meu relato de uma maneira mais compreensiva possível.
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Eu vou fazer uma apresentação rápida pra quem não sabe absolutamente nada
sobre mim, porque o meu caso foi publicizado no Facebook, e teve uma repercussão
nacional, com mais de 40.000 compartilhamentos, comentários, enfim...
Eu, depois de um processo de silenciamento, de repressão do programa e dos
professores para abafar e silenciar as denúncias que eu havia feito numa pesquisa
anônima, eu fiz um protesto na minha página do Facebook, e ela se tornou um viral e
tomou uma repercussão bem grande.
E eu queria aproveitar que eu estou num espaço político e formal, público, o
senhor presidente da Comissão falou que é o primeiro caso que trata de professores e
alunos e...
O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Arruma um microfone
sem fio pra ela ficar um pouco mais a vontade. Continua, depois vai chegar o
microfone.
A SRA. THAIS SANTOS MOYA – Eu gostaria, já no início, de fazer mesmo
um apelo ao Ministério da Educação nesse sentido, porque quando eu publicizei o caso,
eu não imaginei que ia ter essa repercussão, e eu recebi milhares de relatos, tanto
privados, no famoso “in Box”, quanto nos próprios compartilhamentos, de pessoas,
alunos que viveram situações de abuso, de assédios.
E ficou evidente que é uma questão que não é uma questão isolada, que não
aconteceu só comigo, ou com meia dúzia de estudantes. No país é um caso que ocorre
de maneira geral no território brasileiro.
Isso, apenas dez minutos olhando os compartilhamentos do meu protesto no
Facebook, você percebe que é uma questão nacional, então o meu apelo é para que o
Ministério da Educação se coloque ciente dessa situação e que não fique aqui, restrita ao
estado de São Paulo.
Porque não são casos isolados, mas o que tem de isolado nisso tudo, que é muito
evidente, é a tônica do medo e do silenciamento, de todas as pessoas que relataram as
suas vivências de abusos, elas disseram que não fizeram nada ou se fizeram foram
amedrontadas e silenciadas e perseguidas.
Então o meu apelo é que o Ministério da Educação se coloque ciente disso e que
tome uma providência e que é muito importante que haja instâncias formais e
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adequadas, com profissionais capacitados para receber, acolher as pessoas que em sua
maioria são mulheres e não se colocar em uma postura isenta, não é?
Porque a partir do momento que isso se torna uma pauta nacional, na minha
concepção, a isenção ela acaba se tornando conivência, então meu apelo é de que o
Ministério da Educação se posicione e inicie uma postura sobre isso.
Eu quis falar isso no começo, porque depois são tantas coisas, que eu fiquei com
receio de esquecer.
Bom, eu vou iniciar. Como eu disse, eu vou descrever com detalhes as questões
dos assédios, dos abusos, mas antes eu vou iniciar, o processo que ocorreu no final
desse ano, do ano passado, pra que fique mais compreensível o porquê que eu cheguei
na situação de me expor na rede social e depois eu retomo os assédios em detalhes.
Eu vivenciei, eu tenho vivenciado situações desde 2010 e eu nunca me senti
segura para expor de maneira formal, até porque as instâncias são muito precárias. Na
universidade, por exemplo, tem uma Ouvidoria, mas não é nenhum profissional
capacitado e as coisas... Enfim, a gente sabe que não tem. Não se sente segura, é óbvio.
E eu sempre me senti receosa, porque eu tinha uma relação de orientação desde
2002, então eu sempre me senti responsável pelo que aconteceria com a carreira, não só
com a minha carreira, mas com a carreira do meu professor, com a carreira dos
professores do programa, dos meus colegas de trabalho.
Enfim, estou contextualizando isso porque no dia 29 de maio de 2014, a
coordenação do programa mandou um e-mail com um link, uma pesquisa chamada
Survey, pros alunos responderem fazendo uma avaliação sobre o programa e dentre as
perguntas tinha um questionamento sobre a relação de orientação/aluno, a relação da
coordenação, enfim, o cotidiano e como a gente avaliava o programa.
Nesse meio, que a coordenadora, a professora Jacqueline Sinhoretto, ela deixou
explícito, vou até ler o que ela falou.
“A opinião dos discentes é muito importante para a avaliação interna e
planejamento de ações.
Este link está vinculado de maneira exclusiva a esta pesquisa e ao seu endereço
de e-mail, apenas para assegurarmos que não serão respondidas por pessoas alheias ao
corpo discente.
Os respondentes não são identificados.
As respostas questionadas ficarão vinculadas ao e-mail, o que assegura o
anonimato das pessoas.”
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Bom, isso foi em maio do ano passado e foi quando eu me senti... Porque eu
tava... Depois de tantos anos eu me sentia muito mal de não ter feito nenhuma coisa
formal.
E de que eu defenderia o meu doutorado, eu sairia da universidade depois de 13
anos sabendo que outras pessoas passam pelo que eu passei e que eu seria mais uma que
tive medo e não fiz nada, então nesse Survey, nessa pesquisa anônima, eu me senti
segura e eu escrevi os relatos do que tinha acontecido.
Bom, pra minha surpresa no dia 14 de outubro, ou seja, alguns meses depois, a
pesquisa foi divulgada para todos os estudantes do programa, são mais de 200, inclusive
estudantes que já não estão mais vinculados ao programa, que já defenderam, e com
todas as repostas na íntegra.
Então todo o meu relato dizendo que eu tinha sido abusada, agarrada pelo meu
professor, que eu tinha... Enfim, foram distribuídos, veiculados e no dia seguinte a
coordenadora, a mesma professora, Jacqueline Sinhoretto, fez uma...
O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Isso aconteceu quando?
A SRA. THAIS SANTOS MOYA – Em 14 de outubro de 2014.
Daí no dia seguinte ela fez uma reunião com os alunos e disse que... Falou sobre
essa pesquisa, falou que a pesquisa estava ótima, que a coordenação estava
desconsiderando os alunos matriculados antes de 2010, que eu sou matriculada em
2009, não explicou porque e falou que a única demanda mais séria era a respeito de
finanças, assim, mais bolsas, financiamentos pra pesquisas.
Como a pesquisa tinha sido divulgada pros estudantes, eles começaram a ler e
perceberam que não estava tudo bem, que tinham relatos muito sérios, e se organizaram
e começaram a mobilizar uma atitude frente aos professores para que eles explicassem o
que estava acontecendo e como é que ia ser lidado com a questão dos relatos.
Isso eles organizaram, fizeram reuniões, foram reuniões com uma presença alta
pro costume das reuniões de alunos.
Decidiram fazer uma carta, na verdade duas cartas, uma pra falar sobre essa
questão do Survey da pesquisa e uma outra porque eles haviam modificado o regimento
interno do programa numa Assembleia Extraordinária, e mudaram os critérios de
distribuição de bolsas e uma aluna do mestrado foi prejudicada, eles aplicaram a
mudança de regra retroativamente.
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E a aluna está num processo de depressão, ela está muito doente e ela teve
dificuldades no semestre anterior para desenvolver as suas atividades, e eles ignoraram
o fato dela ter apresentado relatórios e tal e criaram uma nova regra e aplicaram sobre
ela retroativamente.
Então eles apresentaram essas duas cartas os estudantes e eu vou... O senhor é o
relator, não é?
Esse é o e-mail falando sobre a pesquisa, essa é a carta que os estudantes fizeram
sobre a regra ter sido aplicada retroativamente e prejudicado a aluna que não recebeu
bolsa. Essa é a carta sobre a questão da pesquisa que foi divulgada para todos os
estudantes, comprometendo o anonimato, que eu não sei se isso ficou compreensível,
porque quando se faz uma pesquisa, um Survey e tem perguntas abertas e você responde
com um texto, metodologicamente dentro das Ciências Sociais você tem que
categorizar.
Você lê as respostas e entrega o relatório com as categorias, o que não foi feito,
foi feito com os relatos brutos de todos os estudantes, inclusive os meus.
Quando as cartas foram entregues, o clima ficou insuportável, porque os
professores começaram a procurar os seus alunos, os seus orientandos, a pressionar
mesmo, tanto dentro da universidade, quanto em bares, lugares que encontravam e ficou
uma situação bem complicada.
Tanto que a gente marcou, os estudantes, a gente, os estudantes, nós marcamos
uma reunião para discutir sobre o que seria feito, até porque o professor, que no
momento era o coordenador interino, o professor Richard Miskolci, que era um dos que
eu coloquei como...
Dentro dos meus relatos era um dos professores que estava sendo colocado
como, de alguma maneira, tinha abusado de um orientando, vou explicar, mas em
seguida.
Ele marcou uma reunião para o dia 10 de dezembro com os estudantes. A gente
fez uma reunião no dia 03, estava todo mundo muito nervoso, os estudantes, muito
preocupado, porque a gente estava sendo pressionado e estava sendo bastante... Todo
mundo preocupado com a sua própria carreira e com... Enfim, porque você depende do
orientador e tal.
Nessa reunião o número de estudantes que iam frequentemente dobrou, assim,
tinha quase 40 alunos na reunião e estava muito evidente que eram alunos que estavam
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lá a mando dos seus orientadores, sabe? Pra desmobilizar o movimento que estava em
seguimento.
A gente fez essa reunião, e o que a gente tinha definido, desde o início, a
intenção nunca foi personalizar as questões do relato, a intenção era que houvesse um
diálogo e que essa questão do abuso, do assédio, fosse discutida no programa e na
universidade como um todo.
E os estudantes, a gente fez uma proposta, uma carta de proposta de que o ano
de 2015 fosse desenvolvido um cronograma sobre o assédio no programa de Sociologia
da UFSCar.
Então com palestras, que a gente buscasse profissionais, a gente sabe que a
Universidade Federal de Santa Catarina já desenvolveu toso um processo com questões
de assédio, técnico-administrativos.
E a gente fez essa proposta e no dia 10 de dezembro, antes da reunião que o
professor tinha agendado, houve uma reunião de coordenação de pós-graduação, que é
com os professores e os representantes discentes, na qual os representantes discentes
tentaram apresentar a nossa proposta, do cronograma e do diálogo sobre assédio.
Só que, o que foi dito para eles é que eles estavam muito irritados com a carta,
eles reclamaram inclusive de verbos que a gente usou, porque na carta finaliza com... Os
estudantes falam “Exigimos que haja uma resposta até tal data e tal.”
Porque isso, quando a gente, os estudantes, nas outras oportunidades que a gente
escreveu carta para a coordenação, elas eram ignoradas, a última tinha sido
completamente ignorada e por isso que houve uma discussão, até, de usar o termo
exigir, que no uso social não é muito comum, mas eles ficaram ofendidíssimos e
disseram para os representantes discentes que não haveria diálogo algum se a carta não
fosse retirada e que eles iam ser processados, como representantes discentes, porque
eles representavam tudo, que eles respondiam por tudo o que os estudantes faziam.
Bom, até aí a gente não sabia disso, porque a reunião foi uma seguida
imediatamente da outra e quando a gente chegou para a reunião estavam quase todos os
professores do programa, de 10 a 12 professores, uns 40 alunos e todo mundo muito
aflito, porque foi imediatamente depois da CPG.
A representante discente, Tainá, ela saiu chorando da reunião, dessa CPG, aos
prantos foi ao banheiro, o outro representante, o Leandro, ele também estava muito mal,
muito pálido, não queria falar, então a gente entrou para a reunião tenso já, e o que
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aconteceu é que começou a reunião e a gente tinha chamado representantes da APG da
universidade, tanto é que eles tinham até apoiado as cartas.
Eles foram convidados a sair da reunião, quem solicitou, inclusive, foi o meu
próprio ex-orientador, porque eles queriam fazer uma conversa, vocês vão ouvir isso no
áudio que a gente gravou, porque a gente estava numa situação tão... De tanta coação,
inseguros, que uma das estudantes de doutorado do programa, que faz inclusive Direito
na USP de Ribeirão, os colegas tinham orientado a gente a gravar a reunião, porque a
gente sabia que seria bastante difícil, que poderia acontecer qualquer coisa.
Então além de mim, mais três estudantes, que eu saiba, que eu tenho
conhecimento, também gravaram a reunião.
E eu vou contextualizar, para vocês entenderem, mas peço para que seja
colocado, porque por mais que eu descreva, eu não consigo passar o clima de terror que
a gente ficou.
Eles expulsaram os representantes da APG e deram a palavra para uma
professora, que falou em nome do corpo docente, daí vocês vão ouvir.
Ela, entre outras coisas, disse que conhecia o professor há mais de 20 anos, que
ele era um homem socialmente comprometido, assim, com as causas sociais, quero
dizer, comprometido com as causas sociais, e que era um homem galante e que ela tinha
certeza que não era verdade o que eu tinha falado, isso na minha frente, assim, a menos
de um metro, eu fiz questão de colocar a minha cara na cara dela e ela falou isso.
Sem nunca, ressalto até, nenhuma atitude do programa do corpo docente de me
procurar para me ouvir, então ela já falou que era mentira sem nem sequer me ouvir.
Então ela disse o nome das pessoas, porque até então os relatos eram anônimos.
Embora tivessem sido divulgados, e as pessoas deduzissem, ela falou o nome
dos professores, ela disse que a gente estava numa onda de denuncismo, vocês vão
ouvir, ela falou que...
Todo esse processo, que inclusive resultou nessa CPI, eles chamam de “Onda de
Denuncismo”, chegam a comparar com o fascismo, e, resumindo, além de falar que era
mentira, falaram que só iam conversar com a gente se houvesse a retirada da carta, caso
contrário eles iriam embora e iam largar a gente lá.
E depois, eu fui a única que tentei ainda reverter a situação, eu falei alguma
coisa, vocês vão ouvir. Depois o meu próprio professor falou pra gente ouvir os
representantes discentes, porque eles estavam a par do que tinha sido conversado na
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CPG, foi quando a gente soube, quando eles saíram, e daí os representantes discentes
falam que eles tinham sido ameaçados de serem processados.
Daí eles colocaram os estudantes ou apoiavam a carta e os relatos, uma postura
do programa, ou colocavam os representantes discentes na berlinda.
Por mais que a gente soubesse no momento que era uma chantagem, que
judicialmente não tinha amparo, a situação se tornou insuportável e democraticamente
inviável qualquer debate ali, mas vocês vão ouvir, tem uma transcrição pra vocês
acompanharem.
Enquanto vocês colocam, algumas coisas que são importantes eu dizer, que
horas antes dessa reunião a representante discente, como eu disse, teve a reunião com os
estudantes e a representante discente chorou, dizendo que ela estava sendo muito
pressionada por ambos os lados, professores e estudantes, e que ela disse que estava um
clima muito ruim, que tinha que tomar cuidado, porque... Eu não sei se eu posso falar
palavrão.
A SRA. SARAH MUNHOZ – PCdoB – Pode.
A SRA. THAIS SANTOS MOYA – Que falaram que os professores estavam
dispostos a “foder” comigo e daí numa conversa mais particular depois da reunião, ela
falou isso na frente de todos os estudantes.
Eu fui perguntar, porque eu estava preocupada, até com a minha integridade
física, e ela disse que eles estavam ameaçando de me processarem por causa dos relatos,
sendo que, até então, eram anônimos, segundo eles.
É o áudio, se você quiser por a transcrição para as pessoas acompanharem,
mas...
A SRA. SARAH MUNHOZ – PCdoB – Não, porque aí a gente ouve o tom
da...
A SRA. THAIS SANTOS MOYA – É.
A SRA. SARAH MUNHOZ – PCdoB – Eu acho melhor colocar o áudio,
porque a palavra escrita, ela é morta, não faz muita razão da gente entender e se ela
pode passar o áudio eu acho que fica melhor pra gente.
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A SRA. THAIS SANTOS MOYA – É essa daí, reunião.
A SRA. SARAH MUNHOZ – PCdoB – Reunião – parte 1.
O ÁUDIO –
O SR. – Então pra começar eu vou...
O SR. – Eu acho que tem um período da reunião que seria bom se estivessem só
pra...
O SR. – O convite foi para os discentes em Sociologia.
O SR. – Na verdade a gente veio como a APG, uma associação dos pósgraduandos.
O SR. – Sim.
O SR. – O contato com o pessoal do programa.
O SR. – Não tem nenhum problema, eu só acho que é uma discussão anterior e
dependendo da solução...
A SRA. – Quem sabe interesse a vocês.
O SR. – Sim, não, é... Acho que se o coletivo entende que (ininteligível.)

***
O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Espera um pouquinho só,
suspende um pouco essa gravação, espera um pouquinho, suspende um pouquinho, ta
bom? Vamos voltar do início.
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Olha pessoal, queria pedir para os jornalistas aqui presentes, eu vou fazer uma
síntese, para vocês entenderem e aí entra no contexto da gravação, mas embora isso
esteja gravado, não transcrevam, estou falando pra menina do “R7” também, que está
entrando agora.
Eu vou fazer uma síntese para vocês entenderem a contextualização, mas eu não
queria que isso fosse destaque do depoimento, mas preciso fazer um resumo, pra vocês
entenderem onde nós vamos entrar.
Acontece o seguinte, essa menina chega com 18 anos em São Carlos, era uma
aluna brilhante que faz a graduação, vai pra pós-graduação. Quando ela vai para a pósgraduação ela tinha que ter um orientador. Ela é acolhida e começa o programa de pósgraduação dela. Teve um problema de saúde nesse caminho, mas a vida continuou.
Aí, e é aí que eu peço que vocês tomem cuidado, e eu estou falando até para
protegê-la diante dessa exposição, ela sofre um enorme assédio do orientador, muito,
muito forte, o que agrava, inclusive, o quadro de saúde dela.
Ela não aceitando o assédio, e as condições que ele estabeleceu, ele corta todos
os vínculos e todas as possibilidades dela continuar na cadeira acadêmica, e pior, teve
uma crueldade, que ele põe professoras, ele não faz isso direto, ele põe um bypass, ele
faz um biombo, ele pega, usa as professoras para ir tirando bolsas e os programas de
trabalho dela, até um isolamento total, alegando que devido às condições de saúde dela,
ela não tinha a mínima condição de continuar na carreira científica, na carreira de
pesquisadora.
Então o contexto dessa gravação vem disso, que ela gravou o jeito que um
determinado dia, ele não tendo coragem pra dar a notícia direta, evidente que ele sabia
de todo esse mundo que tinha no meio, ele colocou as professoras pra dizer que ela não
tinha mais condição de continuar com esse vínculo.
Então foi perdendo bolsa, projeto e tal, até levá-la ao isolamento total, aí, diante
de tanta crueldade, ela resolveu colocar isso pra humanidade.
Embora... Como essa CPI dura muito pouco, é uma coisa muito corriqueira no
meio da pós-graduação, mas, como nós não tínhamos chegado na pós-graduação, ela
mesma fez um contato conosco.
E é uma coisa muito importante, você vê que ela está aqui muito segura, sem
aquele negócio que tem de desfocar a voz o rosto, pra falar, olha, se na graduação
existe, imagina na pós-graduação.
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Então eu fiz essa síntese, quero homenageá-la, pela sua coragem e que agora
você possa contextualizar melhor esses documentos, porque você imagina que o
sofrimento era tão grande, tão grande, tão grande, que o relato dela quase dia-a-dia,
quase que é dia-a-dia.
São anos de sofrimento que ela fala numa narrativa do dia, do dia, do dia e ela
sabe isso de cor. De cor. Você pode falar com ela, ela fala as horas e na hora tal
aconteceu isso, na hora tal aconteceu isso, no dia tal aconteceu isso, no dia tal aconteceu
isso, então é isso que essa moça, essa menina, com 18 anos, 18 anos que ela entra em
São Carlos, e desde essa época que ela está sendo assediada.
Vamos lá, com a palavra.
A SRA. THAIS SANTOS MOYA – Eu quero fazer uma...
O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Dra.? A Dra. está... Pega
o microfone e se identifica, porque eu acho que ela quer te ajudar.
Empresta um pouquinho. A Dra. está acompanhando ela, fica de frente.
A SRA. FERNANDA MARTINS – Senhor presidente, o senhor me permite, na
verdade eu só queria contextualizar essa reunião...
O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Fala o seu nome, por
favor.
A SRA. FERNANDA MARTINS – Meu nome é Fernanda Martins, eu sou
advogada da Thais, sou advogada constituída dela.
Eu gostaria de contextualizar, na verdade, de contextualizar essa gravação,
porque depois que a Thais foi vendo que os seus relatos não surtiram efeito, inclusive o
relato anônimo, ele foi tornado público, então foi feito a carta de denúncia, a denúncia
dos discentes, para que o programa tomasse alguma atitude.
Então qual vai ser a resposta do programa? O programa foi indagado, nós
estamos aqui relatando casos de abuso e o programa fez o quê? Então na verdade essa
reunião, a reposta do programa foi falar “Retirem a carta.” E aí eu acho que a gravação
ela sintetiza melhor.
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O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – (Ininteligível), um pouco
mais, porque ela está tão emotiva, está tão tremida ainda...
A SRA. FERNANDA MARTINS – É, eu acho que é assim, terminando de
ouvir isso, porque na verdade a oitiva, ela é super importante, porque, assim como a
deputada falou, as palavras são muito pesadas, mas é a “Onda de Denuncismo”, na
verdade chega até essa CPI, infelizmente.
Então a gente... Depois disso é que a Thais, vendo que o programa não ia apoiála, ela fez uma denúncia pública. É importante que a gente saliente isso, ela sempre
tentou os meios institucionais e infelizmente teve que chegar a essa situação e a
exposição dela e a doença dela, e todo o problema que ela está vivendo, isso foi causado
pelo departamento, que não deu voz, pelo programa que não deu voz a ela.
Eu acho... Pra continuar.
O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Obrigado, muito
obrigado.
A SRA. THAIS SANTOS MOYA – Obrigada. Um adendo, antes da gente
continuar, nesse meio tempo, em que a carta dos discentes foi entregue para o programa,
pros professores e até essa reunião, eu disse que os professores pressionaram os
orientandos, foram atrás e tal, até tem um exemplo aqui, a professora Jacqueline
Sinhoretto, que é coordenadora do programa e na época estava em Paris, fazendo, acho,
que um pós-doc., ela postou na página dela a seguinte coisa.
“Os pesquisadores do processo de acusação se tornam acusadores implacáveis.
Os pesquisadores quir(?).”, esses temas são temas do nosso programa, ou seja, ela está
fazendo referência direta aos pesquisadores de programas, aos estudantes e linhas de
pesquisas que a gente trabalha.
“Os pesquisadores quir criam a expressão sensual, estudam para reprimir
melhor, e Foucault a essa hora tomando um porre no frio do inverno.”
Isso ela postou na página dela, a gente, os estudantes, fizeram um print, e ainda
nesse ínterim ela mandou vários e-mails, para todos os orientandos dela deslegitimando
os relatos, falando que era uma expressão sensual, se referindo...
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O meu ex-professor é um homem negro, ela insinuando que era uma atitude de
racismo, falando que eu tinha criado uma grande fábula do agressor negro, que foi um
beijo mal dado, nesses níveis.
Eu estou falando desses e-mails porque a orientanda Letícia Canonico, que
recebeu esses e-mails, ela está disposta a depor e a mostrar esses e-mails. Ela já se
dispôs a depor tanto na Comissão de Averiguação que está tendo na universidade, e
aqui, se vocês tiverem interesse, ou depois né, porque já está acabando.
Enfim, a reunião a gente pode voltar agora. Está meio tremido, mas depois, acho
que a fala mais importante, é a da professora Anete Abramowicz e dos representantes
discentes também é audível.
O AUDIO –
O SR. – Não, não, então pra começar eu vou...
O SR. – Todos aqui são do programa.
O SR. – É, isso é importante.
O SR. – Eu acho que tem um período da reunião, seria bom que estivesse só o
programa.
O SR. – O convite foi para que os discentes, não só o programa de Sociologia.
O SR. – Não, na verdade que não veio só eu, vim com a Cris, como APG, uma
Associação dos Pós-Graduandos, entrou em contato com o pessoal do programa.
O SR. – Não tem nenhum problema. Eu só acho que é uma discussão anterior a
isso, dependendo da solução.

A SRA.– É do interesse de vocês.
O SR. – Não, sim, é... Se o coletivo entende que sim (ininteligível).
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A SRA. – É que nós estamos na verdade, representando aqui, com os pósgraduandos, nós não estamos aqui como ouvintes de outros programas, enfim...
A REUNIÃO – (Ininteligível.)
O SR. – (Ininteligível), mas a informação inicial era os discente e os docentes
do programa.
O SR. – Há um engano, nós fomos comunicados pelos discentes para estar aqui,
então pode ser que os discentes entendam que a gente deva estar, tá... Só isso.
O SR. – Nós combinamos isso em assembleia dos discentes da Sociologia?
O SR. – Não, não combinamos não. Não teve nada nesse sentido.
A REUNIÃO – (Ininteligível.)
O SR. – A parte que a gente está, agora no começo e depois e depois...
A SRA. – Não, mas isso aqui não é uma assembleia, é uma reunião do
programa.
O SR. – Muito estranho, não? Então, dando início então a reunião eu vou
anotar as falas e tudo, mas para estar começando, a gente teve uma discussão prévia,
como foi anunciado, a gente já tinha mandado por e-mail, e nessa discussão prévia a
gente teve uma posição e a gente gostaria até mesmo de iniciar a reunião com essa
posição, que é a resposta.
E no caso, a professora Anete vai representar a posição.
A SRA. ANETE ABRAMOWICZ – Boa tarde.
A REUNIÃO – Boa tarde.

2147
DIVISÃO DE TAQUIGRAFIA
A SRA. ANETE ABRAMOWICZ – Eu, quando vim para essa reunião, não
esperava, mesmo porque eu não sou uma professora orgânica do centro do PPG.
Mas eu achei que era muito importante a minha vinda, eu participo de algumas
reuniões do programa, porque eu acho que o programa foi sangrado, e as pessoas
foram sangradas a partir deste documento.
E a partir desse documento, que aparentemente anônimo, ele é totalmente
pessoal. Todo mundo sabe quem disse, todo mundo sabe o que está sendo dito e o que
me moveu aqui foi uma absoluta solidariedade.
Que eu tenho uma história de pelo menos 20 anos com o Valter e com o
Richard. O Valter, em especial, eu li aquele documento e sabendo que o Valter é um
homem galante, sei também, absolutamente, de que poucos homens eu conheci com
tamanha sensibilidade para as questões minoritárias.
E sabendo que esta pessoa que o acusa faz parte desse grupo minoritário, eu
não tenho a menor dúvida de que isto que está escrito nesse documento não é verdade.
Outra coisa que me impressionou nesse documento é de que é um contexto
social que está se espalhando por todas as universidades, de acusação e eu acho
incrível que a gente não perceba essa atmosfera social que está acontecendo e que está
infletindo em várias universidades.
Várias universidades estão vivendo este tipo de coisa e eu acho que a gente tem
que ficar atento pra saber que sintoma é esse, e eu acho que é um sintoma que está
trazendo... Que na verdade ele está indo contra a própria universidade.
E eu fico curiosa, como que a inflexão dessa atmosfera social denuncista e
fascista, que eu acho que está ocorrendo na sociedade brasileira, inflecte neste
programa nas duas pessoas que são o coração da temática desse programa, que é um
gay e um negro, cuja temática é a diferença.
Então eu fico super impressionada de como que a questão central desse
programa, o que faz ele ser original e diferente, é a temática da diferença, é justamente
sob os dois caras que representam a diferença desse programa que estão sendo
acusados.
E aí eu acho que a gente... Eu acho que um documento como esse, e só mais um
detalhe, eu acho que a gente tem que tomar cuidado, porque a gente está sangrando e
tentando matar esses professores em programa, porque veja bem, isso já não é uma
questão local, isso já é uma questão nacional.
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Porque o documento circulou nacionalmente, quer dizer, nós estamos matando
socialmente nosso programa, matando o coração do nosso programa a partir de uma
coisa que eu acho que é um certo empoderamento de algumas minorias, quer dizer, é
como se uma própria minoria acusasse outra.
E eu acho que no fundo dessa luta de entidades, elas são fascistas.
Eu acho outra coisa, para terminar, assim, é muito difícil estar falando com
vocês, eu acho que os professores são completamente... Nós estamos completamente
disponíveis para discutir com os alunos, com os estudantes, é o mínimo.
Porque nós temos que pensar duas coisas, uma: O que fizemos de nós mesmos?
Quer dizer, como é que nos tornamos isso, como é que a gente viveu isso? Que é um
clássico do Foucault, e o outro: O que é que nós vamos fazer com o tempo que nos
resta?
São duas questões vitais que esse programa vai ter que discutir seriamente,
acho que, sim, é um sintoma. É um sintoma. É um sintoma que está fora, é um sintoma
inflectido aqui dentro, é uma questão sociológica de primeira grandeza, nós vamos ter
que fazer esse diálogo.
Só que esse diálogo é absolutamente impossível de ser realizado, porque nos
sangra, nos sangra no coração da nossa questão, da diferença, nós não podemos fazer
esse diálogo, a partir de um documento que é um documento que instaura a guerra
entre nós, que não dá margens a pensar o quê que nós vamos fazer com o tempo que
nos resta, porque isso daqui cria um absoluto fosso entre nós.
Então, os docentes desse programa propõem que a única possibilidade de a
gente pensar nesses sintomas todos que estão vindo, ou seja, o quê que nos tornamos e
o quê que nós vamos fazer com o nosso tempo que resta?
Nós precisamos pedir a retirada desse documento.
Sem a retirada desse documento não há conversa possível, porque há um
abismo, fez um abismo entre nós, na medida em que sangra o programa e sangra dois
professores que, para nós, são o centro da temática e que nos diferencia de todos os
outros programas de pós-graduação.
Queremos conversar, precisamos conversar, mas esse documento transforma
uma impossibilidade de conversa, então o quê que os docentes pedem? De que
retiramos esse documento publicamente, evidente, para que aí possamos pensar a
questão gravíssima que estão vivendo e não é só pra gente, isso está na Unicamp, está
na USP, isso daqui...
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Não é possível que a gente não veja que tem alguma coisa passando em todos os
lugares, precisamos discutir isso, mas não sob a lógica desse documento que nos faz
sangrar e cria uma coisa, que a Inês no começo falou assim “O limite a ética.”, é uma
boa fala, o limite a ética, quer dizer, nós não podemos ultrapassar a ética.
De alguma maneira esse documento ultrapassa.
Eu diria, nas minhas palavras, assim, há alguma coisa que é intolerável, não dá
para discutir no âmbito do intolerável e esse documento é intolerável, porque é uma
peça acusatória, sob essa materialidade os docentes desse programa não vão poder
estabelecer um diálogo.
Então o que nós pedimos a vocês é, precisamos conversar urgentemente, mas
nós pedimos a retirada pública desse documento que vocês duas mandaram e que está
fazendo nesse programa e as pessoas sangrarem socialmente.
Que vocês entendam perfeitamente o que significa, (ininteligível) o que significa
pro programa uma coisa dessas, então a gente gostaria que vocês retirassem esse
documento, para que aí nós possamos...

***
A SRA. – Não, aí ela só vai continuar sangrando até aquela anemia e por anemia
ela para de falar.
A SRA. THAIS SANTOS MOYA – Eu só peço também que escutem os
representantes discentes, porque...
A SRA. SARAH MUNHOZ – PCdoB – Não, não, vai ouvir tudo, não é essa a
questão, a questão é a seguinte, que eu gostaria, se você me permitisse, de ler aqui para
as pessoas qual é o documento que sangra tanto essa mulher.
Porque ela não está na menopausa, ela não está menstruada, não é hematologista,
e só sangra toda hora? Me desculpem, eu gostaria de pedir para que vocês me
permitissem a leitura disso, pra saber se o sangramento é mental, se é verborragia ou se
tem alguma outra ragia que eu gostaria de sugerir, mas não posso.
“Vimos por meio desta tecer algumas considerações sobre a consulta realizada
pela coordenação da PPGS, Comissão de Pós-Graduação, aos discentes sobre o
andamento do referido programa.”
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Então, para entender, toda escola universitária, e agora são palavras minhas, tem
um programa de avaliação que tanto o docente quando o discente tem que responder,
porque esse programa de avaliação é que vai dar as orientações pra CAPES, pro MEC,
etc. e tal, de como as coisas estão acontecendo.
E os alunos respondem, a universidade responde, faz um relato, e isso acaba aí,
vem, por último, uma conclusão, uma coisa mais sucinta, mas eu, em 22 anos de
universidade, nunca peguei o documento na íntegra como o que está se colocando aqui.
Então é assim, “Após leitura cuidadosa do resultado do Survey [Que é essa
pesquisa.] documento oficial do programa, entendemos que se faz necessário uma
discussão mais ampla, com maiores esclarecimentos sobre algumas questões ali
relatadas.”
Então começa já uma situação aí que me incomodou, se o documento ele é feito
como um instrumento para discussão, como é que ele cria um fosso? É a primeira
questão.
“Embora reiteremos as notáveis qualidades do nosso programa, ilustramos
respeito pelos professores e pela coordenação do mesmo, manifestamos preocupação
com alguns dos dados colhidos no documento acima referido.
Constatamos, portanto, a necessidade de abertura de um diálogo amplo e
propositivo [Então não dá pra ser nazi-fascista.] que contribua para o crescimento desse
programa de pós-graduação.
Uma quantidade significativa de discentes não se mostrou satisfeita quanto ao
relacionamento com o seu, ou a sua, orientadora, o qual se portaria de forma
desrespeitosa e até mesmo agressiva para com seus orientandos, chegando, em pelo
menos um caso, a expor de forma vexatória uma discente em redes sociais na internet,
como explicitado na resposta da questão 38, na página 47, do Survey.
Há casos de professores que foram contestados e por causa disso deixam de
gostar ou de se relacionar tranquilamente com a pessoa. Aconteceu comigo, de me ver
numa situação de ter que confrontar um docente porque ela estava há semanas
humilhando um orientando, publicamente, pelo Facebook.
Eu conversei com outros orientandos dele e todos estavam chateados e
contrariados com a situação, mas me disseram que não ousariam fazer nada, porque
diziam que se prejudicariam, pois o mesmo tem uma relação autoritária e ríspida com
seus orientados.
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Também na questão 15, na página 18, existe presenciar troca de e-mails com
palavras rudes e grosseiras, exposição de colegas em redes sociais por conta dos prazos,
e da dificuldade de realizar a pesquisa me deixou, ao longo dos anos, bastante
desestimulada.
Depois ela coloca que há relatos de cobrança excessiva de produção acadêmica,
deixa particularmente preocupada a manifestação de uma colega que relata a
experiência vivenciada com o seu orientador, que teria desencadeado uma série de
problemas tanto no seu desempenho acadêmico quanto na vida pessoal, segundo aponta
o trecho da página 47, questão 38.
Em um dos poucos momentos de orientação que recebi em anos, o professor
agiu de modo inconveniente e tentou beijar-me na boca. Na verdade, beijou, pois me
abraçou e encostou a boca dele na minha. Eu não o beijei, afastei o meu rosto e o meu
corpo, eu fiquei absolutamente em choque, pois nunca cogitei tal possibilidade e ao
mesmo tempo fiquei totalmente paralisada, com medo de reclamar, xingar ou denunciar
o que havia acontecido.
[Você... A pessoa aqui não conhecia a Lei Maria da Penha, porque se não dava
pra dar umas porradas boas no cara.]
Foi possível, pois entendi na pele o que é o assédio, você se sente agredida,
invadida e ainda se culpa. Mas demorei quase dois meses pra conseguir verbalizar, aos
prantos, o que havia acontecido com alguém de confiança.
Esse assédio, somado a minha covardia de denunciá-lo, apenas piorou o meu
quadro de saúde.
Evitei a pós-graduação, a minha pesquisa e o meu orientador por um semestre.
No seminário de 2011 fui convidada para coordenar uma mesa, para substituir
meu orientador e eu aceitei com prazer.
Na festa de confraternização do mesmo seminário, eu o reencontrei e na hora de
ir embora ele me pediu carona até o carro dele. Eu fiquei tremula, mas, de novo,
acovardei-me de dizer não.
Como deduzi, infelizmente, ele, de novo, me agarrou e tentou me beijar,
encostando sua boca na minha, dessa vez eu não consegui verbalizar o não.”
A SRA. THAIS SANTOS MOYA – Dessa vez eu consegui.
A SRA. SARAH MUNHOZ – PCdoB – Ah, desculpa.
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“Desta vez eu consegui.” É isso mesmo, ela sabe letra por letra do que está
escrito. “Dessa vez...” Obrigada.
“Dessa vez eu consegui verbalizar o não, e disse que aquilo não tinha o menor
cabimento. Ele ficou calado e saiu do carro, e nunca se explicou ou se desculpou, agiu
como se nada tivesse ocorrido e desde então começou a me cortar de projetos do núcleo
que ele coordena.
E os atos e os comportamentos descritos no Survey, caracterizam danos morais,
pode-se configurar nos aspectos da legislação abaixo apresentada, Artigo 213.”
Esse é Código Civil ou Penal?
A AUDIÊNCIA – (Inaudível.)
A SRA. SARAH MUNHOS – PCdoB – Do Código Penal.
“Constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça, a ter conjunção
carnal ou a praticar ou permitir que com ele se pratique outro ato libidinoso.
Conforme Lei 12.015 de 2009, Art. 5º, Parágrafo 10º: São invioláveis a
intimidade, a vida privada, da honra e ética a imagem das pessoas, pelo dano material
ou moral decorrente de sua violação conforme Constituição Federal Brasileira.
O nome da pessoa não pode ser empregado por outrem em publicações ou
representações que a exponham ao desprezo público, ainda quando não haja intenção
difamatória, conforme o Código Civil da Nação Brasileira.
Art. 140 – Injuriar alguém ofendendo-lhe a dignidade ou o decoro, conforme
Código Penal Brasileiro.
É preciso também fazer menção a sensação de desconforto dos discentes com as
formas de decisões que têm sido tomadas no programa de pós-graduação.
Vistas como pouco abertas ao diálogo, e sem a devida consideração pela posição
dos discentes, como exemplo, recente alteração do regime de bolsa.
Salientamos ainda o sentimento de insegurança e temor de represálias expresso
pelos discentes quando se considera a possibilidade de um posicionamento contrário ao
dos procedimentos político-administrativos da pós-graduação.
Diante do exposto exigimos que [E é isso que ela quer que retira?]”
A AUDIÊNCIA – (Inaudível.)
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A SRA. SARAH MUNHOZ – PCdoB – É isso, tá.
“O programa de pós-graduação em Sociologia se posicione publicamente, via
carta aos discentes e docentes até o dia 02/12/2014, sobre os relatos de abuso de poder e
violência provenientes do Survey e que esta carta seja disponibilizada, via e-mail, a
todos e todas.
Que o programa convoque uma reunião pública para a discussão das cartas e do
conteúdo do Survey.
Discentes do programa de graduação, apoio Associação da Pós-Graduação e o
Diretório Central de Estudantes, DCE, assinam a carta em São Carlos, 27 de novembro
de 2014.”
Isso daqui é que ocasionou todo o sangramento, tá? Ainda que fosse uma atonia
uterina pós-parto, não tinha sangrado tanto. Atonia uterina pós-parto é, a mulher dá à
luz e o útero ao invés de contrair ele continua flácido, sangra, sangra, sangra e a pessoa,
sim, pode se esvair e morrer.
Então eu entendo assim, volta...
O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Thais, espera um
pouquinho...
A SRA. SARAH MUNHOZ – PCdoB – É só pra...
O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Hã, isso.
A SRA. SARAH MUNHOZ – PCdoB – É só pra concluir uma coisinha só.
O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Não, conclua, também
quero fazer uma pergunta.
A SRA. SARAH MUNHOZ – PCdoB – É só porque é assim, por favor, dá pra
colocar o finalzinho do parágrafo? Porque ela coloca o seguinte “Nós precisamos
conversar urgentemente.”
O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Hã.
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A SRA. SARAH MUNHOZ – PCdoB – “Mas nós pedimos a retirada pública
desse documento.”
O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Sei.
A SRA. SARAH MUNHOZ – PCdoB – Se é pra discutir um documento e eu
retiro esse documento, sinto muito, a reunião tinha que ter acabado aqui e o que está
fazendo o programa a sangrar socialmente, não é? “E vocês entendem perfeitamente o
que significam mortes sociais.”
Então eu queria que a partir dessa frase, de onde você parou, solta, porque a
gente consegue juntar.
Eu acho que assim, dá um link bem legal entre o que ela está pedindo pra tirar, o
que sangra e o que não sangra, a exposição que a depoente coloca e assim, a forma
tranquila de não fazer um suicídio social, porque mancharia o nome deles e a pessoa que
estava sendo regredida.
A SRA. – (Ininteligível.)
A SRA. SARAH MUNHOZ – PCdoB – É, você pode ser, sangrada, espancada,
humilhada, explorada, exposta, mas é só você, os outros três, não.
O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Espera aí, antes... Pode
mostrar, mas antes eu queria, viu Thais, ou a advogada, como vocês estão... Você,
Thais, está totalmente em estado de choque...
A SRA. SARAH MUNHOZ – PCdoB – Não, eu estou indignada, imagina ela.
O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Não, só queria entender,
espera um pouquinho que vocês falam coisas do mundo acadêmico, tão...
A SRA. SARAHA MUNHOZ – PCdoB – Ao longe.
O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Tão mergulhadas, assim,
no cotidiano aí desses termos técnicos...
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A SRA. SARAH MUNHOZ – PCdoB – Não, tem razão.
O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Queria entender uma
coisa, o quê que ele, antes de... Não, pode fazer o encaminhamento que a deputada fez
primeiro, mas o que eu não estou conseguindo entender, porque uma CPI, ela tentou de
uma forma, mas nós queremos saber onde está o centro que pode ser criminalizado.
Então, teve a abordagem, teve o assédio e aí ele começou a romper, eu não
entendi direito o que foi a publicização na pesquisa, o que foi publicizado?
A SRA. SARAH MUNHOS – PCdoB – Normalmente, o Survey, agora eu vou
falar do documento acadêmico, e as duas me corrijam, caso...
O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – O quê que foi...
A SRA. SARAH MUNHOZ – PCdoB – Do documento...
O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Publicizado?
A SRA. SARAH MUNHOZ – PCdoB – Eu vou falar a questão do documento.
O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Que era uma coisa
praticamente de duas pessoas, e virou...
A SRA. SARAH MUNHOZ – PCdoB – Não, é assim, cada... Existe uma
avaliação que a CAPES manda, e ela faz perguntas específicas a respeito do
questionário.
Então vai um questionário para os docentes da disciplina responderem e forma
um banco de dados lá e vai um questionário para os discentes responderem, e forma
outro banco de dados.

A SRA. THAIS SANTOS MOYA – Quem elaborou isso foram os próprios
professores.
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A SRA. SARAH MUNHOZ – PCdoB – É, é feito pela própria universidade.
A SRA. THAIS SANTOS MOYA – (Ininteligível.)
A SRA. SARAH MUNHOZ – PCdoB – Não, mas de todo jeito é esse
documento a CAPES recebe, ok?
A SRA. THAIS SANTOS MOYA – É.
A SRA. SARAH MUNHOZ – PCdoB – Daí eu falo assim, em que curso você
está matriculado? Que ano você se ingressou? Em que período você teve a bolsa? E lá
pelo meio, vem assim “Sabendo que o dinheiro nunca é mais do que as definições
orçamentárias dessa nossa experiência, o quanto ter mais recursos mudaria a formação
em pesquisa dos pós-graduandos?
Então começa uma situação meio pesada numa pesquisa como essa, e aí vêm
questões que dá abertura de cada aluno responder o que bem entender, perguntas do
tipo: Teça um comentário sobre a qualidade da pesquisa desenvolvida nessa PPGS.
E aí o quê que eles fazem? Eles pegam todas, vamos supor, 500 alunos
responderam, 100 são do curso de Sociologia, eles pegam 100 respostas criam
categorias, um é assédio, outro não atendimento do aluno, outro a pesquisa não decola,
o dinheiro da bolsa não chegou, eles criam...
A SRA. THAIS SANTOS MOYA – Categorias.
A SRA. SARAH MUNHOZ – PCdoB – Categorias e colocam as respostas em
percentil, e isso que vem, aí isso sim é solto para os alunos, reclamaram do horário, do
não cumprimento do horário do orientador – 100%.
Reclamaram que o orientador não atende bem – 15%.
Reclamaram do atendimento do orientador – 10% diz que é ruim; 30% diz que é
regular; e os outros disseram que é bom.
Porém isso é interpretação que vai na categorização, nesse caso, quando
expuseram o Survey, que é esse documento, esse questionário, expuseram o
questionário na íntegra, com todas as respostas.
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Não categorizaram e aí que ela ficou identificada.
A AUDIÊNCIA – (Inaudível.)
A SRA. SARAH MUNHOZ – PCdoB – A resposta dela é identificada.
Ela foi exposta... Na verdade assim, ela foi exposta, as pessoas que se sentiram
ameaçadas, que, provavelmente, tendo a denúncia dela, tendo esse material dentro do
Survey, e tendo, no mínimo, uma investigação administrativa dentro da universidade, os
professores envolvidos poderiam ser demitidos por justa causa.
E aí é uma situação...
O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Espera aí, espera aí.
A SRA. SARAH MUNHOZ – PCdoB – É uma situação que precisa se
equilibrar.
O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Fala uma coisa bem
simples.
A SRA. SARAH MUNHOZ – PCdoB – De novo?
O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – O quê que ela...
A SRA. SARAH MUNHOZ – PCdoB – Mais simples como?
O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – A falta de bolsa pesa, mas
não é determinante.
A SRA. THAIS SANTOS MOYA – Você está entendo que as respostas abertas
foram entregues para mais de 200 alunos.
A SRA. SARAH MUNHOZ – PCdoB – Quando é assim não, porque a
resposta...
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O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Espera aí, é uma coisa tão
simples que eu estou perguntando, vocês é que estão complicando.
A SRA. SARAH MUNHOZ – PCdoB – Então pergunta de novo que o nosso
entendimento não foi suficiente.
O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Na realidade, é assim...
A SRA. SARAH MUNHOZ – PCdoB – De uma forma simples.
O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – É coisa de português de
caderneta.

A SRA. SARAH MUNHOZ – PCdoB – Vamos lá.
O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – O quê que ela foi
exposta? A relação dela com o professor, é isso?
A SRA. SARAH MUNHOZ – PCdoB – Sim.
O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – É isso que foi para o
questionário?
A SRA. SARAH MUNHOZ – PCdoB – Sim, o assédio que o professor fez
com ela...
O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Os alunos julgarem qual é
o tipo...
A SRA. SARAH MUNHOZ – PCdoB – Não, não, não, o assédio tinha sido
delatado na universidade.
O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Isso.
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A SRA. SARAH MUNHOZ – PCdoB – O assédio tinha sido relatado nesse
questionário, que é em tese...
O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Isso, isso, isso.
A SRA. SARAH MUNHOZ – PCdoB – É confidencial e aí, ao soltar as
respostas, aquilo que era pergunta aberta soltaram, na íntegra, a resposta que ela
colocou.
Como algumas pessoas já sabiam o que era e como era, aí ela foi exposta e a
retaliação veio.
O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Bom, então o caso que
era...
A SRA. SARAH MUNHOZ – PCdoB – A universidade também errou quando
liberou a exposição do documento.
O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Tá, então o caso que era
absolutamente privado entre ela e o orientador virou...
A SRA. SARAH MUNHOZ – PCdoB – E talvez uma pessoa, de uma
sindicância interna da universidade, virou algo público.
O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Vazou?
A SRA. SARAH MUNHOZ – PCdoB – Vazou.
O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – E ela começou quase que
um julgamento através dessa pesquisa, é isso?
A SRA. SARAH MUNHOZ – PCdoB – Só não fizeram a pergunta assim,
quem não tiver pecado que atire... A pergunta foi feita inversa, aqueles que pecaram
atinjam a primeira pedra.
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E aí todo mundo que tinha um rabinho começou a bater boca, pelo menos é isso
que eu estou entendendo.
A SRA. THAIS SANTOS MOYA – A resposta mais constrangedora foi dessa
pergunta 38, que é registre um documentário sobre a sua maior dificuldade para cursar e
concluir a pós-graduação.
Daí eu expus as...
A SRA. SARAH MUNHOZ – PCdoB – Aí, olha, cada um deu uma resposta
para esse quesito, então uma pessoa falou isso, outra isso, outra isso, outra isso e outra
isso, e quando chegou na vez dela, ela fez isso. E aí foi esse o relato, é esse relato aqui é
que foi exposto, olha.
A SRA. THAS SANTOS MOYA – Daí os estudantes leram.
O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – E saiu na...
A SRA. SARAH MUNHOZ – PCdoB – Na internet pra quem quisesse ler.
A SRA. THAIS SANTOS MOYA – Pro e-mail, daí que os estudantes leram e
fizeram essa carta que a deputada acabou de ler, que foi o caso que a professora disse
que estava... Foi um absurdo, uma fossa, eles ficaram muito irritados, pela questão de
termos colocado artigos do Código Penal, eles falaram que a gente estava judicializando
as relações do programa, que a gente estava exigindo, onde já se viu aluno exigir coisa
de professor...
Mas além dessa questão deles terem publicizado algo que era anônimo, que eles
garantiram que era anônimo, eles ficaram cientes de um delito durante meses, não
tomaram nenhuma providência, quando fizeram uma reunião pública com os estudantes,
eles negligenciaram os meus relatos, e todos os outros que...
Não explicaram o porquê, falaram que alunos antes de 2010 não seriam
considerados, eu sou formada em 2009, e foi o que levou os estudantes a fazerem a
carta, então, a primeira questão é: puclicizaram algo que era anônimo, e algo que me
expõe de uma maneira complicada, não tomaram providências, mesmo estando cientes
de um delito, depois pressionaram e reprimiram...
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A SRA. SARAH MUNHOZ – PCdoB – Ó, eles não estavam cientes do delito,
eles estavam cientes da denúncia.
A SRA. THAIS SANTOS MOYA – É, sim.
A SRA. SARAH MUNHOZ – PCdoB – Porque através da denúncia, é que eles
iam saber posteriormente.
A SRA. THAIS SANTOS MOYA – Sim, sim.
A SRA. SARAH MUNHOZ – PCdoB – Se configurar se houve delito ou não.
A SRA. THAIS SANTOS MOYA – Sim, lógico.
A SRA. SARAH MUNHOZ – PCdoB – Está correto, Dra.?
A SRA. FERNANDA MARTINS – Está.
A SRA. THAIS SANTOS MOYA – Sim.
A SRA. SARAH MUNHOZ – PCdoB – Obrigada.
A SRA. THAIS SANTOS MOYA – Eles estavam cientes e não tomaram
providências, não fizeram nada pra discutir sobre isso, quando os estudantes escreveram
a carta eles começaram a perseguir, a pressionar os estudantes.
E chegou ao ponto dessa carta... Dessa reunião que vocês estão ouvindo, que é a
ponto de ameaçar processar judicialmente os representantes discentes se a carta não
fosse retirada.
Então além de negligenciar, silenciar, eles ainda reprimiram e silenciaram, como
que eu vou usar a palavra? De maneira... Coação, um meio de coação a retirada da carta,
querendo por fim , silenciar...
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A SRA. SARAH MUNHOZ – PCdoB – Dá pra por agora? O senhor entendeu
agora?
O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Eu não entendi, mas deixa
o... Porque é o seguinte, tentar organizar a pergunta.
Esse é um modelo clássico do assédio entre uma pessoa que tem o dobro da
idade dela, é o professor, então é o que caracteriza... Porque não adianta fazer todo o
desdobramento do fato, se a gente não tiver claro o fato.
(Ininteligível.)
A SRA. SARAH MUNHOZ – PCdoB – O professor tem o poder.
O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Espera, deixa eu fazer a
pergunta, se não você responde a pergunta sem eu fazer.
A SRA. SARAH MUNHOZ – PCdoB – Isso.
O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Bom, o assunto é o
seguinte, a menina entrou com 18 anos, esse homem nasceu em 1955, hoje ele tem 60
anos, à época... Você, quantos anos tem, Thais?
A SRA. THAIS SANTOS MOYA – Trinta e um.
O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Trinta e um, então quando
ela entrou com 18 ele devia ter 37 anos.
A SRA. THAIS SANTOS MOYA – Quarenta e sete.
O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Quarenta e sete anos.
Então é uma relação entre duas pessoas, que evolui para a formatura dela, aí o
cara se julga dono dela, e ele, pra ela entrar no mundo da pós-graduação ela tinha que
passar pelo filtro e pela a avaliação dele.
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Aí, na medida em que ela não aceitou as regras que ele impôs, ele passou pra
retaliação através da mulher dele e de uma outra pessoa que ele punha como porta-voz,
aí é o que eu quero entender.
A SRA. SARAH MUNHOZ – PCdoB – Criou condições, através de um edital,
de evitar que ela pudesse entrar no sistema de...
O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Isso, como consequência.
Aí eu queria entender, esse último passo aqui é o que eu não entendo, como é que essa
situação da vida privada, que já tinha virado publica, porque na medida em que não era
relação entre... Quer dizer, ela tinha deixado claro que o é negócio seguinte, o dela não
queria ter relação na vida privada, o negócio dela era fazer pós-graduação.
A SRA. THAIS SANTOS MOYA – Só para ciência, eu já estava no doutorado,
eu já estava matriculada.
O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Ah é?
A SRA. THAIS SANTOS MOYA – Sim.
O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Então, é isso, você deixou
claro “Olha, o meu negócio aqui é estudar. Estudar, não estou a fim de ser... Não estou a
fim de me submeter a nenhum crivo de avaliação pessoal pra poder estudar. Eu quero
estudar, meu negócio é estudar.”, você deixou claro isso.
Aí, na medida em que você não aceitou a regra para poder estudar, ele te privou
de estudar e aí ele é tão covarde que ele pôs outras pessoas.
Agora, onde que entra o questionário nisso, isso que eu não consegui entender.
A SRA. THAIS SANTOS MOYA – Então...
O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – É por absoluta ignorância,
não é que eu estou duvidando, não estou checando, eu quero entender onde entra,
porque... Deixa só eu te fazer a pergunta, se não...
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Eu estou entendendo o seguinte, que uma determinada hora, ela também abriu a
vida privada dela, no contexto da vida pública, para dizer, olha, eu quero estudar, vocês
não estão me deixando estudar e aconteceu isso, isso e isso.
Aí eles criaram uma defesa institucional, eu estou perguntando, é isso? É isso? É
isso, Thais?
A SRA. THAIS SANTOS MOYA – O senhor está fazendo uma pergunta de
modo geral?
O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – É, geral, porque não dá
pra...
A SRA. THAIS SANTOS MOYA – Sim, a gente foi...
O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO – PT – Fazer, como diz o
americano, “One hour, one day.”, não é? Não podemos fazer uma recomposição...
A SRA. THAIS SANTOS MOYA – Hã, hã.
O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – De dez anos em 10h, não
é?
A SRA. THAIS SANTOS MOYA – Sim.
Quando eu relatei, de forma anônima, os processos e disse... Eu não pude no
Survey, eu tentei ser o mais descritiva possível, mas eu não podia falar sobre todas as
questões que eu passei, se vocês tiverem oportunidade, eu posso dizer sobre as coisas
que eu fui sendo cortada e a maneira como eu fui sendo retaliada.
O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Tá bom, hã?
A SRA. THAIS SANTOS MOYA – E a questão é que, quando isso se tornou
público, por eles mesmos, eles criaram essa situação de...
O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Retaliação.
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A SRA. THAIS SANTOS MOYA – De retaliação com o corpo discente.
O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Mas como é que isso veio
a público, você que fez a primeira denúncia? É isso que eu estou querendo entender. Ou
essa pesquisa que publicizou tudo isso?
A SRA. THAIS SANTOS MOYA – Essa pesquisa foi enviada para o e-mail de
cada estudante. Depois de alguns meses veio esse documento com as respostas.
O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Isso é fora, por favor,
vamos nos ater ao conteúdo.
A SRA. THAIS SANTOS MOYA – Sim.
O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – A pesquisa...
A SRA. SARAH MUNHOZ – PCdoB – (Ininteligível.)
A SRA. THAIS SANTOS MOYA – A pesquisa... Porque como teve o caso, eu
relatei dois casos, teve esse assédio, esse abuso do professor orientador, das duas vezes
que ele me agarrou e me beijou e eu também descrevi o fato de um outro professor, que
durante semanas humilhou e assediou publicamente o orientando dele no Facebook,
marcava o nome dele e...
O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Uma relação
homossexual?
A SRA. THAIS SANTOS MOYA – Não. Eles não tinham relação nenhuma
além da questão de orientação, mas ele xingava e humilhava durante semanas e chegou
num momento, eu sou amiga desse rapaz, o Guilherme, e eu me posicionei
publicamente, porque ele não parava de tratar mal.
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Ele marcava, não sei se o senhor entende de Facebook, marcava o nome do
orientando dele, se ele ia em um churrasco, ele marcava o nome dele e falava “Vai
estudar!”, “Vai fazer sua pesquisa.”
Tem aqui os prints em que ele chama o Guilherme de vários xingamentos,
porque, teoricamente, estava atrasando o relatório da Fapesp, enfim, resumindo, eu fui
ajudar o Guilherme a terminar essa coisa, porque ele estava também num processo
difícil, tinha perdido um amigo, etc.
E escrevi publicamente, questionando o fato de um professor, que trabalha com
teorias de diferenças, de gênero, de hierarquização social e ele estava há semanas
oprimindo um aluno.
Depois disso ele começou a me tratar muito, assim, não mais me tratou na
verdade, porque a gente tinha uma relação profissional, eu trabalhava com ele em
projetos, ele me chamava pra dar cursos que, teoricamente, seriam os orientandos dele,
mas ele me chamava.
Eu tenho várias trocas de e-mails pra mostrar que eu tinha uma relação
profissional com ele, e a partir do momento em que eu tomei uma posição, no meu
ponto de vista, muito coerente, e ele tentando fazer com que ele parasse de ter uma
atitude totalmente antiprofissional, antiética, ele cortou qualquer tipo de relação
profissional comigo e quase não...
O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Vai, deixa eu resumir.
A SRA. THAIS SANTOS MOYA – Fala comigo, a questão é, ele assediou um
orientando, e na medida em que eu tomei...
O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Então vamos lá...
A SRA. THAIS SANTOS MOYA – Partido, ele também começou a me
retaliar.
O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Então vamos lá, porque
ela fala de um negro e de um gay.
A SRA. THAIS SANTOS MOYA – Richard, que é o professor que...

2167
DIVISÃO DE TAQUIGRAFIA
O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Vamos dar nomes aos
bois. Qual é o nome do professor que era o seu orientador, que ele não aceitou a ruptura
afetiva, como é o nome dele?
A SRA. THAIS SANTOS MOYA – Valter Roberto Silvério.
O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Valter...
A SRA. THAIS SANTOS MOYA – Roberto Silvério.
O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Roberto Silvério.
A SRA. THAIS SANTOS MOYA – É.
O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Ele é um negro, que ela
cita no texto?
A SRA. THAIS SANTOS MOYA – Isso.
O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – E qual é o gay? Que ela
fala do gay, que tem que ver isso.
A SRA. THAIS SANTOS MOYA – É o professor Richard Miskolci.
O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Richard...
A SRA. THAIS SANTOS MOYA – Miskolci.
O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Miskolci.
A SRA. THAIS SANTOS MOYA – Que foi esse que...

2168
DIVISÃO DE TAQUIGRAFIA
O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Miskolci, é o que falava
do menino, que o menino não estudava, é isso?
A SRA. THAIS SANTOS MOYA – Que perseguia ele pelo Facebook.
O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Tá.
A SRA. THAIS SANTOS MOYA – Xingando.
O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Então tinha o Richard, e
como era o nome do aluno que era marcado no Facebook?
A SRA. THAIS SANTOS MOYA – Guilherme Saad.
O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Guilherme. Então tinha o
professor Richard e o Guilherme, e o professor Valter e a Thais, é isso, né?
A SRA. THAIS SANTOS MOYA – Isso.
O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Aí, num determinado
momento, o que você faz? Você escreve um texto repudiando isso, é isso?
A SRA. THAIS SANTOS MOYA – Primeiro eu fiz... Na época eu fiz menção
ao que o Richard estava fazendo com o Guilherme.
O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Tá bom, você fez um
texto sobre isso, pois na internet?
A SRA. THAIS SANTOS MOYA – Isso e aí, imediatamente ele apagou tudo e
começou... Parou, eu tinha relações frequentes com ele, profissionais, e ele não me
chamou pra mais nada e nem oi ele fala mais pra mim desde então.
O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Tá bom, tá bom, vamos.
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A SRA. THAIS SANTOS MOYA – Apesar que tem aqui exemplo “Onde está
a porcaria do texto que você me fez esperar quase três meses, seu irresponsável, infantil,
desonesto.”
Isso foi o mais fichinha que ele escreveu.
O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Não, tudo bem, isso daí é
diálogo.
Aí é o seguinte, qual a consequência prática, houve ruptura entre o Guilherme e
o Richard? Houve uma ruptura? Ruptura assim, ele foi incitado a abandonar a pósgraduação por causa disso, porque você fez a denúncia?
A SRA. THAIS SANTOS MOYA – Ele apagou o texto que eu tentei conversar
com ele. O que aconteceu foi que ele escreveu o relatório, em seguida ele já tinha
marcado a defesa, inclusive o Guilherme, ele até ficou na minha casa, porque ele estava
numa situação ruim, emocional e eu tentei ajudá-lo.
E nesse meio tempo de um mês que ele teve pra fazer a defesa, o professor
Richard continuou mandando e-mails pro Guilherme, ameaçando constrangê-lo na
defesa, e esse e-mail ele mandava com cópia pro professor Gabriel Feltran e para a
professora Larissa Pelúcio, que eram da banca de defesa dele.
É uma situação que se eu não tivesse lido o e-mail, eu não acreditaria, mas ele
mandava e-mails falando que ia constrangê-lo, e passou todo o tempo ameaçando ele
por e-mail.
No final das contas ele defendeu, mas ele ficou tão constrangido, por exemplo,
com tudo, que ele nunca mais voltou na universidade e nem pegou o diploma dele, por
exemplo. Talvez ele tenha até perdido o mestrado dele, porque ele não teve condição
emocional de retornar a universidade.
Porque tem todo um procedimento depois que você defende, você tem que
devolver o texto revisado, homologar na biblioteca pra pegar o diploma, mas ele não
teve condições.
O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Mas ele perdeu ou não
perdeu?
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A SRA. THAIS SANTOS MOYA – Então, teoricamente ele perdeu o mestrado
dele, porque ele não tem o diploma.
O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Por quê ele não...?
A SRA. THAIS SANTOS MOYA – Ele não fez esse processo posterior à
defesa.
O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – E ele não fez esse
processo posterior a defesa por quê?
A SRA. THAIS SANTOS MOYA – Porque ele não tinha condições
emocionais nenhuma de voltar, ter que lidar com o Richard de novo, mandar o texto
revisado, ele não fez, foi prorrogando e acabou perdendo.
O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Tá.
E no seu caso, qual é a sua situação fática de hoje, como consequências de todos
esses processos? Você perdeu a sua bolsa, como é que está a sua situação?
A SRA. THAIS SANTOS MOYA – Não, eu já defendi, em 18, uma semana
depois do meu protesto, eu já estava com a minha defesa marcada.
O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Defesa de quê? Da
sindicância?
A SRA. THAIS SANTOS MOYA – A defesa...
O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Defesa da tese.
A SRA. THAIS SANTOS MOYA – A defesa do meu doutorado.
O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Ah, você conseguiu?
A SRA. THAIS SANTOS MOYA – Sim.
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O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Mas você concluiu o seu
processo?
A SRA. THAIS SANTOS MOYA – Concluí. A questão é que depois eu... Foi
numa Anpocs, em Caxambu, eu tirei 10 a primeira vez, eu dei, ele pediu uma carona,
ele...
Quando eu liguei o carro ele pôs a mão na minha coxa e falou que a gente
precisava conversar. Na hora eu nem me liguei, tipo, que ele tinha colocado a mão na
minha coxa, porque eu tinha uma relação paternal com ele, realmente, para mim, era
uma relação muito paternal.
E ele falou que ele estava chateado, porque fazia muito tempo que eu estava
doente, da depressão, e eu não tinha falado pra ele, e eu não tinha falado até então
porque meus colegas, também do núcleo, falavam, me orientaram a não falar, porque a
gente sabe que tem o estigma do diagnóstico psiquiátrico, principalmente nas mulheres,
o estigma da histérica...
Então quanto mais eu pude postergar a oficialização do meu diagnóstico, eu fiz.
E quando eu publicizei ele veio me procurar nesse dia, lá em Caxambu, na
Anpocs, e começou a conversa nesse sentido, eu desliguei o carro e a gente começou a
conversar.
Eu expliquei pra ele todo o processo que eu tinha passado, da minha vida,
porque ele me conhecia desde... Há 10 anos, então ele sabia todo o processo que eu
tinha... Todas as mudanças que eu tive em relação a questões filosóficas, religiosas, de
sexualidade, de como isso tinha reverberado fisicamente em mim, que era um processo
que eu estava lidando.
Ele também falou da doença dele, ele tem um carcinoma e estava falando do
tratamento, foi uma conversa bastante empática e emocionada, assim, durante a
conversa ele pegava na minha mão e eu também não me toquei, na hora eu não pensei
nada, era uma conversa de muita emoção, de muita intimidade, assim...
Daí, quando a conversa não tinha mais assunto, assim, ele me deu um abraço, eu
achei que tudo ok, porque era uma conversa delicada, e nisso, do abraço, ele beijou
minha boca.
Nesse momento eu fiquei estática, catatônica, com o olho arregalado, eu lembro
exatamente da cara dele amassando a minha cara, e eu não tive reação nenhuma, e pra
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mim era meu pai me beijando, era uma sensação horrorosa, tipo eu não sabia o que
fazer, eu não sabia o que falar, não conseguia...
Nisso, quando ele saiu, eu liguei o carro e falei eu vou te levar, na frente do hotel
eu parei assustadíssima, assim, dele fazer de novo, coisa que ele fez, ele de novo me
agarrou e me beijou, e eu fiquei preocupada, porque a esposa dele, que também é
professora do programa, estava nesse hotel, se ela aparecesse lá, que situação, sabe? Eu
fiquei num constrangimento enorme.
Daí ele saiu do carro, eu fiquei em transe, horrível, como assim, por que está
acontecendo isso? Ao mesmo tempo eu sabia o que representava em relação de poder.
O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Thais, deixa só eu
perguntar uma coisa, a sua parte está claríssima, está tudo caracterizado, a última
pergunta que eu queria te fazer é a seguinte, esse menino, Guilherme, ele confirmaria
esse assédio que ele teve desse professor?
A SRA. THAIS SANTOS MOYA – Então...
O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Porque aqui você pode
falar do seu caso, o seu caso.
A SRA. THAIS SANTOS MOYA – Hum, hum.
O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – O seu caso nós
entendemos, acolhemos e queremos te proteger, para que você não seja mais exposta do
que você já foi, para caracterizar toda essa cadeia que houve da admissibilidade, vamos
dizer, de você poder continuar a estudar, sem ter que estar submetida a ele.
No caso da relação Richard/Guilherme, você quer levar isso adiante? O menino,
Guilherme, quer levar isso adiante?
Como é que é? Porque aqui é uma CPI, uma CPI que trata de crime.
A SRA. THAIS SANTOS MOYA – Hum, hum.
O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Isso aí é um crime, crime
de assédio, crime de abordagem, tentativa de sei lá o que.
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Quero saber, você é porta-voz do Guilherme? O Guilherme quer que leve isso
adiante?
A SRA. THAIS SANTOS MOYA – Não.
O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Não?
O SRA. THAIS SANTOS MOYA – Ele preferiu não se expor. A maneira...
O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Quantos anos tem o
Guilherme? E quantos anos têm o Richard?
A SRA. THAIS SANTOS MOYA – Eu não tenho certeza absoluta.
O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Ah, não? Mais ou menos,
aproximadamente.
A SRA. THAIS SANTOS MOYA – E...
O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Uma aproximação.
A SRA. THAIS SANTOS MOYA – O Richard deve ter uns 45 e o Guilherme
uns 25, 27.
O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Tá.
A SRA. THAIS SANTOS MOYA – E quando eu expus essa situação do
Guilherme e do Richard.
O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Então espera um
pouquinho, deixa eu fazer uma pergunta.
Quero saber, você eu já entendi, o Guilherme continua morando lá na cidade?
A SRA. THAIS SANTOS MOYA – Não, ele mora no interior, em outra cidade.
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O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – E ele ficou tão
desesperado com essa coisa que ele nem foi retirar...
A SRA. THAIS SANTOS MOYA – O diploma.
O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT - Abandonou?
A SRA. THAIS SANTOS MOYA – Embora tenha sido defendido.
O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Você acha que o Richard
se apaixonou pelo Guilherme e isso...
A SRA. THAIS SANTOS MOYA – Não, eu não tenho nada a dizer sobre isso.
O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Tem assédio sexual?
A SRA. THAIS SANTOS MOYA – Não, não tem nada disso.
O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – É só um assédio moral?
A SRA. FERNANDA MARTINS – O senhor me permite?
O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Hã?
A SRA. FERNANDA MARTINS – Dr., o senhor me permite?
Na verdade ela está falando dessa outra relação, do Richard com o Guilherme,
porque neste documento, na resposta do Survey, ela relata essas duas opressões...
O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Ele e o gay.
A SRA. FERNANDA MARTINS – A que ela sentiu e a que ela viu, então na
verdade ela está trazendo aqui este relato...
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O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Certo.
A SRA. FERNANDA MARTINS – Porque foi um relato que ela levou para a
universidade e foi ignorado, mas não existe como, nem a Thais, nem a mim, ser porta
voz do Guilherme, pra saber se...
O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Hã.
A SRA. FERNANDA MARTINS – Esse crime é de importância pra ele ou de
relevância.
O que é importante constar, o que a gente traz aqui, é que isso foi levado até a
universidade, o que demonstra uma irregularidade da própria universidade de não ter
investigado.
E como a Thais, ela relata isso no documento, esse documento do Survey, ela fez
o relato da agressão do Richard, então a gente achou interessante descrevê-lo aqui
também.
O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Tá bom, já entendi, já
entendi.
A SRA. THAIS SANTOS MOYA – E...
O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Fala, Thais.
A SRA. THAIS SANTOS MOYA – E eu coloquei porque... É pertinente
porque eu tinha uma relação de trabalho com o Richard e quando eu me posicionei
contrário a ele nessa situação, ele me cortou de qualquer relação, de qualquer questão,
foi por isso também que eu expus no que tange a minha carreira.
O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – O Richard cortou você de
que tipo, o Richard, não o Valter, o Richard te cortou de que relação?
A SRA. THAIS SANTOS MOYA – Eu tinha, a gente tinha o hábito de
trabalhar conjuntamente, em projetos de extensão...
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O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Sim.
A SRA. THAIS SANTOS MOYA – Eu tinha a disciplina, ele dava uma aula,
ele me chamava para dar cursos, na universidade, para ele. Era uma relação já de anos.
O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Hã.
A SRA. THAIS SANTOS MOYA – E depois desse fato, ele nem oi fala pra
mim.
O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Hã.
A SRA. THAIS SANTOS MOYA – Ou de repente...
O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Oi é outra categoria,
vamos lá.
A SRA. THAIS SANTOS MOYA – Não, foi só dando um exemplo, de como...
O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Não, sim, não dá pra...
Quero saber objetivamente, quantos meses... A sua bolsa foi cortada?
A SRA. THAIS SANTOS MOYA – Não. Eu...
O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Não, você conseguiu
concluir o doutorado, né?
A SRA. THAIS SANTOS MOYA – Sim.
O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Então teve o assédio. E
você algum dia conseguiu falar pro Valter, olha, Valter, depois dessa confusão toda dos
questionários, você conseguiu falar, Valter, eu to aqui querendo estudar, tenho metade
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da sua idade, tenho idade pra ser sua filha, eu te vejo como um pai, você fica me
abordando, põe a sua mulher no meio da nossa relação...
Você conseguiu explicar isso pra ele?
A SRA. THAIS SANTOS MOYA – Não, não tem pra... Deveria conhecer o
Valter é assim, ele tem uma postura bastante política, e flerta com bastante arrogância,
então não tinha esse espaço para falar com ele sobre isso e eu nunca consegui.
Eu consegui, depois de um tempo, falar com outros orientandos dele, inclusive
eu tenho aqui uma conversa com uma orientanda dele em que, na época, eu cito todas as
coisas que estavam acontecendo, eu falo que eu estava me sentindo perseguida, essa
conversa é de 2012, mas eu nunca fui encorajada, meus colegas...
A ideia, o que pesava sempre era, vai ter uma repercussão muito ruim para a
nossa linha de pesquisa, pro movimento negro, pra tua carreira, como é que você vai
provar, a tônica das conversas eram sempre essas, eu sempre me sentia muito sozinha e
sem amparo para levar isso sem que eu fosse prejudicada.
Agora, sobre a relação da bolsa, em 2012 eu pedi a prorrogação da minha
qualificação, porque eu estava...
Eu preciso só fazer um... Agora que as coisas se desmantelaram, depois dessa
vez, na Anpocs em Caxambu, seis meses depois eu substituí, como ela leu, ele também
voltou numa confraternização, num restaurante que tem lá na cidade, na hora que eu
levantei pra ir embora ele levantou também, me acompanhou até o caixa.
Meu carro estava exatamente em frente ao restaurante e o carro dele estava a 50
metros, no outro quarteirão e ele me pediu carona, eu fiquei, como você disse, que já
leu, eu fiquei totalmente sem reação, passando mal, porque eu não acreditava que ele ia
fazer de novo, mas ao mesmo tempo é meu orientador, como é que eu ia falar não?
A SRA. SARAH MUNHOZ – PCdoB – (Ininteligível.)
A SRA, THAIS SANTOS MOYA – Não, isso foi em 2011, foi o meu 2º ano, 2º
ano de doutorado.
Ele me pediu carona, eu dei, andei 50 metros, foi ridículo, parei o carro e nisso
ele começou a falar e de novo me abraçou, me agarrou e beijou minha boca, nessa
situação, que já tinha passado seis meses da outra vez, eu estava mais ciente, mais forte,
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já estava precavida, foi quando eu disse pra ele que não, empurrei, falei que aquilo não
tinha o menor cabimento.
E ele ficou olhando pra minha cara, como se nada tivesse acontecido, saiu do
carro, nunca falou sobre o assunto, nunca tocou e eu, totalmente sem rumo, assim,
porque o que é que eu vou fazer? É meu orientador que está me agarrando, já é
consecutivo...
O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – (Ininteligível.)
A SRA. THAIS SANTOS MOYA – Já é consecutivo seis meses depois.
O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Teve sindicância isso daí?
A SRA. THAIS SANTOS MOYA – Está desenrolando uma Comissão de
Averiguação na universidade, que...
O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Quando começou?
A SRA. THAIS SANTOS MOYA – Começou, eu acho, que dia 17 de
dezembro de 2014.
O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Agora, desse ano?
A SRA. THAIS SANTOS MOYA – É.
O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – E esse fato ocorreu em?
A SRA. THAIS SANTOS MOYA – A primeira vez que ele me agarrou foi em
outubro de 2010 e depois no começo de 2011.
O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – E só abriu sindicância
agora?
A SRA. THAIS SANTOS MOYA – Sim, foi quando eu escrevi o Survey.
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A SRA. SARAH MUNHOZ – PCdoB – Isso.
O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Você fez o... Entendi, na
hora da pesquisa.
Você fez boletim de ocorrência?
A SRA. SARAH MUNHOZ – PCdoB – Survey é de que data?
A SRA. THAIS SANTOS MOYA – Dois mil e quatorze, maio de 2014.
O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Entendi.
A SRA. THAIS SANTOS MOYA – A ocorrência...
A AUDIÊNCIA – (Inaudível.)
A SRA. THAIS SANTOS MOYA – Sim.
O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Tá bom.
A SRA. THAIS SANTOS MOYA – Eu não, como eu disse, eu não me sentia
segura pra fazer uma denúncia.
Primeiro que eu, eu acho que as mulheres sabem como é intolerável ir a uma
Delegacia da Mulher, eu já acompanhei algumas pessoas, infelizmente eu sabia como
era, que eu ia me expor e não ia ter desenrolar nenhum que me assegurasse um
procedimento adequado.
Em relação à universidade eu também não me sentia... Na Ouvidoria eu sei que
as coisas não acontecem, que não tem profissional adequado, e eu, por muito tempo, me
senti responsável pela vida e pela carreira desse meu orientador, que é uma pessoa que
eu já tinha uma relação há mais de 10 anos, eu também me sentia muito insegura em
relação a minha carreira, são 13 anos de dedicação, graduação, pós, mestrado e
doutorado numa linha de pesquisa, enfim, meus colegas... Era muita coisa.
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Quando o Survey apareceu de maneira anônima, foi quando eu me senti segura
pra fazer os relatos pra que a universidade pudesse discutir o assunto.
A minha intenção nunca foi personalizar os professores, mas mostrar como
aquilo tinha acontecido e como eu sei que acontece com outras pessoas em situações x e
y.
Sobre as questões que eu fui perseguida, na minha leitura, nesse mesmo ano, em
2011, ele foi debatedor de um GT, é um Grupo de Trabalho que tem na Anpocs.
Anpocs é a Associação Nacional de Ciências Sociais, que é o encontro mais
importante das Ciências Sociais no Brasil, que o ano anterior, que foi quando ele me
agarrou pela primeira vez, eu tinha aprovado um trabalho, uma apresentação oral, que é
importante na carreira.
E no ano seguinte ele escreveu um artigo para essa Anpocs, chamou três
orientandos dele, sobre a temática da minha pesquisa, não me chamou, não me deu
satisfação, assim, sabe, não falou porque não estava me chamando, e sendo que eu sou a
orientanda mais antiga dele e trabalho exatamente o tema que ele publicou.
Eu mandei um resumo, que nesse mesmo grupo, sozinha, porque ele não tinha
me chamado, não foi aprovado.
Depois, em 2012, quando eu pedi a prorrogação da minha qualificação, porque
eu estava passando por um processo de depressão, ele marcou uma reunião comigo e
com a secretária do programa e deu a entender de que faria, daria segmento para que eu
não perdesse a minha bolsa, de que eu pudesse prorrogar os meus prazos e tal.
Porem, quando eu cheguei na reunião com a Comissão de Bolsa, que quem
presidia é a professora Maria da Gloria Bonelli, que é companheira, esposa dele, ela me
apresentou um parecer do professor Valter, que eu não tinha lido, que eu não tinha tido
contato com ele até aquele momento.
Nesse parecer ele dizia que meu trabalho não tinha andado desde 2010, que ele
não via avanço na minha pesquisa, e sugeriu, no final do parecer, que a minha bolsa
fosse cortada.
Eu fiquei totalmente sem chão, porque era um parecer que eu não tinha visto,
que ele não tinha me mandado antes, eu li durante a reunião, eu levei nessa reunião o
meu relatório, a declaração médica do psiquiatra e da psicóloga.
Essa professora, Maria Bonelli, pegou as declarações e jogou assim, na minha
mesa, e falou “Eu não acredito em uma palavra do que está aqui.”, disse que eu...
Insinuou que eu estava dissimulando, porque eu conseguia fazer outras atividades na
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universidade, mas, enfim, e não fazia a minha pesquisa. Nessa reunião estava o
professor Gabriel Feltran e a representante discente, Rossana Marinho.
O Gabriel, ele se dispôs também a depor e a falar o que aconteceu nessa reunião,
porque eu não consigo, eles não me deram uma cópia desse parecer do professor Valter,
mas ele se prontificou a depor dizendo que ele leu esse parecer e que, de fato, ele
chegou a sugerir que minha bolsa fosse cortada em 2012.
Outras questões. Eu fui retirada de um curso, eu era professora, já tinha escrito o
material didático de dois módulos de um curso de extensão, pela EAD, Educação a
Distância, eu já tinha...
Inclusive, se vocês olharem os livros, eu sou autora de dois capítulos, já estava
tudo certo, eu já estava contando com esse dinheiro no meu orçamento, e tal e por
questões, que ele diz, por questões internas ele me tirou assim, a dois meses de começar,
ele me tirou dessas aulas, eu tive... Até financeiramente eu fui prejudicada, porque de
uma hora pra outra, era um montante de quase R$ 5.000,00, duas disciplinas.
E as questões internas eram porque eu participo do Núcleo de Estudos AfroBrasileiros na UFSCcar desde 2002, eu sempre participei da organização das coisas, e
eu sempre me posicionei, a minha personalidade sempre foi muito política, e eu não fico
quieta quando eu vejo algo incoerente e em alguns momentos eu fui chamada pra
ajudar, inclusive pelas estudantes, coordenadoras, que também eram orientandas dele.
E tinham irregularidades, de pessoas que estavam recebendo bolsa sem poder, e
estavam pagando menos pra uma moça, uma estudante que assumia a posição de tutoria,
e eu sempre dialogando, tentando mostrar que não fazia sentido a gente fazer um projeto
de extensão para educar professores da educação básica sobre racismo, educação étnicoraciais e oprimir, subalternizar pessoas do nosso próprio meio e tal.
Eu sempre tive isso, desde a graduação, uma postura e isso nunca foi motivo pra
me cortar, só que dessa vez ele me cortou, me tirou as disciplinas.
Nessa reunião ele me chamou e ele começou a reunião dizendo que seria a coisa
mais difícil da vida dele, que ele ia fazer na vida dele, que eu era a melhor aluna dele,
que era uma das pessoas mais radiantes que ele conhece, que eu era a pessoa que mais
bem representava ele, que as pessoas iam procurar ele pra falar de mim, que ele nunca
se decepcionava com nada do que eu tenha feito.
Mas, que eu não podia, que eu era uma franga sem instituição, porque eu não
sou concursada, sem doutorado e não institucionalizada e que eu tinha que colocar o
rabo entre as pernas.
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O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Quem falou isso?
A SRA. THAIS SANTOS MOYA – O professor Valter. Nesse mesmo dia que
ele me tirou as disciplinas do EAD... Nessa conversa ele falou várias coisas, inclusive
eu tinha acabado de entregar o meu texto de qualificação.
Nessa reunião ele falou que o meu texto não estava bom e que eu não tinha
progredido no meu mestrado, na hora eu fiquei muito nervosa, porque eu sabia que ele
não tinha lido, porque eu tinha certeza absoluta, eu que escrevi, eu sabia o que eu tinha
escrito.
E como ele tem esse costume, de não ler as coisas, por exemplo, na minha
defesa de mestrado, os meus colegas, inclusive orientando dele, pessoas que estavam
assistindo falaram “Nossa, que chato, Thais, o Valter foi pra sua defesa sem ler a sua
dissertação.”
Então eu fiquei muito nervosa, mas ainda era 2012, enfim, e aí eu já estava
nervosa com essa questão dele ter me tirado as disciplinas, dele ter falado que eu não
sou institucionalizada, porque ele falou que se eu quisesse continuar na Academia eu ia
ter que aprender a jogar o jogo da Academia.
Eu fiquei horrorizada com essa reunião, foi a primeira vez que eu cogitei largar a
Sociologia, cogitei largar a Academia, a carreira docente, fiquei meses sem tocar na
minha pesquisa, porque eu não sabia se eu queria continuar.
Nessa mesma reunião, inclusive ele cogitou, cogitou, não, eu dava uma aula
numa disciplina da Pedagogia a Distância, na OAB, lá da Federal, que ele tinha me
chamado em 2009 pra dar no lugar dele.
Eu que montei a disciplina, escrevi o material, já estava na 3ª oferta da disciplina
e tal e o que acontece com muita frequência, é que os orientandos que dão as aulas, eles
não conseguem ser reconhecidos, porque a CAPES não permite que ganhe duas bolsas,
então a gente entrava como tutor e na hora de dar a declaração a gente dava como tutor.
Então o quê que a SEAD, que a Secretaria de Educação a Distância, resolveu
para regularizar a nossa situação, eles abriram editais para professores voluntários na
universidade, então a gente faria concurso, para daí ser docente formalmente e para
poder usar no nosso currículo uma coisa que a gente já estava fazendo há anos.
Só que, quando o ofício da Secretaria da Pedagogia chegou na Sociologia, na
época quem era chefe do departamento, era a professora Maria da Gloria, esposa dele,
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eles pegaram o ofício que estava dizendo que a disciplina fosse desvinculada do
departamento, para ser pudesse ser vinculada a EAD, pra eles poderem fazer o
concurso, ela interpretou que eles não estavam gostando da minha atuação, falou numa
reunião, isso o Valter me falou na reunião, que ela tinha tido uma reunião do
departamento e que ela falou nesses termos, de que eles estavam pedindo a disciplina
porque eles não estavam satisfeitos.
Como eu tinha certeza absoluta que meu desempenho era bom, e que eles
gostavam, inclusive eles tinham me dito sobre essa questão de formalizar, porque eles
queriam honrar o nosso trabalho e que gostavam.
Eu falei, Valter, tem um equivoco aí, eu tenho uma certeza absoluta que não é
uma questão do meu desempenho, daí, por sorte, dias depois teve um evento na
Reitoria, e estava todo mundo, os professores era uma questão que, enfim, estavam
várias pessoas juntas, e eu encontrei a professora Claudia Reis, que na época era a
coordenadora pedagógica da EAD, e ela tinha falado comigo dias antes falando “Ah,
você vai prestar o concurso, né? Porque é bacana, daí você vai poder usar no seu
currículo.”
Eu procurei ela e falei, professora, está acontecendo algum equívoco, porque
chegou um ofício no departamento e eles interpretaram o ofício, que só pedia para
desvincular, como se vocês não estivessem satisfeitos com o meu desempenho.
Daí ela ficou tão preocupada que no mesmo momento, na festa, no hall da
Reitoria, ela “Não, eu vou resolver isso agora, porque é um absurdo.”, ela foi atrás do
professor Valter onde ele estava, parou a conversa para dizer que não tinha nada a ver
com isso.
Ele ficou super sem graça, porque até então ele estava acreditando no que a
professora Maria da Gloria tinha dito, esses são fatos...
O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Thais, deixa só organizar.
Nós temos que ir já para os finalmente, queria que você desse oficialmente todos os
documentos.
A SRA. THAIS SANTOS MOYA – Hã, hã.
O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – O caso já está mais do
que explicado, qualificado, nós já entendemos, tipificado então.
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O do Guilherme vem só a título de exemplo, ele não vai querer vir depor, né?
A SRA. THAIS SANTOS MOYA – Não.
O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Não? Tá bom.
Então você gostaria de falar mais alguma coisa, para concluir os trabalhos?
Nós estamos mais do que esclarecidos, eu queria pedir para salvar esse material
que ela trouxe num pen drive e que você entregasse os documentos pra nós irmos pra
parte final.
A SRA. THAIS SANTOS MOYA – Tá, eu só acho que um fato importante eu
descrever nisso tudo.
No começo do ano passado, fevereiro de 2014, eu... Ah, uma coisa, ele nunca
responde e-mail, nunca respondia meus e-mails, tem vários e-mails que eu procuro ele
pra orientação, ele não me responde, ele tinha dito que a minha qualificação não estava
boa... E aí, um ano depois, ele me encontrou num evento, e daí ele falou “Ah, o seu
texto está ótimo pra uma qualificação. Vamos marcar.”
Eu fiquei muito nervosa, porque já tinha passado um ano, e eu passando por um
processo difícil de depressão, de Síndrome do Pânico, passando os relatórios e tal,
enfim, as coisas foram arrastando.
Daí no inicio do ano passado, em fevereiro, eu tive uma embolia pulmonar, que
até hoje a gente não sabe a causa, eu escrevi um e-mail, porque eu estava preocupada
com os meus prazos, eu escrevi um e-mail pro professor Valter e pros professores do
programa, dizendo que eu estava internada, a situação e pedindo mais um tempo, porque
eu sabia que o prazo era em março e tal, pedindo a prorrogação.
Eles simplesmente mandaram um e-mail pra mim, pela secretária, a coordenação
mandou um e-mail pela secretaria, depois da reunião com a CPG eu mandei e está aqui
os laudos dizendo que eu estava internada, isso era dia 27, na véspera do carnaval do
ano passado, fevereiro e eles disseram que eu tinha até 06 de março pra qualificar e
defender.
Isso eu com embolia, enfim, daí eu tive que entrar em contato com a pró-reitora,
para conversar e nesse momento, com a pró-reitora, chegou um momento que eu estava
tão nervosa, porque os estudantes estavam coagidos a não conseguiam fazer nada para
ajudar.
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Teve um dia que eu tive uma conversa muito séria lá, com os estudantes, eu
procurei a pró-reitora e falei que a situação estava insustentável, que os estudantes não
tinham representação nenhuma, que não eram ouvidos, que a gente era oprimido, e
nesse dia, eu tenho essa conversa também, está aqui, eu falei pra ela que estavam
ocorrendo casos de abusos, de assédios no programa, e inclusive assédio sexual,
inclusive comigo.
Aí ela ficou muito preocupada e falou que a gente precisava conversar
pessoalmente e não pelas mensagens privadas, daí eu deixei todos os meus contatos pra
ela, e nunca ela me procurou.
Eu estou salientando isso, porque eu acho que agora, finalizando, eu queria
pontuar algumas coisas.
Primeiro, depois dessa reunião, desse áudio, eu fiz um protesto no Facebook, eu
raspei a minha cabeça e escrevi um texto tentando descrever todos os fatos e porque eu
tinha feito aquele protesto.
E eles agem, e o que eles têm argumentado as pessoas em geral, até, é de que eu
poderia ter procurado vias formais, e não ter colocado o programa e os professores
nessa situação pública de berlinda e etc.
Eu queria salientar que eu tentei, eu tentei expor essas situações
institucionalmente, por mais receosa que eu estivesse, por mais certa que eu tivesse de
que eu seria retaliada, eu procurei a pró-reitora, procurei alunos do programa, eu
escrevi, eu respondi uma pesquisa do programa, oficial do programa, eu participei,
depois, das reuniões discentes, depois que a carta foi entregue aos professores, e eles
agiram dessa forma.
Não me procuraram pra conversar, como ficou claro, eles sabiam que era eu, que
eles falaram que não era anônimo coisa nenhuma, que eles sabiam de quem se tratava,
então ninguém me procurou e disseram que tinham certeza absoluta que era mentira.
Então, é que esse primeiro ponto, quem publicizou foram eles, quando
colocaram essa pesquisa e esse Survey, que era anônimo, pra mais de 200 estudantes,
então não é legítimo dizer que eu publicizei a questão.
Eles também diziam, com a carta que a deputada leu, de que nós estávamos
judicializando as relações do programa e que isso era um absurdo, onde já se viu. Ok.
Depois que eu publicizei o meu protesto, dizendo o que estava acontecendo, eles
inverteram, aquela coisa da conveniência, né? Antes a gente estava judicializando,
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quando eu publiquei, por que você não procurou as instituições judiciais, porque que
você não foi na delegacia da mulher, porque que você não procurou um promotor?
Então antes não podia judicializar, depois porque que não judicializou?
Outra questão que eu quero pontuar, é...
A SRA. SARAH MUNHOZ - PCdoB – (Inaudível.)
A SRA. THAIS SANTOS MOYA – O quê?
A SRA. SARAH MUNHOZ - PCdoB – (Inaudível.)
A SRA. THAIS SANTOS MOYA – Ah, porque vocês não escutaram, mas a
deputada está falando de uma questão que na reunião da CPG, os professores chamaram
os representantes discentes de nazistas, porque eles estavam agindo como os nazistas
agiram na questão de representar certas questões.
Mas o que eu estava dizendo é que...
Ah, uma questão que eu acho importante, porque que eu decidi raspar a minha
cabeça? Depois dessa reunião eu fique completamente desolada, porque que além de
toda a questão de coação, eu fui humilhada publicamente, porque o corpo docente falou
na minha cara que eu estava mentindo sem nem me ouvir.
O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – (Ininteligível.)
A SRA. THAIS SANTOS MOYA – É, eu fiquei mostrando uma maneira de
mostrar repúdio, uma maneira de que fosse colocado num protesto e o cabelo é o
símbolo da estética feminina, um ícone, um símbolo icônico do ser feminino, e a
intenção foi dizer que, apesar de todas as agressões que eu sofri durante anos e nesses
dias durante o processo, em que o programa silenciou e coagiu os estudantes, para que
os meus relatos não fossem sequer mantidos na carta.
Eu continuo dona do meu corpo, e eu decido o que é feito com o meu corpo,
então o fato de eu ter raspado é uma mensagem de que a mulher é dona do seu corpo e
de que as agressões não me tiraram esse poder.
E eu acho que são questões pontuais, não sei se... Eu tenho muitas coisas pra
mostrar, eu posso deixar uma cópia com os seus assessores, tem mais alguma coisa?
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O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Não, está bom, é só
deixar a parte documental.
A SRA. THAIS SANTOS MOYA – Tá.
O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Eu já conhecia esse
trabalho, agora que eu vi.
A SRA. THAIS SANTOS MOYA – Ah, professor. Professor não, deputado,
uma coisa que eu quero também salientar é que a repressão e a perseguição não
terminaram depois que eu me expus e protestei publicamente no Facebook.
O programa... Você pode abrir a pasta, por favor?
Esse aí ó, site PPGS, esse daí é o site do programa, que está no servidor da
universidade, se vocês observarem, www.ppgs.ufscar.br, é uma declaração dizendo que
os professores estão sendo caluniados e difamados pelas redes sociais por uma aluna
que partilha da nossa convivência, difamação...
As coisas estão sendo averiguadas pela universidade numa comissão e ele já
fizeram o julgamento de que é mentira e difamação, para, além disso, eles estão
postando nas suas páginas pessoais essas declarações, e um texto que a professora
Maria Moraes escreveu, dentre outras coisas me chamando de racista, e dizendo que eu
coloquei o professor no pelourinho.
Enfim, eu queria salientar isso, que o programa e os professores, parte dos
professores, continuam agindo de maneira... Estão insistindo e pressionando a
representação discente para que a carta seja retirada o mais rápido possível, entre outras
coisas.
Eu acho que já deu pra entender, né? Desculpa se eu fui...
O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Eu conheci... Já conhecia.
A AUDIÊNCIA – (Inaudível.)
A SRA. THAIS SANTOS MOYA – Sim, isso é importante.
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Nesse ínterim, quando eu fiz o meu protesto no Facebook, a professora Norma
Valencio, que era do programa, do meu programa, ela se desligou do programa no dia
13 de dezembro, eu fiz o meu protesto no dia 11.
No dia 13 ela mandou uma carta para a coordenação, com cópia pra mim,
chamando “Desligamento docente do PPGS em solidariedade a Thais.”, entre outras
coisas ela diz que ela não poderia passar por mim e ter que abaixar a cabeça pelo que
estava sendo feito, entre outras coisas. Essa carta é bem impactante.
Ela se desliga do programa, porque ela não compactua com o que estava sendo
feito, e ela também se dispôs a depor, e a falar tudo o que for necessário, pelo que ela
está vendo e pelo o que ela sabe, as coisas que foram ditas.
E outra questão também, um professor, que foi meu professor na graduação,
professor Karl Monsma, escreveu uma carta pública, também questionando a postura do
programa, de não ter averiguado, e já ter dado um juízo, um veredicto e estar me
chamando de mentirosa, entre outras coisas.
O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Tá bom.
Bom, tem a parte dos documentos que você gostaria de deixar, pra gente deixar
nos autos? Pra que a gente pudesse documentar essa denúncia, por favor?
A MESA – (Ininteligível.)
O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Bom, então queremos
agradecer a aluna Thais, a senhora, a doutora, que é importante pra CPI, e dizendo que
se não há mais nenhum assunto a ser tratado, a sessão está encerrada. Muito obrigado.
A AUDIÊNCIA – (Inaudível.)
O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Hã? Vai depor o Alan e a
Renata? Tá bom.
Bom, vamos pegar a Renata, vamos pedir cinco minutos de intervalo tá, por
favor. Obrigado.
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***
A sessão está suspensa por cinco minutos.

***
O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Som zero, vamos
retomar?
Koba, fala pra Lia, (Ininteligível) umas 9h, elas vão sair, porque a Suzana está
em São Paulo.
O SR. RICARDO KOBAYASHI – Tá.
O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Bora gente, vamos ouvir,
essa dupla vai tocar, o Tico e o Teco vão cantar hoje, não?
Vem, Renata, vamos lá. Você jura dizer a verdade, nada mais que a verdade,
somente a verdade? Que nem os caras da Atlética?
A AUDIÊNCIA – (Inaudível.)
O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Somente a verdade.
A Sarah vai voltar?
A AUDIÊNCIA – (Inaudível.)
O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Vai. Vamos lá,
microfone. Dr. Benetton, você não quer vir de deputado? Pra dar um quórum?
A SRA. SARAH MUNHOZ – PCdoB – Pra dar quórum ou pra dar coro?
O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Pra dar coro.
Vamos nessa? Renatinha, você é uma menina... Vou te falar, viu? O menina
inteligente, viu! Mas olha, eu não vou escrever no meu Facebook pra você nunca.
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A SRA. SARAH MUNHOZ – PCdoB - (Risos.) Mas isso não é ser inteligente,
isso é saber usar a inteligência.
O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Essa daí...
A SRA. SARAH MUNHOZ – PCdoB – (Ininteligível.)
O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Olha a carinha dela de
primeira-dama, você acha que eu vou arrumar encrenca com ela?
A SRA. SARAH MUNHOZ – PCdoB – Primeira dama, a hora que ela...
Primeira dama.
O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – A hora que ela abre a
boca pra falar...
A SRA. SARAH MUNHOZ – PCdoB – Cata a toalha molhada, sai com a
toalha do lado batendo em todo mundo.
A SRA. MARIA RENATA MENCACCI COSTA – (Risos.)
O SR. PRESIDENTE – ADRIANDO DIOGO – PT – Me explica uma coisa,
que vocês manejam esse instrumento, quando o cara escreve e ele apaga, fica na sua
página, não altera?
A SRA. MARIA RENATA MENCACCI COSTA – Espera, na página pública
ou na...
O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Privada.

A SRA. MARIA RENATA MENCACCI COSTA - Na privada não apaga.
O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Ah, não apaga?
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A SRA. MARIA RENATA MENCACCI COSTA – Apaga pra ele, pra mim
fica igual.
O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – O que ele escreveu fica?
A SRA. MARIA RENATA MENCACCI COSTA – Hã, hã.
O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Ah é?
A SRA. SARAH MUNHOZ – PCdoB – (Ininteligível.)
O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Uau.
A SRA. MARIA RENATA MENCACCI COSTA – A partir do momento que
eu recebi a mensagem...
O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Vocês são tudo hacker,
meu, você é doido.
A SRA. SARAH MUNHOZ – PCdoB – (Ininteligível.)
O SR. PRESIDENTE – ADRIANDO DIOGO – PT – Confidenciar qualquer
coisa...
A SRA. SARAH MUNHOZ – PCdoB – Mas sabe o que acontece?
(Ininteligível.)
O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – É, imagina!?
A SRA. SARAH MUNHOZ – PCdoB – (Ininteligível.)
O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Olha lá...
A SRA. SARAH MUNHOZ – PCdoB – Pá, pegava as coisas e...
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O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Vamos lá.
A SRA. SARAH MUNHOZ – PCdoB – (Ininteligível.)
O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Alan, você vai vir pra
Mesa? Esse é outro que quando abre a boca... Meu Deus, sai de baixo.

A SRA. SARAH MUNHOZ – PCdoB – É de chorar.
O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Cai as montanhas, e com
aquela coisa assim, de quem não quer nada. Parará, parará, parará e vocês não viram o
Augusto ontem à noite, pelo amor de Deus.
Augusto, dava 9h da noite e ele depondo assim, como se ele estivesse contando a
história da carochinha, entendeu? Daí a Mickey, a Minnie foi visitar o Mickey, e conta
tudo, virou peça de processo.
Vamos lá, coragem, coragem, falta pouco.
Reaberta a sessão, com a palavra Renata. Renata se identifica, fala seu nome
todo, vamos continuar.
A SRA. MARIA RENATA MENCACCI COSTA – É Maria Renata Mencacci
Costa.
O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Você quer começar?
A SRA. MARIA RENATA MENCACCI COSTA – Então, deputado, eu
queria começar falando sobre algo...
O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Quantos anos você tem?
A SRA. MARIA RENATA MENCACCI COSTA – Eu tenho 20 anos.
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O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Com quantos anos você
entrou na faculdade?
A SRA. MARIA RENATA MENCACCI COSTA – Tinha acabado de fazer
18.
O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – E quando você recebeu,
quando você era pequena você já recebia cadáver de plástico pra dissecar com quantos,
seis ou sete anos?
A SRA. MARIA RENATA MENCACCI COSTA – Felizmente eu nunca
recebi isso.
O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Aula de anatomia, você
fazia aula de anatomia com as suas bonecas.
A SRA. MARIA RENATA MENCACCI COSTA – É que eu não brincava
muito de boneca, não, viu?
O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – E você estudou o colegial
aonde?
A SRA. MARIA RENATA MENCACCI COSTA – Eu estudei num colégio
em Sorocaba, eu morava lá.
O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Você é sorocabana?
A SRA. MARIA RENATA MENCACCI COSTA – Sou sorocabana.
O SR. BENETTON – E uma excelente bailarina.
O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Bailarina?
A AUDIÊNCIA – (Inaudível.)
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O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Sua sobrinha, Benetton?
O SR. BENETTON – Não.
O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – O Benetton é sorocabano
também.
A SRA. MARIA RENATA MENCACCI COSTA – É, ele conversou comigo
outro dia.
O SR. BENETTON – (Ininteligível.)
O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Hã?
O SR. BENETTON – (Ininteligível.)
O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – O clube?
O SR. BENETTON – (Ininteligível.)
O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Ah é? Ela tem a idade da
sua filha, Dr. Benetton?
O SR. BENETTON – (Ininteligível.)
O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Ah é?
A SRA. MARIA RENATA MENCACCI COSTA – Tenho 20.
O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Quer dizer que você é
sorocabana?
A SRA. MARIA RENATA MENCACCI COSTA – Sorocabana.
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O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Quer dizer que você
correu o risco de estudar lá na PUC de Sorocaba?
A SRA. MARIA RENATA MENCACCI COSTA – Corria. Na verdade, não,
porque eu não quis fazer vestibular lá, porque eu queria sair de casa.
A SRA. – (Risos.)
O SR. BENETTON – (Ininteligível.)
O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Dá um microfone pra ele.
O SR. BENETTON – (Ininteligível.)
A SRA. SARAH MUNHOZ - PCdoB – Não, não, ela só queria sair dos sítios.
O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Aqueles hinos da
faculdade, deixa, eu quero... Eu tenho coisas pra fazer, mas eu vou te ouvir, empresta
um microfone.
E você estudou aonde, lá em Sorocaba?
A SRA. MARIA RENATA MENCACCI COSTA – Estudei no Colégio
Uirapuru.
O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Ah é, Uirapuru?
A SRA. MARIA RENATA MENCACCI COSTA – É.
O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – E sempre foi primeira
aluna?
A SRA. MARIA RENATA MENCACCI COSTA – É...
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O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Segunda, terceira...
A SRA. MARIA RENATA MENCACCI COSTA – Por aí...
O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Em que lugar você entrou
na faculdade?
A SRA. MARIA RENATA MENCACCI COSTA – Eu fui bem mediana,
assim, lá pela colocação 80, 90...
O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Ah é? E que ano que você
entrou?
A SRA. MARIA RENATA MENCACCI COSTA – Eu entrei em 2013.
O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Qual é a sua turma?
A SRA. MARIA RENATA MENCACCI COSTA – Cento e um.
O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Cento e um, muito bom.
E o quê que eu queria te perguntar? Que ano você está agora?
A SRA. MARIA RENATA MENCACCI COSTA – Eu estou no 3º ano.
O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Terceiro. Agora você foi
para o terceiro?
A SRA. MARIA RENATA MENCACCI COSTA – Agora eu fui pro terceiro.
O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Você estudou lá embaixo,
na Cidade Universitária?
A SRA. MARIA RENATA MENCACCI COSTA – É, os dois primeiros anos,
que é o ciclo básico a gente tem bastante matéria lá na Cidade Universitária.

2197
DIVISÃO DE TAQUIGRAFIA
O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Você era da costura?
A SRA. MARIA RENATA MENCACCI COSTA – Não, eu não fui da
costura.
O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Ah é?
A SRA. MARIA RENATA MENCACCI COSTA – No ano passado eu
participei, a gente tentou se inserir no ambiente da costura durante duas semanas, mas
não deu certo, foi uma experiência ruim, daí depois de duas semanas eu saí.
O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Porque que o Avaré
escreveu aquele texto lá, hein? Coisa louca né, meu?
A SRA. MARIA RENATA MENCACCI COSTA – Na verdade eu não sei.
O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Aquele monte de
implicação né?
A SRA. MARIA RENATA MENCACCI COSTA – O texto que ele mandou
pro senhor, pros deputados?
O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – É, que ele me chamou de
torturador...
A SRA. MARIA RENATA MENCACCI COSTA – É, na verdade eu não sei,
porque a gente não tem se falado mais, deve fazer um mês e meio, mais ou menos. Eu
não estou tendo mais contato com ele.
O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Agora, vocês eram muito
amigos?
A SRA. MARIA RENATA MENCACCI COSTA – Hã, hã.
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O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Vocês são da mesma
turma?
A SRA. MARIA RENATA MENCACCI COSTA – Não, ele é da 98.
O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Ah, é 98 e você 101?
A SRA. MARIA RENATA MENCACCI COSTA – É, isso.
O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – E porque vocês...? Porque
ele te contava...
A SRA. MARIA RENATA MENCACCI COSTA – É, a gente era bem
próximo. Ano passado a gente se aproximou bastante e ele acabou contando coisas pra
mim, ele...
O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Aquele negócio da
prostituição?
A SRA. MARIA RENATA MENCACCI COSTA – É. E outras coisas,
admitindo...
O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Outras coisas...
A SRA. MARIA RENATA MENCACCI COSTA – Outras ocorrências do
show.
O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Agora eu comecei a
assistir o show inteiro, agora que chegou o CD, principalmente esse último.
E me fala uma coisa, eu, quando faço aquela pergunta para os meninos, eu
queria entender mesmo o grau de formação, eles, por fazer teatro assim, escrever textos,
eles têm uma iniciação acadêmica mais erudita, assim?
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A SRA. MARIA RENATA MENCACCI COSTA – Então, deputado, o show,
de fato, nesse sentido ele é bem heterogêneo, tem gente que tem uma formação assim,
em Filosofia, Sociologia, entende mais de artes e tem gente que não entende, que não
sabe o que está fazendo lá.
Mas para, além disso, eles não são assim, atores formados, eles não têm
experiência nenhuma, tanto que, assistindo a apresentação ano passado, eu vi que a
qualidade de apresentação do show é bem ruim, na verdade, eles não são bons atores,
não são bons cantores, não são bons bailarinos, mas é como eles gostam de fazer as
coisas.
O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Agora, Renatinha, sabe
com o que eu estou impressionado? A quantidade de advogados, porque eles falam...
Quem você acha que contratou esses advogados tão caros, principalmente para defender
o Show Medicina?
A SRA. MARIA RENATA MENCACCI COSTA – Que eu saiba foram as
famílias dos integrantes do show, que...
O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – As famílias?
A SRA. MARIA RENATA MENCACCI COSTA – É. Que contrataram
vários advogados.
O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Ou eles estão fazendo o
mesmo tipo de cotização?
A SRA. MARIA RENATA MENCACCI COSTA – Então, eu realmente não...
O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Que fazem show,
passando nos consultórios...
A SRA. MARIA RENATA MENCACCI COSTA – Olha, eu realmente não
sei dizer. Eu não me surpreenderia se eles tivessem feito isso, mas eu não tenho como
afirmar.
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O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – E esse grau de tensão, por
quê? O quê que você acha que atingiu esse grau de tensão? Assim, lógico que eles
querem se referir aquele negócio.
Que eu acho que a maior vergonha que eles passaram foi quando o presidente do
Centro Acadêmico veio aqui e gerou aquele grupo de conversa e aquela conversa veio a
público. Acho que essa é a maior tensão, né?
A SRA. MARIA RENATA MENCACCI COSTA – Qual grupo de conversas,
deputado?
O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Aquele grupo que ele
falam que eu sou judeu, que eles achavam que eu estava de kipá...
A SRA. MARIA RENATA MENCACCI COSTA – Não sei.
O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Que eles falam que o
prefeito Marco Aurélio é ladrão...
A SRA. MARIA RENATA MENCACCI COSTA – Sei. É, eu acho que...
O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – (Ininteligível) você acha
que ela gostaria de ficar aqui, no meio de nós dois, pra fazer uma boa imagem?
A SRA. – (Ininteligível.)
A SRA. – Alguém esqueceu uma blusa?
O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – É dela, é dela.
A SRA. MARIA RENATA MENCACCI COSTA – Eu acho que essa tensão é
porque eles entendem a gravidade do que eles fizeram, acho que...
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O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Ou você acha que agora
que vieram para o mundo exterior eles percebem a gravidade?
A SRA. MARIA RENATA MENCACCI COSTA – Olha, então, a minha
aproximação com os membros do Show Medicina, desde o princípio, pelo menos
alguns, já entendiam que o que eles faziam tinha diversos problemas e inclusive eles já
manifestavam medo, assim, de serem jubilados, principalmente os que assumiam cargos
administrativos dentro do show.
Então eu acho que mesmo antes de vir a público eles já entendiam que as coisas
que eles faziam eram graves, mas quando veio a público eles têm a necessidade de se
defender e prestar contas, e daí isso gera tensão.
O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Agora, eu acho... Você
acha assim, que a... Porque depois eu vou querer saber coisas assim, factuais, que você
sabe falar com muita...
A SRA. SARAH MUNHOZ – PCdoB – Propriedade.
O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Você acha assim, que...
Como é que você acha que está à subjetividade deles? Você acha que eles acham que a
faculdade virou uma espécie de um reality show, ou assim, um enorme “Big Brother”?
A SRA. MARIA RENATA MENCACCI COSTA – Olha...
O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Eu tento fazer
comparações todo dia, eu fico pensando, porque naquela carta a coisa que eles mais me
atingiram, alem de me falar todas aquelas bobageiras, é recuperar o Gelson Reicher, o
Cabral.
Você sabe que eu convivia muito com o Gelson, até no começo eu até falava,
para de falar do Gelson.
Agora, eles citam o Reinaldo Morano também. O Reinaldo Morano, assim, meio
assim, com uma certa cumplicidade, depois eles falam mal do Saldiva, naquela coisa...
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Agora, eu acho que eles foram infelizes em pegar a “Ópera do Malandro” e
depois fazer aquele negócio do apedrejamento, provocar aquela coisa da catarse no
teatro, você estava lá?
A SRA. MARIA RENATA MENCACCI COSTA – Estava.
O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Vocês estavam lá fora,
não entravam.
A SRA. MARIA RENATA MENCACCI COSTA – Não, eu entrei, eu assisti.
O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Você assistiu, você
conseguiu furar?
A SRA. MARIA RENATA MENCACCI COSTA – Não, eu não precisei
furar, porque eu sou... Assisti na quinta-feira, que é o dia que abre para os alunos
assistirem, e eu sou aluna da faculdade, eles não podiam...
O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Ah, as meninas podem
entrar num dia?
O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Para assistir a
apresentação todos podem entrar.
O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Ah, todos podem entrar?
A SRA. MARIA RENATA MENCACCI COSTA – Todos podem, com
certeza.
O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Não podem assistir os
ensaios?
A SRA. MARIA RENATA MENCACCI COSTA – É, os ensaios é que são
fechados, mas no dia que eles se propõem apresentar, aí é aberto a público.
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O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Agora, qual é o grande
receio, pra que a gente consiga provar para o Ministério Público que aquilo é uma coisa
criminosa? Qual é a grande tensão? Isso que eu não consigo entender ainda, porque...
A SRA. MARIA RENATA MENCACCI COSTA – Ninguém quer ser
incriminado de nada, né? Eu acho que esse é o grande receio deles. Medo de...
O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – E porque que eles não
fazem um debate público com vocês?
A SRA. MARIA RENATA MENCACCI COSTA – Não.
O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Das posições?
A SRA. MARIA RENATA MENCACCI COSTA – O show é bem hermético,
na verdade.
O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Não, não, não, depois do
rolo, eles não propuseram “Vamos fazer uma assembleia para discutir o futuro, a
redação? Porque eles têm o grande...
Eles falam assim, que nós somos os sensores, nós somos os fascistas, nós somos
os persecutórios, nós chamamos a polícia, nós queremos fazer condição coercitiva, nós
os expomos à mídia, nós os desmoralizamos, e eles são as vítimas, de um processo
fascista.
Esse é o discurso deles. Nós estamos aqui, no nosso meio acadêmico, fazendo a
nossa brincadeira, de repente vem uma coisa de fora pra dentro para fazer uma
intervenção pesadíssima contra nós.
A SRA. MARIA RENATA MENCACCI COSTA – Não, eles nunca se
propuseram a fazer...
O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Alan, não, fica conosco
aqui.
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Eu acho que vocês dois batem uma bola! Não sei se o Felipe também quer falar,
mas vamos bater uma bola pra gente entender, já que a gente tem uma...
O SR. RICARDO KOBAYASHI – (Ininteligível.)
O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Hã.
O SR. RICARDO KOBAYASHI – Só pra... (Ininteligível), das duas vezes ele
nos recebeu...
O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Isso.
O SR. RICARDO KOBAYASHI – Agora, na terceira, (Ininteligível).
O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Falou que estava em
Ribeirão.
O SR. RICARDO KOBAYASHI – Falou que a faculdade (Ininteligível).
O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Isso.
O SR. RICARDO KOBAYASHI – O Gabriel, disseram que ele estava no
hospital.
O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Gabriel é aluno, não é
funcionário?
O SR. RICARDO KOBAYASHI – Ele é médico residente. O próprio hospital
ofereceu residência pro (Ininteligível).
O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Fala no microfone, Koba,
não adianta, aqui tem que falar tudo no microfone.
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O SR. RICARDO KOBAYASHI – Tá, ok. Está aqui um relatório de
investigação policial, porque foi... Eu vou ler ele e explico em seguida, é bem rápido.
“Excelentíssimo Senhor Paulo Roberto Rios de Abreu, delegado de polícia,
chefe da APC/Assembleia Legislativa.
Relatório de Investigação Policial.
Em cumprimento a determinação de Vossa Excelência, comparecemos a
Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, FMUSP, onde contatamos o
senhor Moacir Pereira da Silva, RG 18356816 SSP/SP, encarregado de segurança
noturno, que nos informou que o senhor Roberto Chagas dos Santos não estava e estaria
de folga.
O segurança, Moacir, efetuou uma ligação para o senhor Roberto Chagas, que
informou que estava na cidade de Ribeirão Preto e que retornaria somente na segundafeira, dia 02/03/2015.
Nos dirigimos ao Hospital Universitário da Faculdade de Medicina da USP para
procedermos a intimação de Gabriel Fernandes Ribeiro, médico residente naquela
unidade, onde obtivemos resistência na obtenção de informações.
A funcionária Adriana, do Comep/USP, nos informou que o referido residente
não se encontrava de plantão.
Por fim nos dirigimos aos endereços dos convocados Diego Ubrig Munhoz,
Murilo Germano Sales da Silva, Flávio Augusto Amorim, Rodrigo Bolini de Oliveira
Lima, William Tetsuo Yamagata e não os localizamos em suas residências.
Era o que nos cumpria relatar.
São Paulo, 26 de fevereiro de 2015”, assinam dois investigadores de polícia.
Com relação ao primeiro intimado, que é o Roberto Chagas dos Santos, já havia
havido outras duas tentativas de entrega de intimação pra ele, que foram entregues em
mãos e essa terceira não foi possível, porque a faculdade deu folga pra ele.
Com relação ao Gabriel Fernandes Ribeiro, por várias vezes os próprios
advogados, da Atlética e do Show Medicina, disseram que não sabiam do paradeiro
dele, no entanto ele trabalha como médico residente, dentro, atualmente, do HU, ele é
residente na cirurgia, e ontem ele estava, pelos relatos que a gente tem, inclusive fotos
que foram encaminhadas, ele estava, sim, de plantão no Hospital Universitário.
Ele foi visto tanto no plantão, quanto no refeitório, embora a informação que
deram lá no HU era que ele não se encontraria e, segundo relato dos investigadores, no
próprio hospital ofereceram resistência para a localização dele.
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O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Obrigado, Koba.
Vamos lá, então...
O SR. ALAN BRUM – (Ininteligível.)
O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Não, porque veja bem, a
defesa, quem tem defesa constituída, embora nunca apareceu nenhum papel, é o Show
Medicina, está havendo uma enorme concentração de defesa e de recursos e quem não
vem depor é o pessoal do Show Medicina.
Quem veio, a não se o diretor, aquele diretor veio, o resto tem uma coisa muito
marginal.
Então, já que nós somos os grandes acusadores do Show Medicina e eles são os
grandes estetas, os grandes proponentes do Show Medicina, eu também sei que vocês
são estudantes de Medicina, mas vocês são muito inteligentes, eu queria aproveitar,
pena que o Augusto não está aqui hoje, eu queria entender.
Eu não sei direito o que aconteceu lá na faculdade na terça-feira, eu vejo que
algumas avaliações são positivas, mas vamos mergulhar nesse mundo chamado Show
Medicina, vai, vamos mergulhar.
Além dos caras falarem que contratam prostitutas e tal, vamos entender esse
mundo, Show Medicina, porque a carta do Bolini é uma carta bem escrita, porque os
outros que vêm aqui ficam fazendo assim, “Sim, não, sim, não, talvez, nenhuma das
anteriores, sim, não talvez...”, parece cara que só sabe preencher quadradinho de
vestibular.
Então eu queria ver com vocês pra gente fazer essa discussão, chegou o
momento da gente. Está acabando a CPI, a gente já fez um relatório, evidente que nós
vamos completar o relatório com os CDs, com os hiperlinks, então eu queria ouvir um
pouco vocês.
A AUDIÊNCIA – (Ininteligível.)
O SR. ALAN BRUM – É, então, as informações que eu sei oficialmente sobre o
show...
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O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Pede pra Lia descer aqui
pra mim, por favor, Koba, que agora vai demorar um tempão. Vamos lá.
O SR. ALAN BRUM – O show ele tem muitos registros, assim, no sentido de
fotos das apresentações, só a parte da apresentação, que é sempre o que a população da
sempre vê.
É que esse espetáculo conservador, atualmente racista, xenofóbico, machista e
tal, mas ele passou por várias fases diferentes, ele tem 70 anos.
Então a configuração atual, da estrutura política dentro do show, das relações de
poder ali, as formas de organizar o ensaio, de contratar prostitutas e tal, isso depende de
épocas, isso nem sempre foi igual, tanto que o show, ele é marcado.
A Faculdade de Medicina ela tende a ter um comportamento muito conservador,
se você vai estudar a Reforma Psiquiátrica no Brasil, você vai estudar os relatos dos
chefes, existe um documentário, que chama... Ai, não sei, “Socorro ao...”, enfim, o IPQ
fez um documentário, o IPQ, Instituto de Psiquiatria, de lá, eu não conheço muito bem,
mas fez um documentário atacando a luta antimanicomial, por exemplo.
Esse tem sido o papel da Faculdade de Medicina no século XX.
A AUDIÊNCIA – (Inaudível.)
O SR. ALAN BRUM – Isso está no Youtube, esqueci é “Socorro...”, alguma
coisa socorro, eu vou...
A SRA. SARAH MUNHOZ – PCdoB – (Ininteligível.)
O SR. ALAN BRUM – É sobre a Reforma Psiquiátrica, procura IPQ, enfim, o
ponto é o seguinte, é muito mais fácil que os shows...
O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – (Ininteligível.)
O SR. ALAN BRUM – O documentário? Não sei, foi um pessoal do IPQ.
O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Tá.
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O SR. ALAN BRUM – Desculpa usar uma referência que conheço pouco,
assim, eu não tenho de cabeça, não estou lembrando direito.
O ponto é o seguinte, houve tempos em que o show eventualmente não foi tão
fascista quanto ele é hoje, houve, talvez... O que eu ouvi de relatos dentro do show, é
que o show que foi dirigido pelo Drauzio Varella, em 196... Foi em 1964 o dele?
O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – (Ininteligível.)
O SR. ALAN BRUM – Alguma coisa assim. O show que ele dirigiu foi uma
crítica a ditadura, o que eu ouvi falar.
O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – (Ininteligível.)
O SR. ALAN BRUM – Sim. Logo depois, as coisas, o que eu ouço, é que
degringolaram bastante e o show assumiu uma característica bem parecida com a
Atlética durante a ditadura, que foi representá-los... A CCC, qual que é o central?
O próprio Reinaldo Morano fala, que o cara que delatou ele na faculdade era do
show, ele fala que foi um pessoal do show que estava meio relacionado ao processo de
delação dele, que foi aí que o show deu uma guinada pesada para a direita.
O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – (Ininteligível.)
A SRA. MARIA RENANTA MENCACCI COSTA – É, então, isso foi um
ponto interessante quando eu li o texto que ele escreveu, que ele só coloca a parte que o
show assume uma posição contrária a ditadura, mas inclusive parece, me corrija se eu
estiver errada, mas a saída do Morano do Show Medicina, ela está muito ligada com o
episódio que aconteceu logo após a direção do Drauzio.
Que parece, acho que foi no ano que alguns alunos da faculdade sumiram,
desapareceram, foram mortos, e foi sugerido que o show fosse suspenso, que não
houvesse apresentação do show.
E uma parte do Show Medicina pegou e falou que o show tinha que acontecer,
que não podia parar, mesmo...
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O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Então, agora me diga uma
coisa, (Ininteligível).
A SRA. MARIA RENATA MENCACCI COSTA – Sim.
O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Desde então ele
(Ininteligível), será que não era legal a gente (Ininteligível).
Primeiro, será que não era legal primeiro me arrumar mais um microfone?
E segundo, será que não era legal a gente fazer, assim, antes de terminar a CPI,
fazer uma discussão, normal, todo mundo por as suas posições, a favor do show, contra
o show, a transição do show, já que está em discussão o show, o show está sendo
criminalizado, a gente já chamou de fascista, vocês estão chamando o show de fascista,
não seria legal a gente fazer uma roda de depoimentos?
Eu acho que a Atlética eu não vou perder tempo com isso, mas o show e a
eugenia eu acho que nós tínhamos que recuperar.
Então, pra gente fechar com uma coisa mais avançada, mais propositiva e não os
caras virem aqui e ficar “O, o, o, sim, não, o, o, o...”, enganando a gente, mentindo na
maior cara dura.
O SR. ALAN BRUM – Adriano, uma coisa que é complicada é o seguinte, você
está falando desse debate amplo, desse diálogo...
O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Vocês têm conversado
com o Reinaldo e tal? Isso que eu queria entender.
O Milton mesmo veio aqui outro dia, falou, foi embora, isso a gente está
precisando, esse feedback, entendeu?
O SR. ALAN BRUM – O único... A única pessoa, o único sapo do show, que é
um velho do show, ou seja, é um ex-membro do show que doou dinheiro pro show por
muitos anos e que se colocou nesse momento, foi o Drauzio, que eu ouvi falar, não ouvi
falar de mais ninguém, o Reinaldo Morano sumiu.
Eu fico pensando assim, eu estou aqui, vindo numa CPI, que não é uma coisa
muito tranquila, a gente está conversando aqui numa boa, mas não é uma coisa muito
tranquila, isso está gerando uma série de consequências para a minha vida.
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Eu não vou perder o meu tempo indo atrás de sapo do show, pedindo pra ele
fazer denúncia, pra ele me ajudar numa denuncia. Uma instituição que é claramente
fascista, a gente viu vídeos aqui, nessa Audiência, e não foi só um, eles fazem isso todo
ano, dos caras falando de caras chatas pra nordestino, falando assim, nesses termos.
O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Eu sei, espera um
minutinho, Alan, eu tenho que resolver uma coisa urgente.
Então vamos lá.
O SR. ALAN BRUM – Então, Adriano, só...
O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Eu não quero acabar essa
CPI com essa coisa amarga na boca, entendeu?
O SR. ALAN BRUM – Sim.
O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Que a coisa não está... Eu
acho ruim que o Bolini não tenha vindo fazer o depoimento.
O SR. ALAN BRUM – O Bolini vai vir e ele vai fazer igual ao que o Silvio fez,
ele não vai pegar o que o...
O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – O texto dele e
desenvolver.
O SR. ALAN BRUM – Esse foi o padrão?
O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Vamos fazer nós, pelo
lado inteligente, pelo lado são. Vamos fazer nós pelo lado inteligente, acho que está
faltando.
Porque eu vou falar uma coisa, mesmo acabando o meu mandato de deputado, e
acabando a CPI, uma das coisas que eu vou fazer na vida é pegar todos os CDs, os
DVDs do Show Medicina, todos esses vídeos da loucura, do coiso, do caso dessa

2211
DIVISÃO DE TAQUIGRAFIA
menina de hoje e tal, que é o negócio de entrar na carreira universitária, e vou fazer
disso uma militância, assim como eu faço com a Comissão da Verdade e tal.
E eu quero dizer na cara deles que eles são a nova direita no Brasil, o fascismo,
tal, quero falar na cara deles.
Só não fui lá no negócio da Medicina, porque eu achava muito ruim, muito
desproporcional, uma coisa do meio acadêmico e tal e eu entrar como político e tal,
parece aquela coisa ruim, né?
Mas eu estou afim de fazer um debate na cara deles, enfrentá-los, porque acima
de tudo eles são péssimos, eu vi uma retrospectiva da obra do Chico no domingo,
maravilhosa, e eu queria sentar numa cadeira e falar: Olha, vocês são uns analfabetos!
Uns atrasados, olha que coisa grotesca que vocês fizeram.
Bom, mas então eu quero ouvir vocês, o que eu já tinha que falar, já falei,
vamos.
O SR. ALAN BRUM – É, você perguntou, assim, o lado subjetivo deles. Eles
sabem que o que eles fazem é errado, eles sabem.
Você acha que o cara estourou a porta do SVO, ou sabem que quando eles fazem
grandes festas com prostituição dentro da faculdade eles escondem tudo isso, é por isso
que eles ameaçam as pessoas de suicídio social quando isso acontece, porque eles não
querem que ninguém saiba, então eles sabem muito bem que é errado.
E assim, com todo o respeito, a luta de...
O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Mas a minha pergunta é a
seguinte, vocês ganharam o debate?
O SR. ALAN BRUM – O debate público?
O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – O debate (Ininteligível)
O debate interno?
O SR. ALAN BRUM – Essa...
A SRA. MARIA RENATA MENCACCI COSTA – Imagina...

2212
DIVISÃO DE TAQUIGRAFIA
O SR. ALAN BRUM – Essa militância sensibilizatória...
O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Hã.
O SR. ALAN BRUM – Humanizatória, das pessoas entenderem e falarem assim
“Nossa, que absurdo.”
O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Lá for aja está, a gente já
conseguiu, e lá dentro?
O SR. ALAN BRUM – Não, porque eles foram...
O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Eles vão continuar com
60 dias de...
A SRA. MARIA RENATA MENCACCI COSTA – Vão.
O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Reclusão.
A SRA. MARIA RENATA MENCACCI COSTA – Então, esse dias a gente
inclusive conversou, ontem, ontem à noite na verdade a gente conversou, a gente
recebeu um e-mail do CAOC falando sobre o dia de amanhã, que é o dia que as
extensões da Faculdade de Medicina vão se apresentar pros calouros.
E assim, extensões incluem aquelas que são mais acadêmicas.
O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – (Ininteligível.)
A SRA. MARIA RENATA MENCACCI COSTA – Não, extensões
acadêmicas como as que vão fazer atendimento, ou até em extensões como o grupo de
dança, grupo de música, o Geni vai se apresentar, a (Ininteligível) vai se apresentar e
ontem à noite a gente recebeu um e-mail falando que o show iria se apresentar também
amanhã, fazer uma apresentação de...
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O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Com esse novo diretor,
que tem o nome (Ininteligível.)?
A SRA. MARIA RENATA MENCACCI COSTA – É o Erikson Hoff.
O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Erikson Hoff.
A SRA. MARIA RENATA MENCACCI COSTA – E a gente recebeu esse email dizendo que o show iria se apresentar, que seriam cinco minutos de fala, como
todas as outras extensões, e isso foi uma coisa que não tinha sido acordada até então.
Todas as reuniões que tiveram das extensões, o show nunca compareceu, o
CAOC assumiu o erro pra eles, falou que ele que tinha esquecido de convidar o show, e
daí hoje teve uma reunião que a gente foi se colocar.
Enquanto o coletivo, tanto o (Ininteligível), quanto o Geni, quanto coletivos
auto-organizados, que lutam por direitos humanos, a gente acha que o show não deveria
ter esse espaço, tendo em vista a história dele e que isso configura uma impunidade
dentro da faculdade.
Nesse começo de ano, pra recepcionar os calouros, não houve nenhuma
mudança nas atividades do show. Eles tiveram o espaço deles no dia da matrícula, e vão
ter o espaço deles de apresentação ali, cinco minutos pra falar o que é o show para os
calouros.
E a gente achava que esse espaço não deveria ser cedido, mas ele foi e eu acho
que isso é que é importante da gente destacar aqui, que hoje o CAOC ele respaldou,
para que o show se apresentasse e eu inclusive fiz uma fala nessa reunião, dizendo que o
CAOC tinha que entender que representatividade não significa representar
absolutamente todas.
E que nesse caso eles estavam escolhendo representar o show e o que ele
significava e não as pessoas que se sentiam agredidas pelo show e que isso era,
finalmente, o CAOC se posicionando politicamente, saindo dessa suposta neutralidade e
se posicionando politicamente, e se posicionando favorável a uma instituição que
sistematicamente desrespeita direitos humanos.
A SRA. SARAH MUNHOZ – PCdoB – (Ininteligível.), só um minutinho.
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A SRA. MARIA RENATA MENCACCI COSTA – E o pró-reitor...
A SRA. SARAH MUNHOZ – PCdoB – Você não acha que talvez eles estão
procurando esses cinco minutos de espaço pra fazer um discurso que passe mel na boca
de todos nós nesse exato momento e daqui a pouco, quando a CPI termine, etc., etc., etc.
e tal, tudo volte a ser normal?
A SRA. MARIA RENATA MENCACCI COSTA – Eu tenho certeza.
A SRA. SARAH MUNHOZ – PCdoB – Então é exatamente isso, até porque, aí
eu vejo a importância de você fazer, deixar eles passarem esse mel, porque daí, se
acontecer qualquer coisa e o discurso mudado, altera a palavra do reitor, altera tudo o
que foi combinado aqui.
A SRA. MARIA RENATA MENCACCI COSTA – Sim.
A SRA. SARAH MUNHOZ – PCdoB – E aí há condições, eu acho, de fazer
outras intervenções, eu acho, que mais judiciais, digamos assim.
A SRA. MARIA RENATA MENCACCI COSTA – É, não... O espaço foi
cedido a eles, o que eu queria pontuar era...
A SRA. SARAH MUNHOZ – PCdoB – Eu acho que é assim, o espaço foi
cedido, agora resta ficar bem em cima, pra saber o que vai ser feito com esse espaço.
A SRA. MARIA RENATA MENCACCI COSTA – Não, com certeza a gente
vai estar lá amanhã.
A SRA. SARAH MUNHOZ – PCdoB – É, então, só por isso, porque a partir
do momento que foi cedido, porque de repente, se você cerceia o cara de uma vez, aí ele
usa um outro discurso dizendo o seguinte “Nós queríamos mudar e você me proibiu de
ter a chance de mudar.”
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A SRA. MARIA RENATA MENCACCI COSTA – É, então...
A SRA. SARAH MUNHOZ – PCdoB – Mas aí, dependendo do que eles falam
e como se fala, a gente...
A SRA. MARIA RENATA MENCACCI COSTA – Pode cobrar.
A SRA. SARAH MUNHOZ – PCdoB – Pode cobrar e ter isso documentado,
como sempre, esse é boa, isso não sei o que...
A SRA. MARIA RENATA MENCACCI COSTA – É que, por exemplo, esse
espaço que vai ter amanhã não é um evento deliberativo, então o que eles falam lá não
vai estar constando em ata, por exemplo, a gente teria que ter uma gravação.
Mas o que eu queria colocar é que o Centro Acadêmico resolveu ser
representativo desses estudantes e não dos estudantes que se sentem violentados e que o
professor José Otavio Auler também.
Hoje a gente conversou com o Auler e ele se colocou favorável a uma
apresentação do Show Medicina, inclusive deu indicativa de que o show vai continuar
existindo.
Ele falou que vai colocar as exigências, de que as mulheres se apresentem, de
que não vai mais ter ensaios noturnos, vai estar proibido o consumo de álcool, mas daí
eu queria problematizar, que as pessoas que estão compondo o show este ano são as
mesmas que compunham o show até então e que houve uma mudança de mentalidade
dessas pessoas.
A SRA. SARAH MUNHOZ – PCdoB – É, pode até ter uma mudança no
método, mas não na mentalidade.
A SRA. MARIA RENATA MENCACCI COSTA – E que eu acho que a gente
teria que ficar atento nesse caso, que as opressões que eles manifestam na sua estrutura,
elas vão ser manifestadas de outra forma.
As músicas vão continuar tendo o mesmo conteúdo, os quadros vão continuar
tendo o mesmo conteúdo, e isso tem uma carga ideológica forte, não é uma carga
ideológica que respeita os direitos humanos se eles continuarem a seguir essa linha.
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O que eu defendo, e isso eu gostaria de reforçar, de novo, pro professor José
Otavio Auler e pro CAOC é que o show precisa de uma mudança muito mais radical do
que essas mudanças impostas verticalmente.
Ele precisa ter uma mudança de geração que não vai acontecer com a entrada só
da Turma 103, vai acontecer daqui seis anos, quando mudar e todos esses alunos que
compõem o show atualmente e não estiverem mais na faculdade.
E tem que ter uma mudança real na materialidade...
A SRA. SARAH MUNHOZ – PCdoB – O que lá não é verdade, porque para
você desconcentrar ali, qualquer coisa, só levando um século.
O SR. ALAN BRUM – E tem uma questão que é assim, você perguntou se a
gente está ganhando debates, né, foi desse jeito? E é muito difícil de fazer esse debate,
porque a gente continua sendo poucos, dentro de uma faculdade que é enorme e eu acho
que o único grupo que está realmente disposto a ouvir, redescobrir a faculdade, são os
calouros.
Então no fundo há uma disputa para contar a verdade para esses calouros, mas o
grupo do show inteiro é isso, vocês não viram aqui? Tava aqui, o que o Vinicius diz é
assim “Prostitutas? Isso é um absurdo, absurdo.”
Tinha um cara e ele fez esse papelzinho aqui, todos eles estão fazendo a
faculdade também, então é assim, eles negaram tudo o que a gente disse, pra eles...
O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Valeu a pena
(Ininteligível).
A SRA. MARIA RENATA MENCACCI COSTA – Foi...
O SR. ALAN BRUM – Não, os calouros...
A SRA. MARIA RENATA MENCACCI COSTA – Foi a sensação que eu tive
hoje, depois dessa reunião com o CAOC.
Adriano, eu saí da reunião muito abalada, assim, porque, poxa... A gente está
tentando levar debate, mas ainda assim a representação estudantil da Medicina não está
com a gente, nem a diretoria.
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O SR. ALAN BRUM – O que eu sinto nesse momento é o seguinte, o que está
bem descolado do curso inteiro ainda, que ainda está se formando, é o calouro, que
chega na universidade e ele vai tentar se encaixar depois de ter consciência, de ter tido
oportunidade de ver uma CPI.
Que é o que a gente está discutindo nessas instituições, mas o grosso dos
veteranos que compõem as maiores instituições e o show e a Atlética têm os maiores
equipamentos sociais.
O show, sei lá, tem R$ 70.000,00/ano para construir um grande espetáculo,
comprar bebida à vontade, fazer um monte de coisa e a Atlética tem todo o equipamento
social, então ele têm um poder de agregar pessoas.
Essas instituições vão se agregar mutuamente, porque elas estão recebendo
críticas e denúncias, e no fundo, quando a questão é discutir machismo, elas têm
semelhanças pesadas.
E quando não são semelhanças, elas têm suas particularidades, é claro, mas
quando não são semelhanças, pelo menos a defesa da Confraria dos Espadas, é igual. Os
machistas, muitas vezes, são os mesmos, são caras que treinam judô, rugby, ele foi
diretor da Atlética, ele tá no show hoje, a gente tem os três últimos presidentes do
CAOC, uma era costureira, dois eram presidentes do show, essas instituições elas estão
aí, esse é o grosso da faculdade.
Elas não vão mudar, parece absurdo, né?
Eu estou aqui falando essas coisas, estou falando de um grupo que usa de forma
privatista, mas tão privatista a faculdade, que chega a fazer festa de prostituição, ficar
pelado, jogar cerveja um na cara do outro, brincar de passar o pau na mesa das... É desse
jeito, a piada é essa.
Passar o pau na mesa do anfiteatro da sala de aula e esse é o nível de privatismo,
e as pessoas não estão numa rebelião contra o show.
A SRA. MARIA RENATA MENCACCI COSTA – Não estão numa rebelião
e a gente vê isso, porque nesse começo de ano o show não foi impactado de nenhuma
forma, os membros do show estão indo todos os dias na faculdade com camiseta do
show, estão tentando disputar os calouros, entregaram cartinha pros calouros no dia da
matrícula, falando que os nossos depoimentos aqui, que não é pra acreditar em tudo o
que se diz sobre o Show Medicina.
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Amanhã vão ter o espaço deles pra se apresentar para os calouros, então é assim,
as atividades do show, por enquanto, permanecem inalterada.
O SR. ALAN BRUM – Ontem, inclusive, o pessoal, como não está tendo festas
de noite, as atividades são durante o dia e acabam, não está tendo festas e aí o pessoal
chama “Vamos tomar uma cerveja, vamos sair, fazer alguma coisa.”
E bastante gente ontem foi pra um bar, por exemplo, e estavam os sapos do
show, uma galera do show cantando nas mesas, os calouros, uns 30 calouros, o pessoal
ali, normal, normal, e assim, tá continuando.
A SRA. MARIA RENATA MENCACCI COSTA – E cantando as músicas do
show, que são músicas que foram produzidas até o ano passado e que o conteúdo a
gente já conhece, foi exposto aqui, publicamente.
A SRA. SARAH MUNHOZ – PCdoB – A CPI, por mais que ela faça, e que
vocês estão fazendo, nós não vamos conseguir mudar esse comportamento da noite para
o dia, talvez, não sei deputado Adriano Diogo, se conversasse com OAB para
mandarem um representante para acompanhar isso, acompanhar o movimento.
A SRA. MARIA RENATA MENCACCI COSTA – Seria interessante.
A SRA. SARAH MUNHOZ – PCdoB – Eu acho que seria pelo menos...
Porque aí nós estamos escolhendo um grupo neutro, que tem uma representatividade,
que vai ter uma legalização na sua apresentação de dados, eu talvez, faria isso.
Não sei, o que o senhor acha, presidente?
O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Eu acho que é um
movimento cíclico, o Brasil está entrando numa onda, mega onda, conservadora e quem
vai ter que mudar a realidade são eles que estão lá dentro, eles é que vão ter que discutir
com os alunos ingressantes e ver qual vai ser a resultante desse processo.
Eu acho que de fora pra dentro, o que a gente poderia contribuir, nós
contribuímos, mas a luz vai apagar, tanto é que a onda conservadora é tão forte que
nenhum de nós que está nessa Mesa, tocando a CPI, foi reeleito.
Nem Ulysses Tassinari, nem o Marcos.
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A SRA. SARAH MUNHOZ – PCdoB – (Ininteligível.)
O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Então é o seguinte, então
a nossa derrota é produto da onda conservadora.
Agora, se esse movimento que a sociedade fez, de expor o Show Medicina, da
criminalização do trote, de todas essas formas, não forem suficientes pra que eles
enfrentem, aí é natural, é da história.
Não dá pra gente chamar ninguém que tenha super poderes, OAB, quem quer
que seja, é a sociedade, tem a sua entropia natural.
Eu acho que eles estão saindo, eles entraram super acuados nesse processo, estão
saindo vitoriosos, politicamente, eu acho que os caras estão derrotados, porque a pior
coisa do mundo é quando o cara mente, quando o cara dissimula, quando o cara não
segura as posições.
Eles saíram daqui humilhados, pela falta de postura.
A SRA. SARAH MUNHOZ – PCdoB – Essa CPI não pode apresentar um
relatório final...
O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Com o tempo vamos
fazer.
A SRA. SARAH MUNHOZ – PCdoB – Não, não, pro grupo que está entrando,
olha, nós fizemos isso, fizemos esse levantamento, aquela fantástica ideia do relatório,
que está disponível com todos os hiperlinks, acordar as pessoas para olharem isso e aí
sim, eu entendo que é uma questão de conscientização.
E que a conscientização e que esse amadurecimento e essa mudança ainda tem
tempo pra ocorrer, ela não vai ocorrer de imediato.
Mas, eu ainda assim, eu entenderia que poderia fazer parte do nosso relatório
final da CPI a apresentação final desses dados, e colocar...
O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Eu acho...

2220
DIVISÃO DE TAQUIGRAFIA
A SRA. SARAH MUNHOZ – PCdoB – Todos os que vieram aqui prestar o
relatório e o hiperlink para que as pessoas não aleguem ignorância posteriormente.
O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Eu acho que o discurso
deles não se sustenta, você viu aquele negócio que o menino deles veio apresentar aqui,
do Lotufo, ontem?
A SRA. SARAH MUNHOZ – PCdoB – Não.
O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Não sei se você estava
aqui ontem.
A SRA. SARAH MUNHOZ – PCdoB – Não, não estava.
O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Não, o professor Lotufo
fez um trabalho sobre o uso de drogas e álcool no ambiente universitário e deu como
exemplo as, como é que chama? Não é Marathon, é...
O SR. – (Ininteligível.)
O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Hã?
O SR. – Maratomas.
O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Maratomas, que é um
processo de embebedamento que tem lá na Poli, que o cara toma dois copos e é
obrigado a sair correndo pra vomitar.
Então, todo esse quadro de que a gente fala é de uma decadência, de uma
decadência total. A gente expôs uma universidade, uma Medicina, tudo, que é uma
vergonha.
Eles entraram assim, super empoderados e tal e eles saíram, o Brasil conheceu
como é que é o submundo das universidades, em particular das faculdades de medicina.
Eu acho que no discurso eles saíram vitoriosos, porque primeiro que eles
trouxeram, os alunos aqui, uma visão da modernidade, que até então a discussão estava
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se era Direita ou Esquerda estava no Centro Acadêmico, se a Direita ou a Esquerda
estava na Atlética, e se o show era, mais ou menos, progressista.
De repente eles colocaram uma nova realidade e eles impuseram, de uma forma
positiva, essa discussão da realidade.
Eu acho que a análise deles está errada, eu acho que a análise deles está errada,
de achar que os caras estão vitoriosos, que o show vai querer se expor, eu acho que eles
foram escorraçados pela sociedade.
E que essa geração deles vai dar, vai fazer a virada, agora, eu, embora eu não
seja positivista, eu sempre acho que quem está com a razão, quem está na luta, quem
está com o pólo mais progressista, demora, mas sempre vence.
Eu não acho que o crime, eu não acho que o crime...
A SRA. SARAH MUNHOZ – PCdoB – Compensa.
O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Compensa, que o crime
ganha sempre, que a sociedade é burra e aposta no crime, que a sociedade é fascista,
não, eu vejo um mundo progressista.
Eu acho que nós abrimos a violência obstétrica, o que eu fico desanimado é com
a análise deles, porque eu acho que a análise deles não coincide com a realidade, não
coincide.
A SRA. SARAH MUNHOZ – PCdoB – Mas deputado, é...
O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Você pega o Auler, antes
da CPI e pega o Auler depois da CPI, você pega a Medicina antes da CPI e a Medicina
depois da CPI, não é CPI, CPI que eu digo, eles, CPI que eu digo é sinônimo da
resistência deles.
Então quando eu vejo que eles não valorizam o próprio produto da luta deles,
deles, porque eles em cinco ou 10 pessoas, eles viraram a cara do Brasil, eles puseram
para o Brasil uma coisa que não existia. Com a palavra.
A SRA. SARAH MUNHOZ – PCdoB – É que eu corroboro as palavras que o
deputado colocou, mas existe uma situação, e o senhor há de convir comigo que ela é
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verdadeira, de que quando a gente faz parte de um processo, e está efetivamente no
meio deste processo, a gente não consegue avaliar muito ganhos e perdas.
E vocês falam com a beleza e com a juventude que vocês têm, e nós estamos
falando com a beleza e a velhice que nós temos, então, dentre essas duas etapas, existe
um negócio que se chama amadurecimento, nós conseguimos enxergar e comparar
vocês num movimento social enorme.
A nossa geração, a minha e a do Dr. Adriano, foi a geração que mais
transformação teve, nós, eu sempre brinco muito com isso, nós saímos de apontar lápis
com gilete, que era uma marca, né? Nós apontávamos lápis com gilete pra chegar aqui e
fazer uma pergunta assim pra você hoje: Quando eu apago no meu Facebook o
documento, ou seja lá no meu Messenger, zip, mip, zop, tanto nome né? Zap, por aí vai,
fica no seu ou fica no meu?
Então nós passamos por essa geração de uma forma muito atabalhoada, e
tivemos que sobreviver a isso, nós somos sobreviventes dessa imposição de mudança de
mundo muito rápida e vocês estão vivendo estão vivendo essa mudança de mundo
muito, muito rápida.
E nós tivemos já um tempo pra viver, pra pegar isso, pra amadurecer e ter essa
visão, não necessariamente positivista, mas nem tão maléfica de que as coisas, com o
seu tempo, ela se encaixa.
Então a primeira coisa que eu vou falar é como mãe, sua e sua, porque eu tenho
idade pra isso, não estou falando como política, vocês são pessoas, o grupo de vocês são
pessoas que são especiais nesse mundo que nós estamos vivendo hoje.
Segunda coisa, que relativizaram demais a palavra verdade e deram muito pouco
tempo para que a verdade exista, porque antes, uma verdade, ela era praticamente
eterna.
Eu comprava um livro, em 1975, eu estava estudando num livro que tinha sido
publicado em 1956, e eu copiava esse livro, hoje, o professor acabou de dar aula,
amanhã, quando você chegar na sala de aula, dependendo do que ele falou, você já da
pra contrapor e ele ficar em situação apertada se ele não se atualizou, então o que antes
levava-se anos, hoje pode-se levar minutos, e aí, sim, 100 por um, cabe.
Então eu entendo assim, vocês saem vitoriosos, sim, a universidade sai
machucada, ferida, pela sociedade, muitas pessoas já começam a olhar a universidade
de forma diferente, e eu entendo que, ainda que se coloque que nós não temos que usar
nenhuma aparato repressor ou qualquer coisa assim não é o nosso foco aqui.

2223
DIVISÃO DE TAQUIGRAFIA
Eu ainda entendo que a gente teria que mostrar de alguma forma que essa CPI
está viva, e que até dia 15 de março ela vai estar olhando as coisas.
Como amanhã é sexta-feira, devia achar um olho de algum jeito.
O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Então, agora eu quero
fazer uma pergunta, por exemplo, vamos aos fatos, eles falaram aqui que não tinha
contratação de prostituta e tal, aí você discute com o Bolini e o Bolini fala “Olha, esse
negócio de contratar prostitutas não é uma coisa tão antiga, quem contrata prostituta é o
Soroca isso e aquilo.”
Só que o Alan conta que uma coisa... Ah, tem a prostituta da Atlética, que é
aquele negócio da menina ir lá na barraca, tal, e o cara beber no umbigo dela, tomar no
peito dela a bebida. A prostituta do show é outra.
Então vamos pegar esse embalo e vamos falar as coisas factuais que vocês
sabem, vamos lá.
A SRA. MARIA RENATA MENCACCI COSTA – Então, em relação à
prostituição é mais ou menos isso que o senhor falou, o que o Rodrigo me contou, que
tem na conversa, é que quem começou com a prostituição de fato, foi o Flavio Miorin, o
Sorocaba, em 2013.
O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Flavio Miorin.
O SR. ALAN BRUM – Posso?
A SRA. MARIA RENATA MENCACCI COSTA – Desculpa, em 2012.
O SR. ALAN BRUM – Começar com a prostituição quer dizer que...
O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Flavio Miorin já veio
aqui?
O SR. ALAN BRUM – Posso?
A SRA. MARIA RENATA MENCACCI COSTA – Não, ele nunca veio.
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O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – (Ininteligível.)
O SR. ALAN BRUM – Quando ela fala prostituição, ela se refere à prostituição
dentro do teatrão, no anfiteatro da faculdade.
O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – (Ininteligível.)
A SRA. MARIA RENATA MENCACCI COSTA – Não, o que eu quero dizer
é assim, antes, antes do Sorocaba ser diretor geral do show, existiam esses eventos
dentro da faculdade, mas eles eram realizados com streepers, os homens do show não
encostavam nas mulheres, era um show que elas faziam, mas não havia relação sexual,
não havia contato físico entre eles.
Quem teve a ideia de trocar as streepers por prostitutas foi o Sorocaba, em 2012.
O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Dois mil e?
A SRA. MARIA RENATA MENCACCI COSTA – Doze.
O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Doze.
A SRA. MARIA RENATA MENCACCI COSTA – Daí teve essa troca e a
partir daí foi mantido. Foi aí, então, a prostituição mesmo.
O ritual com o ato sexual que eles fazem, começou em 2012. Antes existia a
presença de mulheres, que também eram objetificadas, mas eram streepers, não havia
toque, ninguém tocava nelas.
O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Mas a esfiha é desde
quando? Desde quando existe a expressão esfiha?
A SRA. MARIA RENATA MENCACCI COSTA – A expressão esfiha existe
há muitos anos, e o esfiha é o homem que vai atrás dessas mulheres. Antes, o esfiha ia
contratar streepers, e atualmente o esfiha vai contratar prostitutas.
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A mudança que teve foi essa, na verdade. Essa tradição de objetificar a mulher
existe há muitos anos, eu não sei quantos, mas existe há muitos anos, só tem essa
mudança em 2012, que ao invés de ser streepers passaram a ser prostitutas.
Ao invés deles só assistirem uma apresentação, eles passam a ter relações
sexuais com elas, enfim...
O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Então... Porque o show é
numa madrugada, numa noite.
A SRA. MARIA RENATA MENCACCI COSTA – Sim.
O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Aí as meninas de
programa, vão lá?
A SRA. MARIA RENATA MENCACCI COSTA – Isso.
O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Aí eles saem com elas ou
eles vão lá pra...
A SRA. MARIA RENATA MENCACCI COSTA – Então, são dois dias, o
SS, que significa Social Show.
O SR. ALAN BRUM – Interno e externo.
A SRA. MARIA RENATA MENCACCI COSTA – É, tem o interno e o
externo.
O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Ah, tem o SS?
O SR. ALAN BRUM – Olha, o que eu poso falar que desde...
O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Tem o SS interno e o SS
externo?
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O SR. ALAN BRUM – Isso.
A SRA. MARIA RENATA MENCACCI COSTA – Tem.
O SR. ALAN BRUM – O interno é o...
O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – O SS é abreviatura?
A SRA. MARIA RENATA MENCACCI COSTA – É o Social do Show.
O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Hã?
A SRA. MARIA RENATA MENCACCI COSTA – A abreviatura do Social
do Show.
O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Social do Show?
A SRA. MARIA RENATA MENCACCI COSTA – É, Social do Show.
O SR. ALAN BRUM – Então, o Tófoli quando ele faz a denúncia...
O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Tófoli é...
O SR. ALAN BRUM – Quando o Alan Garcia e o Tófoli fazem a denúncia do
SS em 1993, eles, provavelmente não existia SS interno.
Eles colocavam terno, e saiam da faculdade pra ir pra um bordel, ou pra um
hotel em que eles chamavam prostitutas, mas ele não está se referindo a vinda de
prostitutas pro espaço público.
O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Entendi.
O SR. ALAN BRUM – E acho que é um diferencial muito grande.
O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Lógico.
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O SR. ALAN BRUM – (Ininteligível.)
O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Esse é o segredo que o
Bolini conta pra vocês?
A SRA. MARIA RENATA MENCACCI COSTA – Isso.
O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Que a partir do Soroca...
A SRA. MARIA RENATA MENCACCI COSTA – Deixam de ser streepers...
O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – E do Soroca e o outro que
é lá de, não é de Botucatu, é de Avaré, que vocês falam, o Bolini, né?
O SR. ALAN BRUM – Sim.
A SRA. MARIA RENATA MENCACCI COSTA – O Rodrigo é de Avaré, o
apelido dele é Barata.
SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Não, tem um outro que
vocês falam.
A SRA. MARIA RENATA MENCACCI COSTA – É o Flavio...
O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Flavio Miorin.
A SRA. MARIA RENATA MENCACCI COSTA – Que é o Sorocaba.
O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Que é o Sorocaba.
A SRA. MARIA RENATA MENCACCI COSTA – Isso.
O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Da sua cidade.
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A SRA. MARIA RENATA MENCACCI COSTA – Pra você ver, né?
O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – (ininteligível.) E aí
começa a contratação de... O que é esse SS interno?
A SRA. MARIA RENATA MENCACCI COSTA – Então SS interno, acho
que o Alan pode até falar melhor, mas é quando eles trazem as prostitutas pra dentro da
faculdade.
O SR. ALAN BRUM – O SS... Aparentemente, pelo que eu ouço falar do show,
ele passou a ganhar muito mais dinheiro nos últimos tempos.
Então antes eles não tinham tantos recursos pra chamar tantas prostitutas de uma
vez.
O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – As meninas ficam lá no
palco ou na plateia?
O SR. ALAN BRUM – As meninas?
O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Que as streepers vinham
para o palco no dia do show?
O SR. ALAN BRUM – Então, desde que eu entrei... É assim, eu entrei no show
no ano em que o diretor era o Flavio Miorin, que é o Sorocaba, então o que eu vi no
show foi isso.
O único show que eu vi os SS, porque eu fiquei dois anos, mas eu só vi no
primeiro, porque você não é obrigado a participar e eu não participei no segundo ano,
mas no primeiro ano eu vi só o Sorocaba.
Então do Avaré, do Bolini a organização deles das prostitutas, que foi
semelhante a do Sorocaba, dizem que foi melhor, o que os amigos diziam na época é
que foi ótimo, mas eu só vi isso com prostitutas dentro da faculdade.
Então até... Na verdade, eu achava que essa conversa, quando eu vim aqui pela
primeira vez, na Audiência Pública de 21 de novembro, do ano passado, eu achava que
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era assim sempre, inclusive, eu achei que sempre tinha sido assim, porque não tinham
me apresentado uma outra realidade.
A única vez que eu vi foi na faculdade.
O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Tá. Koba, pede o último
Show Medicina, o CD do último.
Agora, as streepers iam pro palco, no shows anteriores, dos mais velhos, no
tempo do Alan Garcia, do Quibe, as streepers faziam parte do Show Medicina?
A SRA. MARIA RENATA MENCACCI COSTA – Não, não, elas são
chamadas em uma noite só, que é durante um dos ensaios, que não é um ensaio.
O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Ah...
A SRA. MARIA RENATA MENCACCI COSTA – Então, seria uma festa
que eles fazem entre eles.
O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Ah, é nos ensaios...
A SRA. MARIA RENATA MENCACCI COSTA – Não é uma apresentação
pública do show.
O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Mas tinha prostitutas que
fizeram um cara ir pra um bordel.
O SR. ALAN BRUM – Isso.
A SRA. MARIA RENATA MENCACCI COSTA – Isso.
O SR. PRESIDENTE – ADRIAN DIOGO – PT – Mas a prostituta vai lá e
dorme com ele na faculdade?
O SR. ALAN BRUM – Isso.
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A SRA. MARIA RENATA MENCACCI COSTA – Isso.
O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Transa lá nos sofás?
O SR. ALAN BRUM – Isso.
A SRA. MARIA RENATA MENCACCI COSTA – Isso mesmo.
O SR. ALAN BRUM – No palco.
A SRA. MARIA RENATA MENCACCI COSTA – No palco do teatro da
faculdade.
O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Ah... No palco?
A SRA. MARIA RENATA MENCACCI COSTA – É que o SS...
O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Lá na Casa de Arnaldo?
Lá no teatrão?
A SRA. MARIA RENATA MENCACCI COSTA – É.
O SR. ALAN BRUM – Isso.
O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Mas nos ensaios ou no dia
do show?
A SRA. MARIA RENATA MENCACCI COSTA – Nos ensaios.
O SR. ALAN BRUM – No ensaio.
A SRA. MARIA RENATA MENCACCI COSTA – No ensaio.
O SR. ALAN BRUM – No dia do show ninguém sabe.
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A SRA. MARIA RENATA MENCACCI COSTA – O dia do show é só pra
apresentação teatral que eles...
O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – São duas apresentações
do show ou uma só?
A SRA. MARIA RENATA MENCACCI COSTA – São dois dias de
apresentação.
O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Duas noites?
A SRA. MARIA RENATA MENCACCI COSTA – A quinta-feira, que é
fechada para os alunos.
O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – E na sexta para o público.
A SRA. MARIA RENATA MENCACCI COSTA – E no sábado, que é aberto
ao público e os pais vão assistir.
O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Os pais vão assistir?
A SRA. MARIA RENATA MENCACCI COSTA – Vão.
O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – E é o mesmo enredo?
A SRA. MARIA RENATA MENCACCI COSTA – É mais ou menos o
mesmo enredo, eles fazem algumas alterações, algumas piadas que são mais pesadas
eles tornam mais amenas.
O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Entendi, agora eu estou
entendendo.
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A SRA. MARIA RENATA MENCACCI COSTA – Mas a questão do SS, que
eu acho que é importante pontuar, enquanto mulher que ficou sabendo disso, é que pra
alem deles fazerem só, pra eles fazerem a mulher de objeto sexual, eles usam o sexo
como poder.
Então eles fazem toda uma apresentaçãozinha, antes de todos os caras do show
poderem ter acesso as prostitutas.
Então os primeiros homens que têm acesso as prostitutas são os que são mais,
que estão mais altos na hierarquia, então seriam os diretores e os sextos anos. Eles são
os primeiros que podem encostar nas mulheres e ter relações sexuais.
Então eu entendo isso como o máximo da objetificação, você...
A AUDIÊNCIA – (Inaudível.)
A SRA. MARIA RENATA MENCACCI COSTA – É, você demarca o seu
poder usando a mulher como objeto sexual.
O SR. ALAN BRUM – E como...
A SRA. MARIA RENATA MENCACCI COSTA – Isso é muito cruel.
O SR. ALAN BRUM – E como geralmente são menos prostitutas do que os
membros do show, então elas transam com mais de um homem e geralmente os
primeiros a transar são os que têm maior poder, veteranos, diretores.
O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Então quer dizer que
vocês abriram o segredo que eles não abriram por 70 anos.
O SR. ALAN BRUM – E não continuaram abrindo até agora, porque na
faculdade eles estão dizendo outra coisa.
A SRA. MARIA RENATA MENCACCI COSTA – É, eles gostam de dizer,
de falar que a gente inventou isso.
O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Hã? Inventou? Entendi.
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O SR. ALAN BRUM – Todos que vieram depor inventaram tudo.
O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Entendi.
Tá bom, e conta mais então, vamos contar, e onde que eles fazem... Onde que...
Como as meninas são contratadas, qual é o critério, onde contrata?
A SRA. MARIA RENATA MENCACCI COSTA – Então...
O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Por exemplo, eu fico
querendo entender uma coisa, é uma faculdade de medicina.
A SRA. MARIA RENATA MENCACCI COSTA – Sim.
O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Hoje em dia...
Antigamente, ir na zona, estudante de medicina, vestibulando, era uma coisa assim, que
fazia parte da cultura, da iniciação, sei lá.
Hoje tem Aids, e depois, ninguém mais precisa, em qualquer idade, precisa
contratar uma prostituta, pagar, o negócio da relação está tão aberta, né?
Como é que o estudante de medicina vai transar com uma mulher que pode estar
doente, infectada, como é que é essa loucura e levar para os meninos lá, como é que é
numa faculdade, ainda mais com a Pinheiros? Que é tão...
E esse negócio atrasado, contratar, tem algumas boates que eles se relacionam?
Porque eu estou aprendendo aqui na CPI, que tem uma cadeia de empreendedorismo
nesse negócio das Atléticas e tal, que é pegar meninas universitárias recém-ingressantes,
trazer elas para as festas, principalmente ladies fisrt, pagar o aluguel delas e elas se
tornam garotas de programa de boate, ao mesmo tempo em que são universitárias.
Vocês têm ideia disso?
A SRA. MARIA RENATA MENCACCI COSTA – Disso que o senhor falou
agora, desse negócio das meninas universitárias, eu realmente não tenho ideia.
Eu só queria pontuar uma coisa na fala do senhor, se o senhor me permite, é que
o senhor fez uma associação um pouco problemática em relação à prostituição e às
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doenças sexualmente transmissíveis e a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado
com isso.
Apesar dos profissionais do sexo, de uma maneira geral, estarem no grupo de
risco à gente tem que tomar cuidado em falar “Ah, se relacionar com esse tipo de pessoa
tem o risco de doença.”, pode ter uma carga preconceituosa nisso que a gente tem que
tomar cuidado ao falar.
Mas para além da...
O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Você pode esclarecer?
Que eu sou tão antigo que eu fico imaginando, sabe aquelas meninas que ficam na
Cidade Jardim? Ou lá na entrada, não é preconceito, é uma coisa assim, que eu não
posso entender como que no século XXI a pessoa não pode ter uma relação com
qualquer pessoa e transar de uma forma de amor, como se a transa fosse uma
consequência do amor.
Eu não consigo entender essa coisa da contratação, é muito mais essa coisa da
contratação, desse imponderável, e eu não entendo como é esse mundo, como é que se
penetra nesse mundo, isso que eu quero saber, como é que contrata, quem contrata, se
tem gente especializada nisso.
A SRA. MARIA RENATA MENCACCI COSTA – Então, essa questão do
amor e como que as pessoas acabam se prostituindo eu acho que é uma discussão
complexa demais, mas que ela é determinada socialmente.
As pessoas se prostituem por necessidade, a sociedade se organiza de uma forma
cruel e que acaba jogando elas nessa situação que elas precisam fazer isso pra
sobreviver.
Mas quem contrata as prostitutas dentro do Show Medicina é o cargo do esfiha.
O esfiha, ele...
O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Tem um cara que chama
esfiha (Ininteligível).
A SRA. MARIA RENATA MENCACCI COSTA – Tem um cara, que ele
chama esfiha, e a função dele é ir atrás...
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O SR. ALAN BRUM – De um a três.
A SRA. MARIA RENATA MENCACCI COSTA – É, a função desses...
O SR. ALAN BRUM – O ano que eu vi eram três.
O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Três esfihas?
A SRA. MARIA RENATA MENCACCI COSTA – É. E a função deles é ir
atrás das prostitutas, escolher quais são mais adequadas e pelo que eu soube, são
prostitutas de luxo.
Então é assim, o show gasta muito dinheiro com prostituta, não é pouco
dinheiro, aliás, os maiores gastos do show não são com as apresentações teatrais deles,
são com prostitutas e com álcool.
Eles gastam muito dinheiro e são sempre prostitutas de luxo, eu não conheço
casas de...
O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Que prostitutas?
O SR. ALAN BRUM – É, suponho...
A AUDIÊNCIA – (Ininteligível.)
O SR. ALAN BRUM – Suponho que é uma questão do quanto a prostituta
cobra pelo serviço dela.
Eu poderia também fazer uns comentários, deputado?
Eu não sou mais adequado, eu acho que a Renata fala muito melhor do que eu
sobre o assunto, mas o que a prostituta representa, simbolicamente, tem tanto essa
mercantilização do corpo e esse papel de subjugação, como tem uma outra dimensão,
que é uma quebra das convenções que incriminam a sexualidade da mulher na
sociedade.
Que é um papel anticonvencional, um papel empoderado da mulher, então é
complicado, quando a gente não... Você fez uma análise assim, tipo, como que esses
caras... Tá tão fora, como assim?
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Acho que tem todo o sentido, as maiores críticas que a gente faz, num plano
amplo, à prostituição é a questão da exploração sexual, no sentido assim, como a gente
transcende a própria exploração de uma sociedade extremamente desigual, excludente,
etc., e transcende para uma exploração sexual, e que, sim, é um serviço que a mulher
está negociando.
E ela pode fazer isso, e às vezes vale muito mais a pena do que um trabalho que
é extremamente precarizado, é uma escolha, faz sentido, mas a crítica é no sentido de
uma mercantilização do corpo dentro de uma sociedade desigual, excludente.
Uma outra esfera, que é o que eu acho mais problemática no show, que eu acho
que diferencia bastante o SS, que um... Porque é assim, é meio tosco, é meio bobão esse
negócio de um monte de homem que se organiza numa fraternidade pra ir pra um
bordel.
Tem um quê de tosco, mas o que aconteceu em 1993, largamente menos
recriminado, é o que acontece hoje, é o que aconteceu pelo menos em 2014, 2013, nos
últimos anos, em que um grupo que tem essas características que a gente vem
descrevendo aqui, chega a tal grau de privatismo, que utiliza a universidade pública, o
espaço da universidade pública, cedido pelo diretor com altos privilégios, porque tem
muito poder, pra fazer isso no seu próprio quintal, utilizando um espaço que deveria ser
da sociedade pra fazer a sua exploração.
Isso enganando as mulheres da própria entidade, que fazem a costura, eles não
contam pra elas também, não é que as meninas da costura e do show e os meninos do
show enganam toda a faculdade, não, os caras do show enganam toda a faculdade e a
costura, e tem mulheres, dispõem de mulheres que vão fazer seus figurinos enquanto
eles estão com prostitutas no teatrão.
Acho que essa é uma dimensão importante na dramaticidade disso.
A SRA. MARIA RENATA MENCACCI COSTA – Eu só queria pontuar uma
coisa, pegando um pouco disso que o Alan falou, que eu, enquanto mulher, enquanto
militante feminista, eu não vim aqui pra fazer o debate da prostituição e suas
implicações morais, assim, eu tenho claro pra mim, isso é uma opinião pessoal, não é
uma opinião do movimento feminista, nem nada, que existe uma linha muito tênue entre
liberdade sexual e objetificação do corpo.
Mas não acho que é esse debate que tem que ser feito nas questões morais da
prostituição em relação ao Show Medicina.
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Eu acho que o debate que a gente faz é em relação à representação que isso
adquire dentro do contexto do Show Medicina.
Quando que as mulheres aparecem no Show Medicina? Pra servir a eles, pra
costurar pra eles de forma alienada, e pra transar com eles, pra ser objeto sexual deles.
Não interessa se essas mulheres que transam com eles são prostitutas ou não são,
mas são os dois contextos em que a mulhere aparecem no Show Medicina.
O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Mas quem introduziu o
conceito de prostitutas são vocês, eu to aqui só perguntando...
O SR. ALAN BRUM – Não, sim...
A SRA. MARIA RENATA MENCACCI COSTA – É que na verdade eu estou
falando pro deputado, mas eu estou respondendo ao Alan.
O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Ah bom.
A SRA. MARIA RENATA MENCACCI COSTA – O debate não é esse.
O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Esse ano quem vai ser
interrogado aqui sou eu! Pelo amor de Deus, vamos lá vai.
Chegou o negócio do Show Medicina aí? Chegou o DVD?
A AUDIÊNCIA – (Ininteligível.)
O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Chegou o DVD do Show
Medicina? Vamos lá? Vamos ver? Vamos ver as partes, então.
Pode pegar, pode pegar tudo aí, pode pegar.
Vamos lá ver o Show Medicina então, de frente, vamos ver as partes mais...
Muito obrigada, querida.
A SRA. – Muito obrigada pela atenção.
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O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Obrigado, muito
obrigado. Obrigado, querida.

O VÍDEO
O CORO – Vamos fazer diferente (ininteligível), somos do Show Medicina, me
alucina e me fascina.
(Ininteligível) a alegria foi tanta que (Ininteligível), na aula eu bocejo,
(Ininteligível) mas hoje eu vou ensaiar, (Ininteligível).

Música

***
A AUDIÊNCIA – (Ininteligível.)
A SRA. MARIA RENATA MENCACCI COSTA – Esclareço.
Então, essas são minhas conversas com o Rodrigo, que foi diretor geral do show
em 2013, e eu resolvi expor essas conversas para a CPI porque os depoentes que vieram
aqui representando o Show Medicina negaram tudo.
E nessas conversas eu tenho uma pessoa que fez parte do Show Medicina, foi
liderança...
O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – (Ininteligível.) Vamos ler
pra gravar, vai.
A SRA. MARIA RENATA MENCACCI COSTA – Pode subir um pouco?
O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Pode subir.
A SRA. MARIA RENATA MENCACCI COSTA – Não, não assim. Desce
então, ao contrário, mais pra lá... Mais.
Então, daí, dá pra começar por aí, eu acho, está escrito, o Rodrigo escreveu “Ele
trouxe essa ideia no ano da diretoria dele.”, se referindo ao Sorocaba, o Flavio Miorin.
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“No começo eu até entusiasmei, da primeira vez que aconteceu eu achei um
fracasso.”, se referindo à prostituição.
Eu perguntei em que sentido ele tinha achado um fracasso e a resposta foi “Mas
pensei que tudo tinha perdido o controle, que tinha sido só daquela vez, não sei, eu
nunca achei que as mulheres sofressem, mas achava um pouco chocante.”
Daí ele tira um sarro, daí “Não era nada como no filme, [Esse é o filme “De
Olhos bem Fechados”, do Stanley Kubrick, que tem um ritual com prostituição
também.] depois teve a segunda vez, que eu briguei feio com o Soroca.”
Eu perguntei porque eles brigaram, e ele falou que achou que tinha sido
escrotice. É... Desce mais.
Ele falou que ninguém tinha gostado, que era pesado com as meninas, que não
tinha sido só um Streep tease, ele achou que as pessoas iam concordar com ele, mas que
não concordaram e depois ele foi diretor.
E que, quando se discutiu o assunto, só ele tinha essa opinião, que o Silvio não
colocava a opinião dele, e ele acabou cedendo, continuou, ele manteve o ritual de
prostituição.
Eu perguntei de outros membros do show que tenham posicionamento mais
progressista e daí nesse trecho ele fala que eles não se colocavam, que teve gente,
membros do show, que iam embora durante os SS, mas nunca colocavam que achavam
o ritual em si absurdo.
Daí, depois disso, ele fala que, quando ele assumiu a diretoria ele tentava podar
as coisas, mas existia uma pressão do grupo e ele acabava sempre cedendo.
E nessa parte é mais ou menos isso, essa conversa, esse trecho da conversa, é
basicamente ele contando como que começa a prostituição dentro do show, que foi
aquilo que a gente já expôs aqui, que foi com o Sorocaba, que antes era só uma
apresentação de Streep tease, e ele admitindo que, quando ele foi diretor, ele não
conseguiu acabar com essa prática, por causa da pressão que o grupo exercia sobre ele e
ele acabou cedendo.
O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – (Ininteligível.)
A SRA. MARIA RENATA MENCACCI COSTA – Então, isso era eu que
estava falando, que existe uma dinâmica dentro do show, que os caras pressionavam e
que ele acabou não podando.
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Olha lá, e aí ele admite que ele tinha medo de perder o intercâmbio dele ou ser
jubilado, por causa do caso do SVO, que é do Leonardo Turra, que veio depor aqui
semana retrasada, e do extintor, que foi aquele caso que a gente relatou, que eles
esvaziaram os extintores dentro de um anfiteatro da faculdade, danificaram o
equipamento e tal.
E daí ele falando de novo que ele fez o que esperavam dele como liderança do
show medicina, que era manter essas práticas.
É... Nessa conversa, é só isso, eu acho.
É, ele fala que ele não considera as pessoas do show, ele usa o termo escrotos,
pessoas ruins, mas que a situação que se desenvolveu de um modo ruim, então ele
admite que é um pouco ruim, “Que não encaro essas coisas como privilégios.”
Que a gente coloca isso, que o show é uma instituição muito privilegiada dentro
da faculdade, e aí ele fala “Em um dia não define 60, os outros 59 dias não são rituais
misóginos, não são nem rituais.”
Apesar dele tentar fazer uma defesa dos outros 59 dias, eu queria pontuar aqui
nessa frase dele que ele acaba admitindo que existe pelo menos um dia que é um ritual
misógino e se existe um dia, já não é aceitável.
Pode baixar mais.
A AUDIÊNCIA – (Ininteligível.)
A SRA. MARIA RENATA MENCACCI COSTA – Tem mais aí? Abaixa que
tem mais conversa. Isso já foi, ah, espera, essa parte é em relação a outras coisas que
aconteceram no show.
O SR. ALAN BRUM – (Ininteligível.)
A SRA. MARIA RENATA MENCACCI COSTA – É, sobe mais um pouco.
O SR. ALAN BRUM – (Ininteligível.)
A SRA. MARIA RENATA MENCACCI COSTA – Fez.
O SR. ALAN BRUM – (Ininteligível.)
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A SRA, MARIA RENATA MENCACCI COSTA – Não, não é essa parte,
abaixa.
O SR. ALAN BRUM – (Ininteligível.) Tá dando pra ler?
A SRA. MARIA RENATA MENCACCI COSTA – Tá, mais ou menos.
É que tinha um texto gigante antes dessa conversa que ele admitia várias coisas
que aconteceram.
O SR. ALAN BRUM – (Ininteligível.)
A SRA. SARAH MUNHOZ – PCdoB – (Ininteligível.)
A SRA. MARIA RENATA MENCACCI COSTA – Cadê o original que eu
grifei?
A AUDIÊNCIA – (Inaudível.)
A SRA. MARIA RENATA MENCACCI COSTA – É, pega do whatsapp,
Alan.
A AUDIÊNCIA – (Inaudível.)
A SRA. MARIA RENATA MENCACCI COSTA – Volta na pasta.
O SR. ALAN BRUM – É isso?
A SRA. MARIA RENATA MENCACCI COSTA – É. E procura o...
A SRA. – (Ininteligível.)
O SR. ALAN BRUM – Cara, eu não sei mexer nisso daqui. (Ininteligível) é um
pen drive.
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A SRA. MARIA RENATA MENCACCI COSTA – Qual que é o pen drive?
O SR. ALAN BRUM – (Ininteligível.)
A SRA. – Dá um F5.
O SR. ALAN BRUM – Oi?
A SRA. – Dá um F5, que aí o seu pen drive (Ininteligível).
O SR. ALAN BRUM – (Ininteligível.)
A SRA. – Tá aí?
A SRA. MARIA RENATA MENCACCI COSTA – Koba...
O SR. ALAM BRUM – (Ininteligível) isso daqui.
A SRA. MARIA RENATA MENCACCI COSTA – Cadê o...
O SR. – (Inaudível.)
O SR. ALAN BRUM – (Ininteligível.) Não to achando o pen drive aqui.
O SR. – (Ininteligível.)
O SR. ALAN BRUM – Coloca.
O SR. RICARDO KOBAYASHI – Espera só m minutinho, tem o celular do
(Ininteligível) aí?
O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – (Ininteligível.)
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O SR. ALAN BRUM – Só no gabinete?
O SR. RICARDO KOBAYASHI – É, eu não vou ter aqui mesmo. Fabi, ta
bom? Pode deixar, tá bom. Obrigado, tchau, tchau.
O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – É o Fabiana?
A SRA. MARIA RENATA MENCACCI COSTA – É essa pasta?
O SR. RICARDO KOBAYASHI – Fabiana.
A SRA. MARIA RENATA MENCACCI COSTA – Não é essa.
A SRA. – (Ininteligível.)
O SR. RICARDO KOBAYASHI – Eu ligo pra ela, espera aí.
A SRA. MARIA RENATA MENCACCI COSTA – Aqui!
O SR. RICARDO KOBAYASHI – (Ininteligível.)
O SR. ALAN BRUM – Não dá pra ser aquilo. (Ininteligível.)
A SRA. – Quer agora?
O SR. RICARDO KOBAYASHI – Não, deixa.
O SR. ALAN BRUM – Oi?
O SR. RICARDO KOBAYASHI – Não, pedi pra ligarem (Ininteligível.) tava
bloqueado.
A AUDIÊNCIA – (Inaudível.)
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O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Vocês conversaram a
madrugada inteira, hein?
A SRA. MARIA RENATA MENCACCI COSTA – Não, isso foi durante o
dia. (Risos.) Tem os horários aí.
Isso são vários dias de conversa, não é um dia só, são meses de conversa, na
verdade.
A SRA. – Dá um control F.
O SR. ALAN BRUM – Eu não sei como é, ela falou pra procurar uma coisa
amarela.
A SRA. MARIA RENATA MENCACCI COSTA – É, eu grifei essas partes.
A AUDIÊNCIA – (Inaudível.)
A SRA. MARIA RENATA MENCACCI COSTA – Putz.
A AUDIÊNCIA – (Inaudível.)
A SRA. MARIA RENATA MENCACCI COSTA – Aí! Então, esse caso foi
um texto que eu tinha recebido sobre uma possível assembleia que o Show Medicina
faria e houve uma confusão, porque na verdade era uma reunião de uma das comissões,
e eu mandei pra ele, porque eu sabia que ele era do show, e eu queria um
esclarecimento, daí, se der pra descer, isso é só pra... E...
O SR. ALAN BRUM – Desce, né?
A SRA. MARIA RENATA MENCACCI COSTA – É, até ficar... Então, essa
parte que é importante. Que ele diz que ele nunca respondeu as minhas acusações ao
show, porque ele acha que várias delas têm razão. Segue mais.
E aqui ele fala de novo de estar encarando a perspectiva de estar enfrentando
jubilamento como real, que o Silvio teve a oportunidade de fazer um show diferente e
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ele não teve essa oportunidade, então aqui é mais uma vez, quando o Adriano pergunta
como eles estão se sentindo, eles sabem que eles estão fazendo algo gravíssimo, eles
encaram a possibilidade de jubilamento.
O SR. – (Ininteligível.)
O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – (Ininteligível.) É, eu
preciso, porque é muito sério, eu não posso deixar (Ininteligível).
O SR. – (Ininteligível.)
O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Eu estou terminando
(Ininteligível).
A SRA. MARIA RENATA MENCACCI COSTA – Aqui é se referindo a
primeira Audiência Pública que teve.
Ah, então, e daí eu perguntei a que ele estava se referindo, quem que foi cutucar,
que a única referência mais clara que tinha sido feita a ele na primeira Audiência
Pública poderia ser identificada, porque conhecia a história do depoimento do Iuri.
Daí, depois, desce mais um pouquinho, daí ele achou que o Iuri, quando contou
aquelas histórias que ele foi perseguido depois que ele saiu do vestibular, ele achou que
o Iuri estava falando do Sorocaba, e aí depois ele admite que, quando o Iuri saiu do
teatro e que alguém foi ameaçar o Iuri de suicídio social se ele contasse alguma coisa do
que tinha acontecido no vestibular do show, ele admite que foi ele quando saiu do
teatro, mas não fala, diz que não chamou ele de veadinho.
E que depois quem perseguiu ele nas semanas subsequentes foi o Sorocaba.
Então, eu acho que esse ponto é importante, porque uma das coisas que os
homens do show vêm aqui e negam, é que existe a perseguição e que eles não ameaçam
as pessoas de suicídio social, mas nesse trecho da conversa ele ameaça.
Ele admite que houve ameaça, sim, e que o Iuri saiu do teatro no dia do
vestibular, e que nas semanas seguintes foram atrás dele para ameaçar e garantir o
silêncio.
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E isso daí sou eu, falando de ameaças de suicídio social. E aí, o que vem depois
é que ele fala que quem deveria sentir vergonha de andar na rua era ele e que, aliás, ele
está sentindo.
Isso foi depois das denúncias feitas depois da primeira Audiência Pública, no dia
11 de novembro do ano passado.
O SR. – Tem mais?
A SRA. MARIA RENATA MENCACCI COSTA – Tem. Aí é ele falando que
se o show não mudasse em nada ele não levaria, não continuaria no show, e falou que
talvez saísse mesmo se não mudasse.
E aí ele fala das questões mais pessoais dele, que tem a questão do pai dele, que
o pai dele não sentiria orgulho das práticas dele no show, tem a questão com a mãe dele,
a história da prostituição, então, aí, admitindo mais uma vez que existe prostituição.
E aí, depois, eu falo como é simbólico uma pessoa que é diretor, que foi diretor,
sair do show, e daí ele fala que se ele se coloca contra o show, nenhuma... A palavra
dele não vai valer nada, no sentido de uma mudança.
E daí eu acho que evidencia, mais uma vez, como o show é fechado, como o
show não quer mudança.
A AUDIÊNCIA – (Inaudível.)
A SRA. MARIA RENATA MENCACCI COSTA – É, ele fala que... Essa
conversa que eu estava tendo era sobre perspectivas de mudança no show.
Foi logo depois da primeira Audiência e estava sendo organizada uma reunião, e
o show queria falar sobre mudanças que ele faria, que talvez dar mais espaço para as
mulheres, etc., etc., etc.
E aí, no meio dessa conversa, ele começa a falar que talvez ele não fosse
continuar sendo membro do Show Medicina, agora, em 2015, e daí ele diz que se ele
colocasse isso para o grupo, que ele não iria continuar sendo membro do Show
Medicina, a opinião dele, dentro do show, imediatamente pararia de ter alguma
importância, apesar dele ser o membro que esteja numa hierarquia mais alta possível.
Se ele indicasse que talvez ele não fosse continuar no show, a opinião dele
passaria a valer nada e eu acho que isso é um pouco indicativo da organização do show,
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como ela é muito centrada em si, como ela não quer dar esclarecimentos ao público e
nem a comunidade universitária.
Aqui ele falando que ele gostou que uma das reportagens que saíram, esse caso é
reportagem que saiu no “Ponte”, que ele gostou que a reportagem não focou na história
da prostituição, então, de novo, admitindo que, sim, há contratação de prostitutas.
O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – (Ininteligível.)
A SRA. MARIA RENATA MENCACCI COSTA – É a da “Piauí” saiu mais
recentemente, eu já não estava mais falando com ele.
Não, essas partes não. Pera aí, o quê que é isso?
Ah, então, aí começam... Aí começa uma parte que ele vai falar de várias
características do show e o que suscitou essa conversa foi uma reportagem que saiu na
“Carta Capital.” Pode descer um pouco mais, aí!
Daí ele falou que leu o texto, tal, tal, tal, que ele ficou confuso, mas que ele
estava confuso em relação à culpa dele, ao quanto ele se encaixa nisso, que ele entende
a questão do vestibular, que a gente coloca as opressões que são manifestadas no
vestibular do show, mas que ele não achava que isso seria expandido para a formação
profissional dele, que ele achava que era humano com os pacientes.
Isso são considerações minhas, não, não é isso que eu quero mostrar. Espera,
sobe mais, mais, não, você está voltando, é pra avançar. Tá, aí.
E daí é ele falando sobre o show, “O fato é que as divergências eram tratadas
com desprezo pelos mais velhos, mas as pessoas com ideias diferentes estavam no show
até o ano passado. Esse ano alguns saíram e os que entraram depois, com essas idéias,
não quiseram prestar, mas sempre via o espaço da Direita como sendo a Atlética, não
existia um espaço da Esquerda, o CAOC era bem estranho, burocrático.
O show se aproximava um pouco disso nessa época.
Tudo bem que bem pouco, mas era o que havia.
Dizem que, quem não se move em um trem em movimento escolhe um lado,
mas achei que fiz coisas para frear o trem. Lembro de me sentir orgulhoso ano passado,
quando um sapo ficou duas horas brigando comigo, porque quase não tínhamos falado
de cubanos, porque eu tinha inibido esse tipo de piada o quanto pude.
Claro que depois disseram que o meu show teve piadas xenofóbicas, mas,
quando aconteceu, eu achei que o trem ia mais devagar.”
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É... Depois “Lembro de brigar horas com o sapo que agrediu o calouro.”
Que ele está se referindo a um episódio que um sapo, durante o vestibular do
show medicina, deu um soco em um calouro.
“Lembro de gritar com o coral quando aconteceu o acidente do Alan, de não
conseguir proibir o negócio naquele dia. De fazer tudo de novo no acidente do Nicini e
conseguir.
Lembro de tentar tirar o Scalisa do quadro.”
Então aqui, esse ponto eu queria ressaltar muito, além deles admitirem que o que
aconteceu com o Alan realmente foi durante o coral, isso era uma prática do show, eu
queria destacar a parte do Scalisa, que eles insistem em dizer que o quadro não foi feito
pro Scalisa, que era uma representação genérica, que era uma alegoria, e aqui está claro,
leem que é pra tirar o quadro do Scalisa, que era o Scalisa, era uma representação do
Scalisa.
“Lembro de ter dado certo e depois errado, lembro de dizer sobre o quadro goi
estar podado.”, que é como a gente já expôs a apresentação do Show Medicina do ano
passado, ela foi inteira homofóbica e de escracho dos coletivos.
“Lembro de ter pesadelos em época de vestibular, lembro de ter tido centenas de
pesadelos e essas coisas me aliviavam a consciência até a audiência, mas o que
aconteceu lá me diz não importa, não foi suficiente, se os motivos eram egoístas, perto
do que fizemos você não fez nada, terá que pagar por não ter feito o suficiente.
Sei que me ausentei muito quando tudo pegou fogo, mas tive medo.
Lembro do que disse pro Augusto quando conversei com ele logo que cheguei,
não sei se ele se lembra, disse que tudo o que eu tinha investido numa geração que
pensava diferente ia por água abaixo, pelo menos dentro do show.”
Então, esse é um trecho que ele admite muitas coisas.
A AUDIÊNCIA – (Inaudível.)
A SRA. MARIA RENATA MENCACCI COSTA – É a parte mais
importante, que ele fala sobre os trotes, ele fala, ele admite que o quadro foi para o
Scalisa, ele admite que o show tem um conteúdo preconceituoso em diversos aspectos,
ele admite que o show tem um pensamento retrógrado, ali no final, então ele...
Esse trecho, assim, não fala da prostituição, já foi exibido, mas confirma,
praticamente, todas as denúncias que nós fizemos.
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O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – (Ininteligível.)
A SRA. MARIA RENATA MENCACCI COSTA – É que...
O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – “Sei que me ausentei
muito quando tudo pegou fogo, mas tive medo.”
A SRA. MARIA RENATA MENCACCI COSTA – É que tudo começou a
pegar fogo, na verdade, pegar fogo que a gente diz, das denúncias começaram quando
ele estava na Holanda, o ano passado.
O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Ah...
A SRA. MARIA RENATA MENCACCI COSTA – Ele voltou no meio do
ano e daí, logo que ele voltou, ele tentou se ausentar das discussões, não participou
tanto e tal, eu acho que é a isso que ele se refere.
O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Tá, mas qual é a
conclusão disso “Que tudo o que eu tinha investido numa geração que pensava diferente
ia por água abaixo, pelo menos dentro do show.”
A SRA. MARIA RENATA MENCACCI COSTA – Dentro do show, ele
acha... Então, o Rodrigo, ele se coloca como uma pessoa que tem um pensamento
progressista, de Esquerda e, assim, o show não era uma instituição...
O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Não era, né?
A SRA. MARIA RENATA MENCACCI COSTA – Progressista, não é uma
instituição de Esquerda, muito pelo contrário, é uma instituição conservadora.
O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – É.
A SRA. MARIA RENATA MENCACCI COSTA – Mas ele tem pra ele que
ele investiu nisso no show, de tornar o show mais progressista.
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O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Entendi, pra não tornar
pior, que falava de cubanos...
A SRA. MARIA RENATA MENCACCI COSTA – É essa coisa, de tentar
fazer menos piadas com cubanos, mas assim, deixando claro que as piadas com cubanos
foram feitas da mesma forma e ele achava que ele tinha conseguido mudar alguma
coisa.
O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Entendi.
A SRA. MARIA RENATA MENCACCI COSTA – E que, quando ele voltou
do intercâmbio, ele viu que na verdade ele não tinha mudado nada...
O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Legal.
A SRA. MARIA RENATA MENCACCI COSTA – E que o show continuava
conservador da mesma forma.
O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Tá bom.
A SRA. MARIA RENATA MENCACCI COSTA – É, acho que...
O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Tem mais alguma coisa?
A SRA. MARIA RENATA MENCACCI COSTA – Tem, um pouquinho mais
pra baixo.
O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Tá.
A SRA. MARIA RENATA MENCACCI COSTA – Mas é bem pouco.
O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Não, isso daí nós já
vimos, não?
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A SRA. MARIA RENATA MENCACCI COSTA – Não, espera, passou, aí.
Aí é ele falando novamente sobre o acidente do Alan, que depois, na mesma
semana, eles aplicaram o mesmo trote em mais dois calouros do coral.
O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Meu Deus.
A SRA. MARIA RENATA MENCACCI COSTA – Então, daí o Caio, que
também veio depor, e o Nicini, que é o Murilo Germano, que também veio falar aqui já.
E eu falando, que eu preferia que nunca tivesse acontecido e tal, e ele fala que
ele tentou proibir, que ele não estava presente em nenhum dos dias.
O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – “Proibi e fui ignorado, me
culpa um pouco por isso.”
A SRA. MARIA RITA MENCACCI COSTA – Sim, é isso, exatamente.
O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Tá bom, tem mais alguma
coisa, Renatinha?
A SRA. MARIA RENATA MENCACCI COSTA – Eu acho que depois, mais
pra frente, tem mais alguma referência ao Iuri e ao Scalisa, que foi depois da
apresentação do show, que ele fala que ele se sente mal.
O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Me recupera o...
A SRA. MARIA RENATA MENCACCI COSTA – Ah...
O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Hã?
A SRA. MARIA RENATA MENCACCI COSTA – Isso daqui é interessante.
Isso daqui mostra uma relação interessante entre o show e a diretoria da
Faculdade de Medicina.
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Nesse trecho da conversa, eu não lembro como que exatamente surgiu esse
assunto, mas ele começa a falar sobre financiamento do show e depois ele entra, ele
começa a falar um pouco sobre como que eles fizeram o CNPJ do show, e depois de um
tempo ele me conta que quem pediu que o show fizesse um CNPJ foi a diretoria da
Faculdade de Medicina, e que esse CNPJ foi feito.
O pedido da diretoria da Faculdade de Medicina foi porque eles tinham
conhecimento das atividades do show e eles tinham medo que estourasse algo como
uma Audiência Pública, uma CPI e que gostaria que o show respondesse por si e não...
O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Onde que tá?
A SRA. MARIA RENATA MENCACCI COSTA – Aqui, olha.
O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Ah... Agora que eu
entendi tudo.
A SRA. MARIA RENATA MENCACCI COSTA – “Seria bom algo ser
provado...” Olha, aqui.
O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Meus Deus do céu...
Agora que eu entendo porque tem tanto advogado aí. Muito bem, esclareceu, agora está
claro.
A SRA. MARIA RENATA MENCACCI COSTA – Então, eu acho esse
trecho...
O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – CNPJ...
A SRA. MARIA RENATA MENCACCI COSTA – Interessante por causa
disso.
O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Meus Deus do céu.
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A SRA. MARIA RENATA MENCACCI COSTA – Que mostra a relação da
diretoria, na verdade, como elas são bem promíscuas.
O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Nossa, você matou a pau,
isso eu não sabia, vou ter que ler com todo o cuidado, vai ter que imprimir isso, ler linha
por linha.
Olha! Meu Deus do céu, agora eu entendi.
A SRA. MARIA RITA MENCACCI COSTA – É basicamente isso.
O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Obrigado, Renata.
Alan, obrigado. Obrigado a todos.
Eu tenho que responder ao “Estadão”, que tem uma bucha aí.
O SR. – (Inaudível.) Um e-mail que passaram errado.
AO SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Quem passou?
O SR. – Não sei. (Ininteligível.)
O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Tá escrito isso aqui, não
tá? Não tá em lugar nenhum?
Então vamos esclarecer, vamos lá, tchau.
A sessão está encerrada, obrigado.
O SR. ALAN BRUM – Hoje eu fui no HC, pra pegar o laudo do meu TCE e,
aparentemente, o Silvio, quando ele falou, porque o Silvio me acompanhou no hospital
e tudo o mais, ele falou que tinha um intervalo grande de 10h, sei lá, uma coisa assim, e
eu não tive acesso ao laudo.
Pedi e chega em 20 dias, mas eu acessei por um... Pedi pra um médico acessar
pra mim e de fato há um grande intervalo, tipo 10h, entre as minhas duas tomografias,
só corrigindo.
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O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Você esclarece um pouco
melhor?
O SR. ALAN BRUM – Sim, eu me comprometo a mandar o laudo, mas chega
em 20 dias.
O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Tá bom, tá bom, por
favor.
O SR. ALAN BRUM – (Ininteligível.)
O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Desculpa, tá?
A sessão está encerrada.

***
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CPI DAS VIOLAÇÕES DOS DIREITOS HUMANOS NAS
FACULDADES PAULISTAS
03.03.2015

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - Declaro aberta a Reunião da
Comissão Parlamentar de Inquérito constituída pelo Ato nº 56 de 2014 com a finalidade
de investigar as violações dos Direitos Humanos e demais ilegalidades ocorridas no
âmbito das universidades do estado de São Paulo nos chamados “trotes”.
Convoco, nos termos regimentais, a deputada Sarah Munhoz e o deputado Marco
Aurélio, para receber a documentação colhida pela reportagem da TV Bandeirantes,
através do repórter Gilberto Smaniotto e do produtor Victor Sá, e ouvir os depoimentos
dos seguintes convocados, segundo o requerimento.
Então, vou convidar para vir fazer parte da Mesa o Gilberto Smaniotto e o Victor
Sá. Peço aos dois repórteres, aos dois companheiros, que fiquem aqui. Bom, é raro
repórter ou jornalista dar entrevista, não é? Eles é que submetem os outros ao suadouro,
ao constrangimento.
Então, hoje, nós estamos tentando abrir, no nosso computador movido à lenha, o
CD com o conjunto das matérias. Quero abrir a palavra para os dois. Não sei qual dos
dois vai começar. Vamos começar pelo Victor, que começou na produção. Não sei se
tem só o que foi ao ar ou se tem o “making of” aí. Espero que vocês possam contar um
pouco como foi essa experiência para vocês.
Para nós, da CPI, gerou um documento. Nós consideramos o trabalho de vocês,
que foi ao ar, um documento - e foi uma enorme contribuição. Por isso, estamos
fazendo essa sessão de agradecimento e reconhecimento ao jornalismo investigativo.
Gostaríamos até que vocês ganhassem muitos prêmios, com a seriedade e com a
repercussão que houve. Vocês pautaram o Estado todo e todo mundo está ligado a partir
disso, não é? Até as coisas bárbaras que ocorreram em Bauru, nesse fim de semana...
Bom, então, vou passar a palavra para o Victor. Enquanto isso, a gente vai
tentando abrir. Quero dizer que o que vocês fizeram vai ser um documento-chave no
nosso relatório. Além do documento jurídico, nós vamos entregar os chamados
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“hyperlinks”, não é? Depois, eu gostaria que os deputados também pudessem ver o
conjunto das matérias.
Então, tem a palavra o Victor Sá. Depois, falará o Gilberto.

O SR. VICTOR SÁ - Opa! Tudo bom? Obrigado, deputado, pelas palavras.
Agradeço o convite, em nome da equipe.
Bom, realmente, deputado, quando a gente...

O SR. MARCO AURÉLIO - PT - Só um minutinho... Desculpe. Bom dia.

O SR. VICTOR SÁ - Bom dia.

O SR. MARCO AURÉLIO - PT - Se você pudesse se identificar, só para efeito
de registro de Ata, a gente agradece.

O SR. VICTOR SÁ - Então, está bem. Bom dia. Meu nome é Victor Sá. Sou
jornalista, produtor da TV Bandeirantes, da série “Trotes: Lições de estupidez”, junto
com o Gilberto Smaniotto, aqui.
Bom, então, quando a gente começou a produção... A gente, na verdade, começou
a falar sobre esse tema, trote, no ano passado. Vieram com a ideia: “Olha, a gente podia
fazer uma série.” E eu estava imaginando que a gente faria uma matéria comportamental
sobre esse momento bacana na vida das pessoas. Assim, claro, não é... Não era... A
gente sabia que havia abuso, aqui, mas achava que eram coisas pontuais. Não sabia
exatamente do que a gente estava tratando, não é?
E, conforme a gente foi avançando na produção, a gente foi vendo que a coisa era
muito mais complexa e tenebrosa, na verdade. Eu entrei em contato com o pessoal da
CPI. Vim, aqui, a algumas sessões - várias sessões, na verdade. Foi uma imersão muito
grande, de um mês aí de produção e tal - eu e o Gilberto.
E o que mais chamou a atenção é essa rede silenciosa, na verdade. O professor
Antônio Almeida fala... A gente o entrevistou e foi um cara chave, também, no nosso
trabalho. Ele define muito a coisa de dois tipos de trote.
Há o trote, desses que a gente vê no farol, que é o mais comum e de que a gente
ouve falar - em que ocorrem várias barbaridades. Mas, esse trote não é, talvez, o
principal inimigo dos Direitos Humanos, digamos - pelo menos, a meu ver.

2257
DIVISÃO DE TAQUIGRAFIA
O segundo tipo de trote, que é aquele institucionalizado, em que as universidades
não só são coniventes, como até endossam, em muitos casos, cedendo espaços, enfim...
Esse trote, que permanece, não só na primeira semana... Porque o que eu imaginava de
trote era isso, que na primeira semana, ele se... Que no primeiro dia ou semana de
recepção ele acabasse... Mas, na verdade, o que a gente viu é que existe esse trote que é
uma coisa meio eterna, não é? Persegue na faculdade e na vida profissional.
E eu também comecei a notar que, por exemplo, dá para fazer uma relação:
quanto mais difícil é uma universidade - quanto mais tradicional ela é - mais pesado e
permanente é esse trote. O trote se estende, não só na primeira semana, ao longo do
primeiro ano, segundo ano - e, muitas vezes, até após a vida universitária: na vida
profissional, no estágio, na residência, enfim.
E essa hierarquia... Isso é muito chocante para mim. E, do ponto de vista do
jornalismo, da produção, foi muito difícil, porque as pessoas não falam. Ou o aluno não
quer falar, porque ele está convivendo com seus agressores por mais quatro anos, no
mínimo, ali na universidade, ou então ele passa pelo trote, absorve aquilo e já fica...
Vira trotista, não é? Passa a querer dar o trote no ano seguinte.
Então, na verdade, a gente tinha muita dificuldade em achar as pessoas para falar,
para romper. A gente sabia que existia. As pessoas denunciavam - mas, tudo “em off”.
Então, falavam: “Não, realmente, o trote aqui é muito pesado. Acontecem uma série de
absurdos.” Narravam os absurdos e eu falava: “Poxa, então, vamos gravar, não é?” Aí
falavam: “Não, eu realmente não quero mexer com isso.”
A gente notava um universo de muito medo - tanto que a gente, nas nossas
matérias...
Acho que agora foi. Maravilha...
Nas nossas matérias, você vai ver. Tem muita gente que fala sem mostrar o rosto,
inclusive, porque é, realmente, uma cultura do medo muito grande, não é?
E eu não sei se o Gilberto quer falar mais, assim. Enfim, na verdade, acho que a
série... Não sei se...

O SR. MARCO AURÉLIO - PT - Deputado Adriano Diogo, a gente já poderia
fazer algumas questões.
Viu, Victor? Vamos aproveitar que você está com toda essa disponibilidade.
Quando foi que você começou a se interessar por essa matéria? Só para ter uma ideia
cronológica aí da...

2258
DIVISÃO DE TAQUIGRAFIA

O SR. VICTOR SÁ - Olha, a primeira conversa que a gente teve lá na TV
Bandeirantes sobre a matéria, acho que foi em dezembro.

O SR. MARCO AURÉLIO - PT - De...?

O SR. VICTOR SÁ - Não, do ano passado.

O SR. MARCO AURÉLIO - PT - Agora? É recente.

O SR. VICTOR SÁ - É. Exato.

O SR. MARCO AURÉLIO - PT - Tudo bem. Então ela não foi provocada pela
CPI da Assembleia. Como o senhor falou, talvez a reportagem devesse a essa entrada do
calouro, essa recepção do calouro e tal. Foi isso?

O SR. VICTOR SÁ - É. Inicialmente era até mais ingênua mesmo. A gente
brinca que era até uma matéria que era comportamental e virou policial no meio do
caminho, porque a gente começou investigativa, porque, na verdade, quando eu soube
da CPI foi mais ou menos na mesma época. A gente discutiu: “opa, espera aí, parece
que tem coisa...” Aí eu comecei a vir muito aqui, frequentar as audiências públicas e tal,
e aí comecei dar essa imersão aí no universo. Aí vi que a coisa era mais séria do que a
gente estava imaginando ali no início. Claro, a gente sabia que vira e mexe ocorrem
casos, né? Mas eu não sabia que era uma coisa tão organizada assim, na verdade. Esse
pacto do silêncio que existe, acho que mostra o poder da coisa. As pessoas realmente
têm medo de falar a respeito do tema.

O SR. MARCO AURÉLIO - PT - Agora, você que acompanhou aqui as sessões
da CPI deve ter percebido que alguns depoentes mais envolvidos com as violências
ocorridas - não envolvidos enquanto vítimas, mas enquanto pessoas que aplicavam os
trotes - foi uma constância de negar, de desconhecer. Você acha que essa negação você tem um trabalho investigativo de repórter - é uma simples defesa ou é de fato uma
sustentação de um projeto? Eu dizia aqui, Victor, o seguinte- fazer um parêntese aqui:
fui vereador em Jacareí e fui vereador de oposição. E quando eu fazia um projeto que
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mexia com algum interesse econômico e que não passava na Câmara, chegava para mim
o seguinte recado: “Olha, esse seu projeto só faz inflacionar o outro lado, porque o outro
lado ficaria mais caro.” O projeto não passava, mas muita gente se beneficiava disso. Aí
eu fiquei pensando: será que isso não acontece aqui? Quer dizer, a partir do momento
que nós estamos investigando, traz a pessoa aqui, a pessoa nega, será que ela não tem
algum tipo de benefício, que até aumenta pela postura que ela sustenta aqui? Que que
você acha nessa situação?

O SR. VICTOR SÁ - Não sei.

O SR. MARCO AURÉLIO - PT - Você entendeu, né? (Risos)

O SR. VICTOR SÁ - Entendi. Realmente eu confesso que eu não saberia dizer
assim.

O SR. MARCO AURÉLIO - PT - Algum benefício tem que ter. Não é possível.
Por que essa postura?

O SR. VICTOR SÁ - Acho que assim, existe - mas aí opinião pessoal mesmo acredito que têm jovens que vêm aqui que não têm a dimensão do quão... Acho que eles
entram numa lógica específica daquele universo que parece que é normal, naturaliza
humilhação, tortura, e parece que entra num oba-oba. Acho que às vezes naturaliza tanto
de uma maneira que o cara não consegue ver. Vira uma cortina de fu... Ele não
consegue ver exatamente o absurdo que ele está protagonizando ali. Eu acho que
também tem o lado institucionalizado da coisa mesmo, assim. Mas aí eu realmente não
saberia dizer se o sujeito ganha um status, né, interno. Não sei. Isso realmente não sei.
Mas para mim ficou claro que é uma coisa - e aí também é opinião pessoal; acho que
isso a gente nem aborda - é um comportamento de formação de quadro da direita, classe
média alta, branca, heterossexual, porque você vê que é assim: a gente vive numa
sociedade claramente preconceituosa, com uma série de desvios comportamentais, e na
hora do trote isso é levado à enésima potência, de uma maneira amalucada assim,
realmente. Então se o sujeito é xenófobo - somos uma sociedade machista, tentamos
mudar isso, mas de uma maneira geral é isso, né - no trote isso daí se exacerba. O
machismo vem à tona, tanto que o segundo episódio da nossa série é todo dedicado à
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violência contra a mulher. E daria até para ser um material maior ainda. Daria para
serem vários episódios dedicados à violência à mulher, tamanho são os casos, desde a
Miss Bixete ali, até o estupro. Costumo dizer que da Miss Bixete até o estupro é um
caminho muito longo, mas é o mesmo caminho. Quer dizer, é uma trilha sentido..., uma
trilha machista, xenófoba, enfim... Homofobia, enfim. A gente nota que esses
comportamentos são bem de uma elite ali mesmo, uma maneira de ver o mundo muito
enviesado, assim ideologicamente falando. Mas tudo isso, enfim, é opinião pessoal
minha.

O SR. MARCO AURÉLIO - PT - Eu tinha uma pergunta, mas tenho a
impressão que você implicitamente já respondeu. A minha pergunta seria o seguinte: se
você observou isso na sua reportagem, uma coisa em todas as universidades, ou mais
específica em algumas. Falei que você respondeu implicitamente, você disse aqui que
quanto mais difícil o ingresso na faculdade mais forte o trote. Então eu penso que é
generalizado, mas é graduado. Seria isso?

O SR. VICTOR SÁ - É uma sensação que eu tenho, assim na verdade. A gente
não fez exatamente um levantamento, de fato, analisando faculdade, dificuldade de
entrar no vestibular. Não fizemos essa relação, mas a sensação que a gente teve foi um
pouco essa, na verdade quanto mais tradicional... Tinha uma sensação que as pessoas se
escondiam atrás desse manto da institucionalidade da tradição para cometer as
atrocidades. Então realmente os trotes são... As faculdades mais tradicionais o trote
tende a permanecer, ser permanente. Então o calouro deve uma devoção, um respeito ao
veterano para sempre, porque ele nunca alcança. Quer dizer, o rapaz que entrou um ano
antes sempre é o veterano dele. O que muda é que ele vai ter calouros dele também, mas
a rede hierárquica segue. Isso acontece mais nas faculdades mais tradicionais, com mais
respeito, com mais tempo mesmo. Enfim, o que eu notei é que as outras faculdades, as
privadas, as faculdades menos concorridas, o trote é mais aquele do farol durante a
semana, que também acontece uma série de abusos.

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - Oswaldo Cruz, né?

O SR. VICTOR SÁ - A gente abordou...
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O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - Vocês entrevistaram aqueles
caras do Oswaldo Cruz bebendo lá. São muito cara de pau.

O SR. VICTOR SÁ - Então, essa entrevista foi até eu que fiz. E eles queriam
falar. Na verdade eles vieram falar: “ninguém ouviu a gente, tal.” Falei legal, vamos
falar, vamos gravar. E aí eles contaram que assim: eles organizaram pelo primeiro ano o
trote deles lá, porque segundo eles a Atlética não tinha muita tradição em organizar.
Eles assumiram isso porque para eles era um negócio interessante, tal. E eles contam
que realmente no período da manhã foi muito divertido, todo mundo gostou. E aí à noite
ele cita um caso lá do rapaz, o caso que a gente estava cobrindo, que entrou em coma
alcoólico, quase faleceu, teve parada cardíaca, tudo. E um caso do rapaz que, enfim, a
gente estava cobrindo e que entrou em coma alcoólico, quase faleceu, teve parada
cardíaca. Esse cara, por exemplo, fala: “Cara, como vou me responsabilizar por todo o
evento?”. Realmente é um desafio, não sei exatamente, enfim... Cabe aos senhores
cercearem esse tipo de abuso.

A SRA. SARAH MUNHOZ - PCdoB - Victor, por favor, na medida em que ele
diz que não se responsabiliza, o que eles sentem? Porque você esteve em contato com
essas pessoas em ambiente neutro e nós aqui temos sempre o ambiente viciado. Ou nós
estamos dentro da universidade ou nós estamos dentro da CPI.
Você acabou de afirmar que no horário da manhã eles sentiram que foi bem e que
à noite ele não tem como controlar. O fato de ele disponibilizar as pessoas, reuni-las
com uma finalidade alcoólica ou pelo menos permitindo que essa condição exista, na
medida em que essa condição exista você sabe que a cada condição a resposta existente
pode ser sim ou não e você tem que estar preparado para uma dessas escolhas.
A própria universidade em que você foi não tinha essa tradição de centro
acadêmico e, de repente, ela estava trazendo aquilo como uma coisa extremamente
importante. Ele diz que não tem responsabilidade? Será que essa pessoa que você
entrevistou também não tem dimensão do que está fazendo ou tem dimensão sim e essa
questão de não ser responsabilizada acaba meio contraditória?

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - Espere aí, esse é o quarto
programa, não é? O quarto ou o quinto? Oswaldo Cruz? Os caras na calçada é terceiro
ou quarto?
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***

- Vozes fora do microfone.

***

Vamos lá, vamos por o quarto programa antes de ele responder a pergunta.
Deputada, a senhora viu esse episódio? Então vamos lá. Vamos começar pela
pergunta da deputada Sarah Munhoz, dos caras que estavam começando na vida do
empreendedorismo maratoma, como eles falam.
Eu quis fazer um presente para você. Vamos ver todos, vamos ver um por um,
pela ordem. Qual é total de...

***

- Vozes fora do microfone.

***

Ótimo, ótimo. A minha preocupação são vocês, porque nós estamos no lucro,
ganhamos um presente. Só estou com medo porque estou virando um cara ruim, sabe?
Quanto mais eu vejo, mais... Vamos lá, vamos lá, é uma maravilha essa série.
Eu como assisti umas dez vezes, vi todas as entrevistas... São três entrevistas, não
é? Scalisa, professor Antônio... Mais? Não, fora dos programas, aquelas entrevistas
longas.

O SR. - Entrou o Coletivo Geni, a Ana e as outras duas meninas, o senhor, o
professor Antônio Almeida, o Felipe Scalisa...

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - Vocês fizeram pela internet
algumas entrevistas que não necessariamente...

O SR. - A professora Heloísa Buarque também.
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O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - Vamos ver se a gente faz
tudo. Vamos lá, vamos começar com o que foi para a TV e com o que foi para a
internet. Primeiro a TV, vamos à série de programas.

***

- É feita a exibição de vídeo.

***

O SR. VICTOR SÁ - Deputado, esse episódio final, esse último, é um resumão
na verdade. Não, não, a promotora a gente não colocou. Isso daí na verdade está em um
site.

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - Promotora legal. Ela é mais
bocuda que qualquer um. Essa promotora é um barato.
Não está no DVD? E vocês não puseram as entrevistas no DVD? Precisava salvar
para entrar no relatório da CPI. Danilo, João, mostrem quais são as entrevistas.

***

- Vozes fora do microfone.

***

Esse já está salvo? Já vira relatório? Tem entrevistas, Marquinho, Sarah. Eles
fizeram entrevistas com Scalisa, cinco ou seis entrevistas de uma hora quase, longas e
que não estão editadas. Estão na íntegra, são entrevistas importantíssimas. Só vamos
relacioná-las. Estão aí as entrevistas?
Bauru, agora até a Folha fez editorial hoje dizendo que o cara bebeu porque quis.
É brincadeira! Bebeu porque quis.
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Dan, precisa ligar para o Roque, de Bauru, para ver se dá para fazer uma sessão da
CPI em Bauru antes de acabar.

O SR. VICTOR SÁ- Vocês querem assistir todas? A primeira que a gente
disponibilizou é do professor Antônio Almeida. A gente botou um material de nove
minutos, que é mais extenso do que caberia na TV. Aí depois a gente entrevistou o
senhor, deputado Adriano Diogo, presidente. É uma entrevista de dez minutos e meio.
Depois foi a professora Heloísa Buarque, fala um pouco mais da questão da violência
contra a mulher, mas também dá um panorama legal de tudo. O Coletivo Geni, as
meninas Ana Cunha, Patrícia Sousa e Mariana Hiromi falam como o coletivo tem
atuado, sobre a realidade específica da Faculdade de Medicina da USP.

***

- Vozes fora do microfone.

***

Aqui são seis minutos, quase sete na verdade. A matéria da televisão é uma
sonorinha rápida e aqui a gente conseguiu deixar um pouco mais longo.

***

- Vozes fora do microfone.

***

Isso está disponível no site. O material do Felipe Scalisa, uma entrevista de seis
minutos, tem um adendo, gag, que eles fizeram ironizando o Scalisa. Quer dizer, eles
negam.
Então aqui, na verdade, é um trecho do Show Medicina do ano passado que o
Scalisa diz que o menino de vermelho é justamente alguém representando ele. A gente
colocou esse material, que na série não coube, e o Scalisa comentando, explicando a
história toda.
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***

- Vozes fora do microfone.

***

- É feita a exibição de vídeo.

***

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - Vocês não puseram a cena
do apedrejamento, né?

O SR. VICTOR SÁ - Da Geni? Não, não colocamos, mas tem. O site, na
verdade... eles que fizeram o recorte ali. Eu só cantei a bola... Vamos lá.

***

- É feita exibição de vídeo.

***

O SR. MARCO AURÉLIO - PT - Eu vejo que esse conjunto de indicações que
foi dado nesta entrevista seria muito salutar estar no nosso relatório como indicativo do
que poderia ser feito na faculdade, visto que, por tudo que nós já apuramos até hoje, as
medidas que a universidade vem apontando não serão suficientes para coibir ou para
punir as violências. Mas essa proposta dada pela professora, eu acredito, é muito
interessante. Pode não resolver, mas melhora muito.
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O SR. ADRIANO DIOGO - PT - Era bom a gente fazer um destaque, Dr.
Benetton, para essa entrevista da Heloísa entrar em uma corregedoria única. Fazer um
destaque no relatório.

A SRA. SARAH MUNHOZ - PCdoB - Mas como se encaixariam as outras
universidades? Para mim, Sr. Procurador, é importante, embora tenha fruto e seja objeto
do relato da professora Heloísa citando nominalmente a sugestão dela, que saia dentro
da CPI como uma das indicações esta proposta e que ela seja extensiva às demais
universidades - não pela questão de ser pública, mas por ser um ambiente universitário
onde o trote ocorre independente da questão. Ainda que não se consiga como âmbito
estadual, que seja adaptada, então, para as universidades privadas.

O SR. MARCO BENETTON - No relatório parcial, o relator sugeriu a criação
da ouvidoria estudantil na Secretaria de Justiça do Estado, para ficar equidistante do
ambiente estudantil. Ou seja, um órgão imparcial. Essa ouvidoria seria o receptáculo de
todas as denúncias e seria, ao mesmo tempo, a ponte para encaminhar ao Ministério
Público, à Polícia Civil e à Defensoria Pública para indicar um defensor - nos casos de
precisar ter um acompanhamento jurídico.
Então, no relatório parcial, se só tiver na USP e não nas outras universidades, pelo
menos a criação de uma ouvidoria independente junto à Secretaria Estadual de Justiça,
como órgão que concentra a maioria das ouvidorias da Administração Pública, ela já
seria um referencial. Essa ouvidoria seria o receptáculo de denúncias e a ponte.
Também sugeriu-se, no relatório parcial, meios de comunicação on line,
telefone... Ou seja, todo o tipo de meios de comunicação. Já um esboço, um embrião,
dessa preocupação de atendimento das denúncias.

A SRA. SARAH MUNHOZ - PCdoB - Então o senhor põe em negrito isso.

O SR. MARCO BENETTON - Pode deixar.

O SR. ADRIANO DIOGO - PT - Vamos fazer, nós três, os deputados, uma
rodada de agradecimento. Fazer alguma coisa para que eles possam entrar. A “Band”
está aqui para fazer uma matéria e a TV Alesp também.
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A gente podia fazer um agradecimento e eles fazem uma resposta. A gente
poderia destacar os principais pontos que cada um de nós viu, de forma que eles possam
editar. Eles agradecem e a gente faz uma incorporação oficial do material que eles
produziram ao relatório da CPI.
Eu acho que tudo foi importante. A coisa mais importante que eles conseguiram
foi, através da entrevista do Felipe e da cena da Marília Gabriela - lógico que faltou a
cena do apedrejamento -, caracterizar o Show Medicina naquela parte como a parte mais
criminosa, mais agressiva, mais homofóbica que põe em risco a vida do Felipe, e
chama, através da outra cena que não entrou, que é o apedrejamento do Felipe e do
grupo, um pedido de linchamento dos homossexuais. Essa, eu achei, é a parte mais
grave, mais bem feita. Eles fizeram de tudo.
São tantas coisas. Lógico que a parte da professora Heloísa foi muito boa, mas o
Show Medicina, em alguns minutos, eles conseguiram sintetizar o que, talvez, nós
tenhamos demorado quase dois meses aqui.
Eu queria parabenizar vocês por terem conseguido pegar tantos cortes, tantos
cortes, tantos cortes de tantos assuntos de uma coisa de tal complexidade e transformar
isso em uma coisa nacional.
Muito obrigado.

O SR. MARCO AURÉLIO - PT - Eu quero agradecer a presença dos repórteres
Vítor e Gilberto e parabenizar por essa reportagem que, apesar de triste, traz à tona e
mostra por dentro algo que estava escondido há muito tempo. Embora a Assembleia
Legislativa tenha poder fiscalizatório, não tenho dúvida de que os meios de
comunicação, quando trazem isso à tona, levam os telespectadores a uma indignação
que acaba tendo um poder fiscalizatório às vezes maior que o da própria Assembleia
Legislativa. Creio que essa comoção dos telespectadores seja uma arma muito grande
para que possamos acabar com essa prática nas universidades.
Como a CPI vai caminhando para seus pontos finais, infelizmente vamos tirando
algumas conclusões que jamais teríamos em seu início. Por exemplo, nesta sessão de
hoje, fica claro o que há por trás de um trote, o que há por trás dessa prática. Foi dito
que passa a ser uma escola de formação de opressores, ou seja, um aluno que estudou
muito, que tinha o sonho de entrar na faculdade, entra em uma das melhores
universidades do País - se não a melhor - e, ao chegar lá, é submetido a um conjunto de
atividades para que deixe o sonho de ser um profissional que sirva à sociedade para ser
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um opressor da sociedade. Isso é gravíssimo, porque evidentemente vai na contramão
do objetivo da existência de uma universidade.
A outra questão que foi colocada e que ficou muito clara é que, pela forma como
são feitos os trotes e pela submissão que as pessoas são obrigadas a adotar, a
universidade acaba sendo uma escola de corruptos, de pessoas que, com esse tipo de
prática, se abrem para a facilitação da corrupção, e isso é muito triste. Também ficou
muito claro na sessão de hoje que essas violências, essas práticas que ocorrem, acabam
sendo a perenização de uma hierarquia discriminatória contra mulheres, homossexuais,
negros e quaisquer outras minorias sociais. Ou seja, é o estabelecimento, com a
complacência da instituição, de tornar perene uma sociedade que discrimina e julga
seres como inferiores.
Realmente isso é muito triste, mas costumo dizer o seguinte: pior do que ter uma
doença grave é negá-la, achar que ela não existe porque ela leva à morte. Portanto,
diante de uma doença grave, temos que detectá-la, diagnosticá-la e combatê-la. Espero
que a Assembleia Legislativa, unida com os meios de comunicação e com todos aqueles
que queiram se unir a esta corrente - aproveito para agradecer à “Band” -, possa
combater essa realidade que detectamos nas universidades.
Queira Deus que o Ministério Público continue atuando e, se isso acabar no
Judiciário, que o magistrado possa ser coerente com a apuração que estamos fazendo
aqui. Muito obrigado e parabéns, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - Parabéns e muito obrigado,
deputado Marco Aurélio. Tem a palavra a deputada, enfermeira e professora Sarah
Munhoz.

A SRA. SARAH MUNHOZ - PCdoB - Gostaria de colocar aqui algumas
situações e começo parabenizando a “Band”, na pessoa do Gilberto Smaniotto e do
Victor Sá, porque vocês conseguiram quebrar um grande paradigma que existe na
sociedade, de que a ignorância pode mais que a lei. Na medida em que um indivíduo se
diz ignorante, ele pode ser tido como inocente sempre. Acredito que essa série de
reportagens deve ser inscrita pela “TV Bandeirantes” em programas de premiação,
porque vocês merecem um prêmio por terem tido a coragem de diminuir a ignorância
das pessoas sobre o acontece. Quem não assistiu, que assista.
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Existem muitas mães como aquela que disse que trabalhava 17 horas em uma
máquina de costura para pagar a faculdade do filho, enquanto ele aprontava aquele tipo
de coisa. Vocês levaram para essa população que está sofrendo e que às vezes não sabe
o que está acontecendo. Por isso parabenizo vocês dois e a “TV Bandeirantes”, porque
vocês quebraram esse paradigma. Eles não são ignorantes, então a lei pode ser aplicada.
Vocês mostraram nessas reportagens a quarta dimensão, a vivência de que a
banalização da violência no ambiente acadêmico é normal, a ponto de o Smaniotto
perguntar a uma universitária se ela achava aquilo normal e ela responder “Mas é claro
que é normal, eu acabei de fazer. Estou dizendo para você que eu fiz”. Essa
naturalização, essa banalização da violência faz a transformação de indivíduos
opressores, indivíduos que futuramente estarão perpetuando a corrupção, a maldade e
fazendo com que o brasileiro seja visto não com aquela essência do ser humano normal,
que trabalha e sofre com a opressão daquele que se diz formado.
Muitas vezes não sentimos na pele essa opressão porque pensamos “Ele é
médico”. Mas, na medida em que ele é médico e resolve dormir até as quatro da manhã
porque está cansado, sem nenhum peso na consciência por saber que há alguém com
dor, porque ele está cansado, aí você já começa...
Então acho que aí você já começa por pequenas coisas. São pequenas coisas.
Eu não medico, eu atraso a medicação, eu deixo o paciente internado 20 dias
dentro de um hospital porque não tem alguém com competência e eu também não tenho,
eu não busquei competência para resolver aquele assunto e, às vezes, eu faço com que o
estado continue pagando, direta ou indiretamente, pelas minhas infrações.
Eu chamo isso de infração invisível, de poder invisível. É um poder que se
perpetua invisivelmente, mas que lesa o cidadão brasileiro.
E por último, estou aqui, eu, Sarah Munhoz, individualmente, não estou falando
pelo meu partido, que é o PCdoB, mas estou falando como Sarah Munhoz. Estou aqui
lutando, ainda que não seja um consenso dentro de meu partido, mas estou aqui lutando
pela criminalização do trote.
Trote para mim é crime e eu vou lutar - e me coloco à disposição de quem quiser para que possamos fazer o estudo sociológico e antropológico do trote, para que ele seja
transformado em uma situação, em uma campanha de humanização e de recepção
dessas pessoas, porque nós precisamos de pessoas humanas para tratarem de seres
humanos. Afinal de contas, é gente cuidando de gente.
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Parabenizo vocês. Se eu tivesse um prêmio para dar, seria de coração um grande
beijo, um grande abraço. Se eu puder dizer, como cidadã normal, que eu estou do lado
de vocês o tempo todo. Vocês estarão sempre em minhas orações como pessoas que
deram a cara para bater sem medo da represália. Eu vou orar muito a Deus, como vocês.
Saibam que vocês hoje recebem da gente o coração de ouro. Obrigada.

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - Tem a palavra o nobre
deputado Marco Aurélio.

O SR. MARCO AURÉLIO - PT - Gostaria de aproveitar a explanação da nobre
deputada Sarah Munhoz para que a gente pudesse colocar no indicativo do relatório
final, endereçado ao Congresso Nacional, a criminalização do trote, colocando-o no
Código Penal. Porque se você ver, por exemplo, os alunos em um semáforo cumprindo
um trote e a polícia passa, o que ela pode fazer? Quer dizer. Então acho que uma
mensagem da CPI ao Congresso Nacional para que institua no Código Penal Brasileiro
o trote como crime. Nobre deputada Sarah Munhoz, sua colocação foi muito pertinente,
muito propícia e eu queria colocar esse indicativo em nosso relatório, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - Tem a palavra o Sr. Gilberto
Smaniotto.

O SR. GILBERTO SMANIOTTO - Quando a gente terminou essa série, nós
recebemos centenas e centenas de e-mails, até ligações de pessoas que realmente não
sabiam o que acontecia por trás desse trote.
O que as pessoas conheciam mesmo era o que acontecia no farol, que é o corte de
cabelo, o corte da roupa, aquelas brincadeiras. Então, o que eu quero dizer para encerrar
é o seguinte.
A CPI abriu uma grande porta. As pessoas estão muito mais confiantes e elas
estão denunciando mais. Dois, nós fizemos uma pequena parte, que foi mostrar para
quem está em casa e não teve acesso o que acontece por trás de tudo isso. Realmente
muitas faculdades te deixam doente. Você não vive em um mundo saudável,
principalmente quem não aceita o trote.
Então é interessante isso, porque as pessoas que estão entrando agora, os calouros,
eles precisam perceber, eles precisam estar fortes para conseguir viver uma vida lá

2271
DIVISÃO DE TAQUIGRAFIA
dentro pelo menos de aprendizado, uma vida melhor, e sair aqui para fora e ajudar a
mudar este mundo. Acho que a gente fez um papel importante. Vocês fizeram um
grande papel, que foi abrir as portas para estas pessoas.
Acho que a gente também fez um pequeno papel de mostrar o que acontece para
todo mundo.
Obrigado.

O SR. MARCO AURÉLIO - PT - Um grande papel. Eu queria aproveitar para
fazer uma pergunta. Vocês, enquanto repórteres, qual a opinião de vocês? Por que essa
anuência da instituição? Em relação à anuência dos alunos, existem algumas teses que
são muito interessantes. Mas e a instituição? Por que essa anuência?

O SR. GILBERTO SMANIOTTO - O que eu percebi é que a questão é muito
cultural. Percebi também que as faculdades preferem “colocar debaixo do tapete” para
não se exporem tanto. Mas agora a gente nota que foi pior para elas. O que aconteceu
agora. Realmente eu acho que está mudando.
Outra coisa. Me chamou muito a atenção mesmo o que a Maria Heloisa disse, a
professora, de apurar os casos fora da faculdade. Porque os professores realmente não
têm tempo, realmente eles trabalham muito. A vida deles não é uma desculpa, mas eles
não têm que fazer isso, tem que existir alguma coisa fora.
Minha opinião é essa pelo que eu vi durante a nossa reportagem.

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - Antes do Vitor falar, eu
queria pedir para os dois e queria pedir para os deputados, para os procuradores e para o
Danilo, que está aí, e o João, secretário, que nós fizéssemos uma audiência com o
procurador do estado, daquele tamanho, como naquele dia, com duas horas de duração,
de preferência de manhã. E ver se o Gilberto Smaniotto e o Vitor nos acompanhariam.
Eu quero explicar uma coisa para você. Embora tenha uma coisa subjetiva
subjacente no nosso trabalho, que é espetacularização da Justiça. Qual é o lado bom da
espetacularização, que é uma coisa ruim? É traduzir em imagens coisas que os textos e
as palavras às vezes não conseguem.
Então, o procurador-geral do estado está com uma enorme disposição de fazer
uma leitura das imagens. E esse mundo dos trotes só pode ser traduzido para as pessoas
do mundo jurídico e do mundo acadêmico através das imagens, através dos hiperlinks.
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Então nós vamos fazer um relatório formal dos procuradores com todas essas
recomendações, a criminalização do trote, até coisa legislativa, para aprovar uma lei
estadual. Mas nós vamos traduzir para o mundo jurídico, porque senão nós vamos
morrer na praia.
Se nós não levarmos um relatório robusto para as autoridades... Vocês podem não
acreditar, mas às vezes os textos produzidos pela Malu Delgado, da Revista Piauí, pela
Maria Fernandez, no El País, outros textos brilhantes, os da Ponte e as matérias de
vocês vão ter mais grau de veracidade porque nós vemos que somos Deputados, que
somos rodados que propusemos a CPI, por exemplo o professor Lotufo mandou um
aluno aqui para que nós abríssemos as “maratomas”. Quando veio o material de Bauru
nós já sabíamos do negócio de Bauru.
Eu queria falar antes do Victor para dizer o seguinte: Victor, você nos procurou,
foi muito importante esse trabalho da Band. E nós descobrimos, através do trabalho da
Band, que a tragédia ocorrida em Santa Maria, lá do Rio Grande do Sul, da Boate Kiss
estava no circuito universitário. Nós descobrimos, por exemplo, que esse circuito de
festa Ladies First é uma forma de recrutamento de meninas para trabalhar em boates.
Então, isso é um mundo. A Bandeirantes fez, e você Victor, foi o produtor, a pessoa que
trouxe, que traduziu o show medicina. Nós não conseguimos traduzir o show medicina,
nós não conseguimos traduzir o mundo das ações, nós ficamos patinando. E vocês
conseguiram. Victor, eu queria que você falasse um pouco.

O SR. VICTOR SÁ - Agradeço aos Deputados pelas palavras. Só temos a
agradecer. Na verdade eu acredito que a pauta dos Direitos Humanos, independente da
profissão, seja você médico, agrônomo, nosso caso jornalista, político deve ser o norte
de qualquer profissão. E no nosso caso específico, o jornalismo, acho que a nossa
função é justamente essa, ou seja, trazer luz a temas obscuros, que não são debatidos.
Quando conseguimos fazer isso e ajudar num trabalho de investigar abusos aos direitos
humanos é muito gratificante mesmo, dá uma sensação de dever cumprido.
Deputado, nós estamos à disposição para o que vocês precisarem e quiserem, pois
há tanto material que nós disponibilizamos.

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT - Fala alguma coisa que te
emocionou, que é importante ter um depoimento seu.
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O SR. VICTOR SÁ - A violência contra a mulher, que nós abordamos no
segundo episódio, é muito gritante mesmo, revoltante porque é isso que nós ouvimos.
Existe uma naturalização de um comportamento. É como se quase o trote preparasse o
terreno. As calouras já chegam num ambiente extremamente machista e misógino e são
vistas como a Mariana falou na matéria, como um pedaço de carne, uma posse que o
veterano tem. E claro, eu acredito muito nisso, dizer que o rapaz que promove o curso
da miss bixete, da gata molhada, essas coisas é um exagero. Mas ao mesmo tempo
existe esse caminho, mas é o mesmo da trilha do machismo.
Então, o trote já serve como uma naturalização da opressão. E a hierarquia da
coisa toda me choca muito, porque é uma hierarquia baseada em nada, só uma espécie
de tradição. Quer dizer, o calouro acaba se submetendo e acha que deve ser assim. E
não tem nada que diga que o veterano tenha qualquer tipo de poder sobre ele. Mas, a
estrutura que ele entra, o Alan fala, são as regras do jogo - eu imagino que seja. Isso é
muito distante da minha realidade. Eu fiz faculdade, fiz inclusive USP, fiz PUC
também. Mas, notei que alguns cursos tem isso muito arraigado - esse não foi o caso do
jornalismo, que é o meu caso - que é aquela relação justamente quanto mais difícil, mais
tradicional a universidade, mais brutal e mais arraigada na cultura está o trote nesses
cursos.
Outra coisa que acho importante, e isso nós não falamos na matéria, é uma
sensação muito pessoal, mas os trotes são claramente a reprodução do que há de pior
numa direita conservadora, branca, elitizada, machista, homofóbica, racista, xenófoba.
Na verdade nós temos esse tipo de comportamento na nossa sociedade, e o trote é uma
lupa em que esse comportamento é muito brutalizado, ele é elevado à enésima potência.
Então, o pior de cada ser humano vem à tona.
Acho muito importante frisar o que o professor Antonio Almeida falou que é
distinguir esses dois trotes: o trote pontual, ali na semana de recepção, que eu
particularmente acho bem bobo, mas acho que é um pouquinho menos nocivo do que o
trote institucionalizado, que se permeia ao longo, ou melhor, eternamente, na verdade,
nessa quase sociedade secreta do trote, que é o ponto “X”. Isso foi o que mais me
chocou. Eu não sabia que existia na verdade. O que eu conhecia era esse. O que é do
conhecimento público é esse trote do farol, que eventualmente as pessoas comportam-se
de maneira cretina - minha opinião; claro que vocês estão apurando isso muito melhor
do que eu. Mas para mim esse é um trote muito mais inofensivo do que o trote

2274
DIVISÃO DE TAQUIGRAFIA
institucionalizado e endossado pelas universidades e pelas elites, no caso aqui de São
Paulo.
Mais uma vez obrigado a todos e estamos aqui à disposição.

A SRA. SARAH MUNHOZ - PCdoB - Victor eu só queria fazer um adendo.
Nós aqui somos pelo posicionamento da extinção do trote. O trote em si já é uma
cultura que já está consolidado, arraigado e já é fruto de fruto. A nossa opinião aqui é
pela erradicação disso. Em nenhum momento foi colocado que nós somos contra a
recepção das pessoas nesse ambiente. A recepção deve acontecer desde o primeiro dia.
Quando você abre a porta da sua casa, a sua recepção é: “Nossa que bom que você veio;
quer uma água? Quer um café?”. O indivíduo nem colocou o pé dentro da sua casa e
você já está oferecendo um café. Mas essa água e esse café é que nós queremos que vá
para a recepção de estudantes, sejam eles em que nível for. Nós tratamos aqui do nível
universitário, mas no nível médio, nas Fatecs, a coisa não é muito diferente.
Você vê que é uma erva daninha que em vez de vir de baixo para cima ela está
vindo de cima para baixo, só que ela já está vindo com o desenho pronto, com o DNA
marginalizado e violento. Isso vai buscando a cada dia pessoas mais jovens para se
contaminarem. Eu gostaria de apresentar uma sugestão para você - se você concordar -,
até porque entendo que suas palavras são as mesmas que as nossas. A sugestão é a
extinção do trote. Que existam atléticas, “Caocs”, centros acadêmicos - tudo -, mas com
uma roupagem em que a recepção seja para humanizar o ser humano, e não degradar e
criar degradantes. Você usou uma frase que eu achei extremamente importante e até
anotei aqui: “a sociedade secreta do trote”. Aqui, já chamamos de comunidade, já
demos diversos adjetivos para essa sua sociedade. Mas é isto que queremos exterminar:
o trote. Ou você faz uma quimioterapia invasiva, violenta, retirando um tumor e
queimando os que estão ali; ou o indivíduo vai ter metástases extemporâneas sempre,
até que isso leve à sua morte. A CPI não está só curando um câncer, está também
buscando, junto com vocês, medicamentos para matar as metástases. Obrigada.

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - Temos mais dez minutos até
meio-dia. A gente podia terminar meio-dia. Eu só queria fazer um apelo para vocês.
Vamos exibir uma “maratoma” bem recente, de 2014, que o professor Lotufo e aquele
presidente da medicina trouxeram. Está todo mundo dizendo que as “maratomas” se
criam por geração espontânea. Eu queria fazer essa demonstração para vocês, porque
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vocês têm, na mídia, muito mais poder que a gente, e esclarecer para o grande público
que a morte de Bauru e aquela menina que teve lesão cerebral e está na UTI intubada...

A SRA. SARAH MUNHOZ - PCdoB - E os outros dois que estão sob coma
induzido...

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - Se vocês pudessem achar o
professor Lotufo; ele mandou um email deixando o telefone dele. Ele vem à hora que a
gente quiser. João, Danilo, quem estiver aqui e puder ajudar a trazer o professor, porque
está muito atual o negócio da “maratoma”. Abram a “maratoma” para todo mundo
poder ver.

A SRA. SARAH MUNHOZ - PCdoB - Inclusive com patrocínio da Skol.
O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - A “maratoma” de Bauru era
com o pessoal da Skol. Essa é a de Bauru ou da Poli? Lorena? É de quando? É de 2014.
É aquela em que o veterano explica como é, não? Não tem preleção? É a da Poli que
tem, não? A da Poli mostra bem como começa a “maratoma”. Essa imagem de Lorena é
forte. Vamos deixar essa imagem da “maratoma” da engenharia de Lorena?

***

- É feita a exibição de vídeo.

***
O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - Essa é uma “maratoma” que
a gente está repudiando. Está todo mundo passando a versão de que é geração
espontânea: o cara vai lá e bebe porque quer e o quanto quer. Estamos denunciando que
não é; é uma atividade do ciclo trotista.

A SRA. SARAH MUNHOZ - PCdoB - Em medicina, dizemos que esse vídeo é
o anestésico indutor. Faz a indução e depois anestesia.
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O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - A de Bauru não tem vídeo
disponível ainda, não é? O jornal da cidade tem.

A SRA. SARAH MUNHOZ - PCdoB - O pai do menino que faleceu tem um
vídeo em sua posse.

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - É de Minas Gerais, não é?

A SRA. SARAH MUNHOZ - PCdoB - Bauru. Ele achou no celular do filho.

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - Então está bom. Eu queria
agradecer ao Smaniotto. Querem falar mais alguma coisa? Já falaram bastante. Vocês só
falam quando a luz apaga. É que nem tortura: só fala obrigado. Obrigado, obrigado
Victor.

O SR. MARCO AURÉLIO - PT - Nossa sessão é amanhã, Sr. Presidente?

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - Lá no procurador-geral?

O SR. MARCO AURÉLIO - PT - Não, a sessão normal.

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - De manhã, teremos sessão
da Faculdade de Medicina de Rio Preto.

O SR. MARCO AURÉLIO - PT - Às nove e meia?

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - Nove e meia. À tarde, será a
de Botucatu.

O SR. MARCO AURÉLIO - PT - Amanhã, teremos às nove e meia e às 14h30,
é isso?

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - Se a gente agendar, vocês
podem ir ao procurador-geral? Isso é a coisa mais importante. Se a gente pudesse fazer
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agendamento em comum... Seria importantíssimo para nós que, no dia de entregar o
relatório, vocês estivessem com a gente. Vamos entregar a série de programas e as
entrevistas com o procurador-geral do estado.

A SRA. SARAH MUNHOZ - PCdoB - Acho que não se pode dar exclusividade
a uma coisa pública.

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - Exclusividade, não.

A SRA. SARAH MUNHOZ - PCdoB - Mas acho que vocês teriam a informação
privilegiada, no sentido de que vocês também pertencem a esta CPI.

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - Obrigado.
Não havendo mais nada a ser tratado, a sessão está encerrada.
Muito obrigado.

***
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CPI DAS VIOLAÇÕES DOS DIREITOS HUMANOS NAS
FACULDADES PAULISTAS
04.03.2015
O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - São Paulo, 04 de março de
2015, CPI das Violações dos Direitos Humanos nas Faculdades Paulistas.
Declaro aberta a 31ª Reunião da Comissão Parlamentar de Inquérito, constituída
pelo nº 56, de 2014, com a finalidade de investigar as violações dos direitos humanos e
demais ilegalidades ocorridas no âmbito das universidades de São Paulo nos chamados
trotes, festas e no seu cotidiano acadêmico.
Hoje, temos a presença dos deputados Orlando Bolçone, João Paulo Rillo, Marco
Aurélio, Ulysses Tassinari e do diretor da Famerp, Dr. Dulcimar Donizeti de Souza.
Inicialmente, exibiremos um vídeo produzido pela TV Bandeirantes com a síntese
dos trotes. Iremos fazer uma pequena retrospectiva para, depois, entrar nos depoimentos
dos alunos que foram à Famerp e passaram pelos trotes.
Enquanto o vídeo da TV Bandeirantes está sendo carregado, vamos direto para a
audiência dos alunos da Unicamp que depuseram sobre a Famerp.

***

- É feita exibição de vídeo.

***

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - Inicialmente apresentamos o
depoimento de uma aluna, aprovada no vestibular unificado, que entrou em Rio Preto e
depois foi para a Unicamp. Desistiu e foi para a Unicamp. Depois, aqui na Assembleia,
nós expusemos o áudio e o vídeo dela. Em seguida, Natália Bowkunouwcz Marcon foi a
menina que depôs em primeiro lugar. Agora nós vamos recuperar o depoimento daquele
menino que desistiu, o Luiz Fernando. Vamos localizar o depoimento dele na CPI. Era
bom ver se achava o do Palma, que fez um depoimento espetacular. Pelo menos o áudio

2279
DIVISÃO DE TAQUIGRAFIA
dele. O áudio é fácil, não é tão complicado. Pede o áudio na Audiofonia e passa o áudio.
É fundamental o depoimento do Palma. Foi um dos depoimentos mais contundentes que
ouvi. Vamos lá.

***

- Falha na exibição de vídeo.

***

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - Vamos recuperar a história
do Fantástico, do Luiz que veio depor aqui.

***

- É feita a exibição de vídeo.

***

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - Acabou. Falta agora só
outro menino. Cadê Koba? Tem áudio? Vai passar do “Fantástico” ou vai passar ele
depondo aqui? Vamos fazer do “Fantástico” e ver se tem o dele, que foi muito mais...

***

- É feita exibição de vídeo.

***

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - Está bom. Tem mais alguma
coisa do Luiz, aquele que depôs aqui? Você quer falar não é, Koba? Então sente junto à
mesa para falar direitinho. Então fala depois.
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Vamos ouvir o diretor. Não tem mais nada de Rio Preto, não é? A não ser aquilo
que vocês estão preparando para a segunda fase. Professor, quer vir à mesa, por favor?
Seja bem-vindo, obrigado por ter vindo aqui.

O SR. DULCIMAR DONIZETI DE SOUZA - Bom dia, agradeço o convite da
CPI. Inicialmente, quero cumprimentar a Assembleia por essa iniciativa de formar essa
CPI, que corrobora a minha posição, a posição da minha diretoria de ser completamente
contrário ao trote, em qualquer nível que seja ele. Quero comentar ao deputado Diogo,
que tem tido uma atitude digna de apurar e ouvir todos os lados.
Agradeço a oportunidade que, em Rio Preto, às vezes, até eu não tive, viu
deputado, na imprensa, de falar sobre o outro lado. Aqui eu acho que é um fórum
adequado para que isso seja colocado. Agradeço então esta oportunidade. Quero só
comunicar à CPI, ao deputado que o Dr. Kazuo, que aqui está e que na época ajudou a
socorrer o calouro, como vocês viram na matéria do Fantástico, já é, desde o ano
passado, o diretor de alunos nomeado por mim na Faculdade de Medicina de Rio Preto.

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - O deputado Ulysses
Tassinari é médico formado na Pinheiros, é o relator. O deputado Marco Aurélio é exprefeito de Jacareí, pessoa da maior qualidade. O deputado Bolçone o senhor conhece
também e o deputado João Paulo Rillo foi para outra reunião.
Tem a palavra. Fique tranquilo, pode falar à vontade.

O SR. DULCIMAR DONIZETI DE SOUZA - Eu também agradeço a presença
do deputado Bolçone e do deputado João Paulo Rillo, que é da nossa cidade e tem
acompanhado a posição contrária ao trote da nossa gestão. Não tem sido fácil. Aqui para
a CPI também, e vocês têm um poder muito maior que o nosso e não é fácil coibir esse
tipo de coisa. Espero que desta vez a gente consiga finalizar esse processo a nível de
Brasil.
Na nossa escola tivemos algumas condutas que, por vezes, não ficou muito clara
para a população de Rio Preto, porque às vezes isso foi mal interpretado ou a gente não
teve oportunidade, como eu disse, de esclarecer todos os pontos.
Depois vou passar todos os documentos que tenho aqui, deputado. São cópias
desde o início do processo, vou deixar protocolizado.

2281
DIVISÃO DE TAQUIGRAFIA
O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - Vou explicar para o senhor
como funciona uma CPI. Na Assembleia, tudo tem que ser falado. Então, por exemplo,
se o senhor puder relacionar quais documentos o senhor... (Falas sobrepostas.)
Não vou interromper o senhor, fique à vontade. Fale “olha, eu estou entregando
tal, tal e tal, a situação tal”. Fique à vontade.

O SR. DULCIMAR DONIZETI DE SOUZA - Nós temos uma relação de
documentos que depois vamos protocolizar, em relação à CPI. São esses os documentos
que eu faço a entrega à CPI.
Um Termo de Ajustamento de Conduta firmado em 2006 com o Ministério
Público - a época de 2006 não era da nossa gestão, quero também ressaltar que todos os
outros diretores que me antecederam após a estadualização da escola tiveram iniciativas
sempre pró-ativas e sempre no sentido de coibir o trote, tiveram posições sempre nesse
sentido - para proibir qualquer tipo de festa na Faculdade de Medicina de São José do
Rio Preto, seja qual nível for de festa.
Fiz encaminhar aos alunos da escola e à representatividade estudantil, na época,
finalzinho de 2013, informando sobre e anexando a lei que proíbe o trote no estado de
São Paulo. Também documentos de ligações telefônicas feitas para o aluno Luiz
Fernando por seus advogados. O ofício encaminhado ao aluno Luiz Fernando para
esclarecer a sua situação em relação à matrícula nós tínhamos mesmo obrigatoriamente
que fazê-lo, porque ele tinha três situações.
Uma, cancelar a matrícula, que ele não fez. Outra, tentar a transferência, se assim
fosse interesse dele, desde que haja uma vaga para transferência. A Faculdade de
Medicina de Rio Preto não pode criar vaga, então nos dispusemos, desde o início, a
facilitar qualquer coisa que houvesse possibilidade de ser transferido. Por fim, que ele
tivesse resguardado os seus direitos de aluno. Como manteve a matrícula na escola,
como é regimental, não contradiz com os trinta dias, não foi forçosa da minha parte a
colocação dos trinta dias, mas porque manda o regimento. Ele tinha sido comunicado
nesses trinta dias para voltar à escola ou que após isso ele seria mantido na escola, mas
com o risco de perder o ano, ainda assim matriculado, mas perder o ano por falta.
Ultrapassando os 25% de falta ele estaria reprovado, lembrando-o que três reprovações
iriam jubilá-lo. Foi esse o documento que nós mandamos.
Todos os documentos eu vou deixar para o senhor depois.
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***

- Vozes fora do microfone.

***

O SR- Pode, claro.

***

- Vozes fora do microfone.

***

O SR- Não, não, tem uma relação grande.

***

- Vozes fora do microfone.

***

O SR. DULCIMAR DONIZETI DE SOUZA - Tem todos os documentos aqui,
depois vou deixar os documentos com o senhor. Eu estou explicando, porque às vezes
as pessoas podem não acompanhar.
Estou também encaminhando os ofícios encaminhados aos centros acadêmicos, às
atléticas e aos estabelecimentos comerciais de Rio Preto, todos, isso foi público, sobre a
proibição do uso do nome da Faculdade de Medicina e divulgação de qualquer festa que
tivessem alunos na instituição ou em qualquer festa.
Outro ofício é o encaminhado ao delegado Walter Colacino, informando que a
Famerp tomou conhecimento dos fatos ocorridos com o aluno Luiz Fernando apenas
através da imprensa local. Eu quero fazer um breve parêntese. O aluno Luiz Fernando
coloca que comunicou a faculdade por telefone, no relato dele, da situação dele, o que
realmente aconteceu já na sexta-feira à tarde, depois disso e aí que ele fez. Nós
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tomamos conhecimento de manhã, pelo jornal, que ele tinha feito boletim de ocorrência.
Só à tarde, então, ele ligou para a faculdade dizendo que ele iria desistir. Ele falou com
a assessoria técnica da faculdade dizendo que ele ia desistir. Então foi esse o ofício que
a gente encaminhou ao delegado. O Ministério Público pediu para abrir então inquérito
policial.
Outro ofício é uma resposta enviada pela Famerp ao Ministério Público referente
ao Inquérito Civil nº 2865/2014, objetivando apurar a conduta da Famerp acerca das
medidas preventivas para o impedimento da prática de trote.
Outro ofício é um comunicado do Ministério Público sobre o arquivamento do
mesmo inquérito, Inquérito Civil nº 2865/2014. Também quero fazer outro breve
parêntese dizendo que acerca desse arquivamento, no final do ano passado, o Conselho
Superior do Ministério Público também arquivou esse mesmo inquérito, a apuração da
responsabilidade da faculdade acerca dos eventuais trotes.

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - Não queria interromper, nós
vamos pôr o depoimento do menino. Não se preocupe em se defender nem como
pessoa, nem como instituição, porque o senhor não está sendo acusado de nada. A
Famerp não está sendo acusada de nada.
Agora, uma coisa nós queremos falar para o senhor. Esses caras que fizeram essas
loucuras, eles vão ter que ser investigados. Não vai dar para deixar barato, entendeu?
Desculpe-me falar em termos informais, mas não vai dar para deixar, de tanta
barbaridade. O senhor ainda não imagina o que vai aparecer. Então, não se preocupe.
Lógico, o senhor é diretor, tem que falar da instituição. Normal, normal. Agora, o
que nós estamos querendo com esta CPI, que vai durar só mais uma semana, é saber se
a instituição é contra e se a instituição vai apurar a fundo, mesmo coisa que ocorreu há
muito tempo. O professor da Faculdade de Medicina não é polícia, não é Ministério
Público. Professor de faculdade de medicina é o ensino da saúde, da medicina, da vida.
Quando esses marginais passam no vestibular e se incrustam dentro da faculdade, é uma
coisa que vale para todo mundo, a lei tem que valer para todo mundo.
Nós vamos receber todos os seus documentos. Eu não achei muito boa essa
explicação de que o menino tinha que ser jubilado e tal, não achei, mas parece que,
como diz o ditado, Deus nunca dá uma dor maior do que a gente pode suportar. O
menino está estudando medicina, já achou o caminho dele, Deus fez o caminho dele.
Agora, o menino foi o único prejudicado nessa história. Foi torturado, perdeu a vaga,
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fizeram aquela humilhação. Lógico que o menino é muito ético, ele tem aquele
problema de autismo, ele é exageradamente, rigorosamente ético, mas o senhor ouviu o
que ele falou no depoimento. “Eu tenho um irmão que é deficiente, só tenho a minha
mãe e com toda dificuldade optei em fazer medicina porque penso em tratar o meu
irmão”. O menino novinho, novinho, tão correto, tão ético.
Vamos retomar. O senhor vê todos os depoimentos aqui, Famerp tremenda
faculdade, só coisa boa. Agora, desculpe falar desse jeito, esses marginais, esses
delinquentes não podem ser protegidos. Esse é o nosso mantra. Tudo bem, daqui para
frente... O senhor está falando: “daqui para frente não vai acontecer mais nada, não vou
deixar.” Mas e daqui para trás? Vamos lá. Não vou me emocionar.
O senhor viu esses dois meninos. O senhor viu o nível de articulação deles? Os
caras de primeiro ano, falando “olha, fui lá, porque acredito...” Os caras não estavam
inventando. Vamos lá.

O SR. DULCIMAR DONIZETI DE SOUZA - Eles são bem esclarecidos.
Deputado, só para esclarecer, na verdade estou tentando fazer uma explicação
daqueles documentos para depois eu não voltar nos documentos, daquilo que a gente vai
entregar para o senhor.
Quando eu disse do Luiz Fernando, quero dizer para o senhor que somos
totalmente solidários a ele. Eu liguei para ele na época, em março, me solidarizando,
oferecendo todas as ajudas possíveis. Tenho certeza absoluta, e Deus queira que ele
caminhe bem. Certamente está indo bem. A faculdade é totalmente solidária ao caminho
dele. Acho que ele foi realmente muito traumatizado. Essa é a nossa posição, por isso
que a gente desenvolveu tudo que vamos falar aqui.
Eu, realmente... não é que eu esteja explicando para defender a escola ou a mim, é
que estou explicando aquilo que constam nos documentos da faculdade, mas vou me
ater apenas ao que está escrito, então.
Só para completar os documentos entregues, segue um documento enviado ao
advogado Daniel Calazans, procurador do aluno Luiz Fernando. Depois também vai
aqui uma cópia integral do inquérito policial. São esses dois volumes que estão aqui,
número 450/2014, instalado no 1º Distrito Policial de São José do Rio Preto, que já está
concluído e inclusive já está junto aí. Quero entregar também uma cópia integral do
procedimento apuratório realizado pela Famerp na época, na nossa gestão,
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imediatamente após os fatos relatados. É uma cópia integral da sindicância que foi
realizada pela Famerp.
Aqui vai uma explicação, se o senhor me permite, acerca do último documento.
Como foi o procedimento nosso? Nós recebemos essa denúncia naquele dia. Vimos o
fato pela imprensa. No mesmo dia nós abrimos uma comissão apuratória. Procurei o
Ministério Público, fui conversar com um promotor público porque nosso regimento é
antigo e falho acerca de como fazer as apurações, e eu também não sou advogado.
Então fui até o Ministério Público e ele me orientou a como fazer esse tipo de apuração.
Estávamos totalmente insatisfeitos com a situação que estava. Ele pediu para que a
gente fizesse um processo apuratório, ver se tinha realmente alguma coisa. Nesse
processo apuratório apareceram fatos e desses fatos nós abrimos em seguida uma
comissão sindicante, uma sindicância para realmente, efetivamente, dar direito às
pessoas.
Todos os alunos, todos os alunos do primeiro ano foram ouvidos. Apenas dois
alunos... só o Luiz Fernando que não foi ouvido. Ele foi convocado e não foi ouvido
porque ele estava na cidade dele. Desse pessoal todo ouvido... tenho aqui um resumo
rapidamente daquilo que foi feito. No final dessa sindicância abrimos um processo
administrativo. Treze, doze alunos... rapidamente, para os senhores entenderem como
foi o final desse processo. Todos os alunos foram ouvidos, 77 alunos foram ouvidos.
Apenas o aluno Luiz Fernando não foi ouvido e mais um aluno que tinha quebrado a
perna e depois foi ouvido na Polícia. Foram feitas três perguntas a esses alunos à época:
se foi nas festas, se sofreu ou viu alguém sofrer trote e se foi ou se sentiu ameaçado de
alguma forma. Desses aí, treze alunos disseram que não foram à festa. Trinta e três
entenderem que foram à festa e não tinha absolutamente nada de anormal. Dezenove
alunos desaprovaram. Isso nós estamos falando da festa lá no CPP - Centro do
Professorado Paulista. Dezenove alunos entenderam que realmente houve excessos e
relataram alguns fatos, como banho de cerveja gelada, humilhações, entre outras coisas,
empurrões, esse tipo de coisa, mas não souberam identificar quais alunos que
praticaram.
Depois disso, 12 alunos realmente disseram que sofreram trotes e incriminaram
sete alunos, nesse caso. Aí a comissão, da análise geral das declarações, pode constatar
que os alunos denominados veteranos, nessa conclusão da comissão, realmente
aplicaram trote, praticando as seguintes ações: 1 - deram banho de cerveja
extremamente gelada na cabeça e nuca dos alunos do primeiro ano; 2 - ameaçaram e
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coagiram os calouros para que os mesmos participassem das festas; 3 - praticaram
algumas humilhações verbais e físicas; 4 - obrigaram algumas alunas a comer alho cru,
o chamado “mastiguinho”; 5 - forçaram alunos a beber cerveja; e 6 - a suposição de
urinar nos alunos. Dessas, de todas essas situações na sindicância, 12 alunos indicaram
sete alunos que tiveram esse tipo de conduta.
Imediatamente depois abrimos então processo administrativo e todos os sete
alunos foram punidos. Eles foram suspensos da faculdade pela diretoria da faculdade de
medicina à época e, em seguida, como manda o regimento da escola, os advogados
entraram com pedido...

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - Só para preservar a
cronologia. O fato ocorreu em que ano? Foi no começo do ano de...

O SR. DULCIMAR DONIZETI DE SOUZA - Tudo que a gente está falando...
tudo 2014.

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - Quero saber o seguinte:
quando ocorreu o fato?

O SR. DULCIMAR DONIZETI DE SOUZA - Isso nós estamos falando... tudo
de março.

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - O menino... 2014?

O SR. DULCIMAR DONIZETI DE SOUZA - É, tudo 2014, em seguida o Luiz
Fernando.

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - Aí veio toda essa apuração e
tudo isso ocorreu em 2014?

O SR. DULCIMAR DONIZETI DE SOUZA - Tudo isso que estamos falando é
2014. E aí então, claro que demoraram alguns...
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O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - Qual foi a punição que os
alunos sofreram?

O SR. DULCIMAR DONIZETI DE SOUZA - Todos eles foram suspensos. Aí
é só para complementar. Teve um pouco de cada coisa, mas vou explicar para o senhor
que, apesar da nossa punição, manda o regimento da Famerp que as pessoas, no caso de
advertência ou suspensão, os alunos têm direito de defesa ao conselho departamental.
Em caso de expulsão os alunos têm direito de defesa à congregação. Os advogados
entraram com uma medida cautelar e conseguiram sua defesa junto ao conselho
departamental. Nessa reunião do conselho departamental, convocada especificamente
para esse fim, nós, eu como diretor, já à época, veementemente defendi que a punição
fosse mantida, que todas as punições fossem mantidas. Já havia em curso o inquérito
policial. Eu já tinha deposto nesse inquérito policial, o Dr. Kazuo também depôs lá
nesse inquérito policial.
Depois de ouvidas as partes e apesar da minha veemência em tentar manter as
punições, o conselho departamental decidiu por suspender as punições dos alunos até
que fosse apurado...

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - Nem chegou na
congregação? Ficou no departamento...

O SR. DULCIMAR DONIZETI DE SOUZA - Perdão, não é que chegaria na
congregação. A congregação iria analisar se fosse expulsão.

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - Por isso que perguntei.

O SR. DULCIMAR DONIZETI DE SOUZA - A última instância para
suspensão ou para advertência é o conselho departamental.

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - Eu sei, eu sei. Graças a Deus
não sou tão analfabeto. Quer dizer então que no conselho departamental, o conselho
sugeriu a suspensão das punições?
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O SR. DULCIMAR DONIZETI DE SOUZA - A suspensão das punições e
decidiu.

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - Então não tinha nenhum
caso de expulsão?

O SR. DULCIMAR DONIZETI DE SOUZA - Não houve nenhum caso de
expulsão.

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - Tanto é que nem chegou na
congregação?

O SR. DULCIMAR DONIZETI DE SOUZA - Exatamente.

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - Meu Deus...

O SR. DULCIMAR DONIZETI DE SOUZA - Aí, então, essa situação do
conselho departamental, decidiu-se então no conselho...

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - Qual departamento que
matou o processo?

O SR. DULCIMAR DONIZETI DE SOUZA - O conselho departamental.

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - É o conjunto dos
departamentos?

O SR. DULCIMAR DONIZETI DE SOUZA - Isso.

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - Mas tinha um departamento
específico?

O SR. DULCIMAR DONIZETI DE SOUZA - Não, não, são todos os
departamentos, representatividade estudantil, inclusive. Todos estavam presentes. Nessa
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reunião do conselho, apesar da minha veemência de que deveriam ser mantidas as
punições, eles entenderam que deveriam ser suspensas as punições até que fosse
concluído o inquérito policial. Agora deu-se a conclusão do inquérito policial...

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - É que nós tivemos a
informação de um aluno que foi punido e foi tirada a punição agora. Não sabia que
havia sido suspensa a punição. Ele foi punido de uma forma tão simples, assim, tão
tranquila, que ele até brincou: “Oba! Ainda bem que eu tomei essa punição porque dá
para ir um pouco para a praia.” Depois o senhor poderia dizer quais foram as punições
atribuídas e mesmo assim retiradas para esses alunos?

O SR. DULCIMAR DONIZETI DE SOUZA - Sim, claro, eu quero dizer
também que no final dessa comissão de sindicância, todos os alunos que incriminaram
outros alunos... alguns deles retiraram a queixa e outros mantiveram ou alteraram algum
dos seus posicionamentos, inclusive no inquérito policial. Todos os alunos também
foram ouvidos.

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - E por que a vítima não
depôs?

O SR. DULCIMAR DONIZETI DE SOUZA - Ele foi convocado e não foi.

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - Ele não quis ir?

O SR. DULCIMAR DONIZETI DE SOUZA - Não. Temos o documento do
advogado dele. Ele não foi para depor. Então, depois disso, deputado, acompanhamos o
inquérito policial. No inquérito, certamente vocês vão ter acesso, os depoimentos dos
alunos basicamente são os mesmos que ocorreram na sindicância e no inquérito policial.
Eu os vi todos. Está aqui o relatório final da Polícia.
No inquérito final da Polícia, que é o inquérito para constrangimento ilegal e
injúria. O delegado coloca a posição de todas as pessoas e, realmente, não foi aberto
inquérito contra ninguém individualmente. Ele remeteu o processo para o Ministério
Público criminal. Estamos agora nesse nível, aguardando, então, o procedimento do
Ministério Público criminal.
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Foi esse o caminho que ocorreu. Esse é o último processo em relação ao inquérito
policial que foi para o Ministério Público. Isso foi recente, 30 de janeiro de 2015.

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - Doutor, me diga uma coisa.
Os meninos que depuseram incriminando depois retiraram as denúncias na sindicância...

O SR. DULCIMAR DONIZETI DE SOUZA - Não, alguns amenizaram
algum tipo de colocação e um menino retirou a queixa. Um deles retirou a queixa...

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - Koba, você tem o vídeo
dos meninos sendo - vamos usar um verbo ameno - torturados lá dentro da casinha?
Tem? Depois você mostra para o diretor.
Tem a palavra o deputado Bolçone.

O SR. ORLANDO BOLÇONE - PSB - É só uma pergunta, deputado Adriano.
Continua no Ministério Público? A ação continua andando?

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - Foi para o criminal.

O SR. ORLANDO BOLÇONE - PSB - Sobre aquela sugestão que falei de
enviarmos o relatório (ininteligível) também para o Ministério Público.

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - Dr. Bolçone, vou falar uma
coisa para o senhor: o senhor sabe o quanto o estimo pessoalmente, não é nem
politicamente, além de politicamente. Vou dizer uma coisa para o senhor - nesta CPI eu
sempre preciso respirar para baixar um pouco a temperatura - se a unidade de origem
não caracteriza o crime, não se evolui em nenhuma outra instância, entendeu?

O SR. ORLANDO BOLÇONE - PSB - Mesmo no Ministério Público.

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - É. Porque se mata o
processo. Se o processo nasce morto na origem, ele não evolui na Polícia, no Ministério.
Não tem como. Não reabre. Agora com esse clamor popular e tal, pode ser que ... Mas
se na sindicância, aquela mais simples, não tem prova, não tem depoente não evolui.
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Doutor, o senhor é uma pessoa de boa índole, uma pessoa de bem. Não sei nem
como perguntar as coisas para o senhor, porque as coisas são tão graves.
O que eu queria mostrar ao senhor. Tudo bem, todo mundo que vem aqui fala:
“Não, foi na chácara, “Foi lá no Centro do Professorado Paulista”, foi sei lá onde e não
sei onde.
Vou dizer uma coisa para o senhor. Eu fui para o Rio Preto para trabalhar, na
primeira vez, e Bolçone, naquela época, era jovem. Bem jovem. Fui lá, então, furar o
primeiro poço artesiano pelo DAEE. É, lá embaixo, e que a cidade virou aquela
maravilha. Tomava café lá na praça, no Itamaraty. Mostra a casinha para o diretor.

O SR. DULCIMAR DONIZETI DE SOUZA - Só um pouquinho para ficar
claro, que também foi alvo, nessa sindicância, a história da casinha.

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - Vamos ver a casinha. Eu
nunca tinha visto cenas da casinha, vamos ver a casinha.

***

- É feita exibição de vídeo.

***

O SR.PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT -... Era fora da cidade e, de
noite, era perigoso porque era escuro para caramba. Agora, a casinha, professor, está lá
dentro da faculdade.

O SR. DULCIMAR DONIZETI DE SOUZA - O senhor tem razão, o senhor
está coberto de razão. Nesse aspecto, também esse vídeo faz parte do inquérito da
polícia. Fez parte das investigações, a polícia e todas as pessoas envolvidas, tem filme,
fotografia, etc., tudo também está no inquérito policial.
O que aconteceu com a casinha? Isso foi um dia, uma manhã, uma tarde.
Quando me falaram sobre assunto, um professor foi lá e disse: “Está acontecendo
alguma coisa estranha lá no Centro Acadêmico, porque está uma barulheira, uma
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gritaria. Tem gente gritando, tem música alta, e uns gritam como se fosse alguma coisa
de terror.”
Eu imediatamente mandei chamar o presidente do Centro Acadêmico, que é uma
unidade à parte da escola, e perguntei a ele o que estava acontecendo. Ele respondeu
que estava havendo uma recepção dos calouros, e eu falei: “Está proibido isso, você já
sabe, você recebeu o documento.”
Então eu chamei na hora um segurança e um fotógrafo. Eu falei: “desce lá agora,
imediatamente, fotografa e manda todo mundo embora na hora”.
Antes de eles chegarem lá, aquilo tudo já tinha sido dissolvido. Tanto é que nos
depoimentos... Se o Sr. perceber aqui nos documentos, quando eles citam as casinhas
aqui. A maior parte deles coloca: “eu sofri e tal,, mas imediatamente foi parada no meio
do caminho esse tipo de colocação porque nós soubemos que o diretor estava descendo
aqui com os seguranças”.
Também está relatado aqui na sindicância esse fato, que eu também não corroboro
da casinha. Foi exatamente... Eu acabei de saber e imediatamente foi tomada uma
atitude. Nós íamos descer lá com segurança, com fotógrafo para filmar tudo, e
chegamos lá e não tinha mais ninguém, nada. Eles relatam aqui que inclusive acabaram

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - A menina foi na casinha. O
outro, aquele menino, todo mundo foi na casinha.

O SR. DULCIMAR DONIZETI DE SOUZA - Pelo que eu entendi, deputado,
entraram cinco, seis, sete alunos de uma só vez, como eles relatam ali. A própria menina
relatou: “Nós entramos em cinco dentro da casinha”.

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - Mas em anos diferentes
doutor. O Palma, aquele magrinho, foi lá na casinha também. O Kit Bixo.

O SR. DULCIMAR DONIZETI DE SOUZA - Eu entendi deputado. É que eu
estou relatando para o senhor o ocorrido no ano passado enquanto eu era diretor.
Perdão.

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - Isso. A menina foi lá no
ano passado. Ela estava lá.
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O SR. DULCIMAR DONIZETI DE SOUZA - Isso. Quando eu mandei
descer, eles estavam em cinco alunos e, imediatamente, já não tinha mais ninguém.
Inclusive, acredito certamente ela, porque imediatamente nós mandamos descer. Agora
lá atrás, se eu lhe disse da casinha anos anteriores, realmente não posso responder ao
senhor. O que me cabe dizer, em relação a esse caso, é exatamente o que eu fiz:
mandamos imediatamente suspender esse negócio. Falamos com o delegado; no meu
depoimento, falo sobre isso na polícia. Tem o depoimento do doutor Kazuo. A polícia
também apurou as pessoas, o filme; mandou fazer perícia da planta e de todos os
lugares, em relação à casinha e fora da casinha.

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - No Centro do Professorado?

O SR. DULCIMAR DONIZETI DE SOUZA - Fizeram perícia também no
CPP.

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - Todo mundo sabia que essa
festa... Nós só podemos perguntar do ano de 2014 para o senhor. Entendi. Agora, os
caras prepararam toda loucura para a festa do Centro do Professorado Paulista. Todo
mundo em Rio Preto... E, agora, Centro do Professorado Paulista... Outro dia, eu fui lá.
Está dentro da cidade. Antigamente, no tempo do Bolçone, quando o Bolçone era
jovem, era sítio. Era área rural.
Bom... Então, aí, o Centro do Professorado Paulista está lá, imbricado dentro da
cidade, quase do lado da faculdade, mas não teve curiosidade ninguém da faculdade de
ir lá e falar: “Vamos ver o que esses loucos vão fazer aí no Centro do Professorado
Paulista”?

O SR. DULCIMAR DONIZETI DE SOUZA - Perdão, deputado. Olha, o que
houve foi: nos dias antes do baile, dessa festa, da chopada ou o que quer que seja, nós...
Eu me reuni, pessoalmente, com os diretores, com os representantes de todas as turmas,
desde o primeiro ano. Inclusive tinha alunos do primeiro ano, do primeiro ao sexto ano,
a representatividade estudantil relatando a proibição de tudo e que não houvesse festa.
Tudo isso foi colocado; eles citam isso, inclusive. Eles citam no depoimento deles que
houve uma reunião com todos os representantes de turma, onde o diretor colocou,
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recebemos as proibições, temos ciência da proibição. Agora, me desculpe, deputada,
realmente foi isso de dia. À noite foi a festa. No outro dia é que nós soubemos pelo
boletim de ocorrência do menino. Realmente foi isso que nós fizemos em relação ao
acontecido de 2014. Agora, estão todos os documentos aqui. Agora eu queria dizer para
o senhor o que é que nós fizemos de coisas proativas.

O SR. MARCO AURÉLIO - PT - Acho que o senhor vai passar para outra
etapa, então gostaria de esclarecer bem o que já foi dito aqui.
Como eu não li a sindicância que o senhor vai deixar para nós, não sei o que está
escrito por parte das vítimas, mas pressuponho que, por parte das vítimas, deve estar
relatado o que foi dito no vídeo. Ou seja, alunos denunciando que foram torturados,
humilhados, colocados em exposição nus, urinados, que tiveram que comer carne ou
alho que passou pela boca de outros, que tiveram suas roupas estragadas, e, ao final da
sindicância, conclui que eles devem ser suspensos.
A punição máxima é a expulsão. Diante de todos esses relatos, o que faltaria? O
que a pessoa tem que fazer para ser expulso?

O SR. DULCIMAR DONIZETI DE SOUZA - Deputado, acho que o senhor
está coberto de razão. Eu disse lá atrás nas apurações que, talvez, o caminho fosse,
realmente, a expulsão.
Mas, como eu disse ao senhor, nas acareações da sindicância, as pessoas não
reafirmaram esse tipo de coisa. Houve a sindicância e, nas acareações, ficou a palavra
de um contra o outro.
Não se pode expulsar um aluno, contundentemente, sem essa prova devida. O que
nós fizemos? Quando não tinha isso, nós fizemos a acareação. Os alunos, na acareação,
não reafirmaram. A maior parte deles não reafirmou essa posição. Então, nós acabamos
ficando com a palavra de um contra o outro. E foi isso que o conselho me colocou como
não tendo elementos suficientes para expulsar os alunos ou suspender os alunos.
Também no inquérito policial não se concluiu isso, mesmo a polícia tendo o poder
de polícia.

O SR. MARCO AURÉLIO - PT - Esses vídeos que são trazidos na CPI eram de
conhecimento da Comissão de Sindicância?
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O SR. DULCIMAR DONIZETI DE SOUZA - Não. Isso foi posteriori. O que
ficou foi para a delegacia.

O SR. MARCO AURÉLIO - PT - O senhor considera que esses vídeos e esses
depoimentos tomados pela CPI....

O SR. DULCIMAR DONIZETI DE SOUZA - São graves, gravíssimos.

O SR. MARCO AURÉLIO - PT - O senhor vê possibilidade de, mediante este
trabalho que a CPI está fazendo, dos vídeos apresentados e dos depoimentos, poder ser
aberta a sindicância sem a necessidade de acareação? O senhor considera que isso são
elementos que podem mudar a sindicância? Já que isso não compõe a sindicância, isso
são os chamados fatos novos - eu também não sou advogado, eu posso estar falando
coisa que, do ponto de vista jurídico, não seja o mais apropriado. Já que são fatos novos
trazidos agora, à luz do dia, os vídeos, os depoimentos, inclusive cenas, isso não é
suficiente para reabrir a sindicância - independente do Ministério Público, independente
da polícia - para rever a sua conclusão?

O SR. DULCIMAR DONIZETI DE SOUZA - Foi essa conclusão que o
Conselho Departamental me colocou. O senhor sabe que eu tenho que cumprir regras eu sou o diretor da faculdade, mas não posso me sobrepor ao Conselho Departamental
que é o órgão máximo da instituição, logo abaixo da Congregação.
Nós temos que aguardar o inquérito chegar ao promotor criminal. Acredito que o
promotor, com a anuência do juiz... Qualquer pessoa que seja incriminada, esse
processo será reaberto.

O SR. MARCO AURÉLIO - PT - Quer dizer, então, que aquilo que foi dito aqui
na CPI não é suficiente para abrir a sindicância?

O SR. DULCIMAR DONIZETI DE SOUZA - É porque também já faz parte...
Eu não sou advogado, mas acredito que qualquer advogado iria derrubar essa nossa
versão. Isso que nós estamos falando faz parte do inquérito policial. E no final do
inquérito policial, não coloca esse tipo de coisa, a possibilidade de reabertura disso - é
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isso que eu quero dizer para o senhor. Ele não incrimina a pessoa abertamente, não cita,
nominalmente, incriminando qualquer uma das pessoas nesse inquérito da polícia.
Eu também gostaria de fazer o que o senhor está falando - quero fazer isso. Agora,
se no final...

O SR. MARCO AURÉLIO - PT - Mas é diferente... A polícia tem a sua
autonomia, mas a faculdade não tem uma autonomia de fazer uma apuração? Olha,
mediante esses fatos novos que foram trazidos, independentemente da polícia ou do
Ministério Público, nós vamos reabrir a sindicância com esses fatos novos para verificar
a possibilidade de uma nova punição.

O SR. DULCIMAR DONIZETI DE SOUZA - Claro. O que eu digo é o
seguinte: o que nós não podemos passar é pelo vexame, de novo - na minha opinião, foi
um vexame -, de ter punido e voltado atrás.
Eu não corroboro com a volta atrás. Não é essa a minha posição. Eu coloquei essa
posição claramente na imprensa. O que eu não posso, acredito, é a gente ir para uma
dividida - como a gente diz em futebol - sem ter elementos suficientes para a gente
ganhar. Acredito que, se no final do inquérito, o promotor criminal e o juiz
incriminarem alguém, certamente eu vou reabrir esse processo - é isso que eu estou
falando.
Porque, se não, o que vai acabar acontecendo? Nós vamos reabrir e vai ficar de
novo sem provas. Se a polícia não conseguiu provas, a sindicância não terá elementos
suficientes para provas. Esses vídeos que o senhor está colocando já fazem parte do
inquérito policial. E, mesmo assim, não foi finalizada a culpabilidade individual desses
indivíduos. Se, ao final, o promotor criminal incriminar alguém, eu vou retomar o
processo administrativo contra essas pessoas incriminadas. Aí sim, eu acho que teremos
chance de não perder na Justiça.
Essa é a minha análise e isso que eu fui aconselhado. Inclusive, procurei o
promotor e ele me falou: “A melhor forma de você não perder na Justiça é essa”.
Se eu tivesse feito a suspensão naquele dia, à revelia do Conselho, no mesmo dia
nós teríamos liminares suspendendo as punições.

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - Deixa eu fazer uma
pergunta. Eu já devolvo a palavra para o deputado Marco Aurélio.
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O senhor viu que o menino - o primeiro, o Palma, 2011 - foi lá e o pai dele foi
escorchado. Roubaram R$700 dele sem ele estar matriculado. Ele foi conhecer a
faculdade e o pai já teve que dar um “checão” de R$700.
Quem é que cobra o Kit Bixo? É o Centro Acadêmico ou é a Atlética? Quem é o
presidente do Centro Acadêmico e quem é o presidente da Atlética? Eles prestam contas
desse dinheiro que eles roubam dos alunos? Isso é crime, é improbidade. Nós vamos
atrás desses caras, mesmo acabando a CPI.
O senhor sabia que eles cobram o Kit Bixo?

O SR. DULCIMAR DONIZETI DE SOUZA - Nesse ano, em 2014, nós
soubemos da cobrança do Kit Bixo para a realização dessa festa que, imediatamente, a
gente proibiu.
Agora, a prestação de contas se dá como qualquer empresa. É uma representação
estudantil que tem inscrição própria e eles não prestam contas para nós. Não é para nós
que eles prestam conta. Em nenhum momento, nós temos acesso às contas da
representação estudantil e eu não sei nem o que é ou como foi que eles prestam essas
contas - ou onde foi colocado isso. Mas também é motivo de oitiva no inquérito policial.
Isso também foi motivo de oitiva no inquérito. Os representantes das instituições foram
ouvidos, também está no inquérito e vocês vão acompanhar depois.

O SR. ADRIANO DIOGO - PT - É o Centro Acadêmico ou é a Atlética?

O SR. KAZUO NAGAMINE - Esse Kit Bixo é uma cobrança de uma série de
festas, de itens, que compõem as atividades tanto da Associação Atlética Acadêmica,
assim como do Centro Acadêmico. São as duas instituições representativas de alunos,
uma na área esportiva, outra na área da política estudantil.

O SR. DULCIMAR DONIZETI DE SOUZA - Corroborando com o que o Dr.
Kazuo está dizendo, nós não somos favoráveis a este tipo de cobrança, apesar de ser
uma independência deles fazer esse tipo de cobrança. Nós não temos a possibilidade de
fazer...
O que eu fiz, esse ano... Agora vamos falar o que foi feito, de fato. Proibição total
de Kit Bixo.
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O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - A faculdade repassa algum
subsídio para o Centro Acadêmico ou para a Atlética?

O SR. DULCIMAR DONIZETI DE SOUZA - Não. Nesse tipo de nível, não. O
que existe lá é uma área da faculdade que eles locaram uma empresa que vende livro que eu acho que é R$300 ou R$400 - e, aí sim, esse dinheiro é dado para o Centro
Acadêmico. Isso sim.

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - A Atlética funciona lá
dentro?

O SR. DULCIMAR DONIZETI DE SOUZA - Tudo é dentro desse espaço.

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - A Atlética tem dependências
esportivas, quadras, vestiários...?

O SR. DULCIMAR DONIZETI DE SOUZA - Deles, não. O campus é da
instituição. Eles usufruem do campus como um todo, mas eles não têm nada lá dentro
em termos de espaço deles.

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - Mas veja o detalhe. Se eu
pudesse comparar a CPI a um livro, pela curta duração que ela teve, só teria o índice do
livro. Nós não conseguimos aprofundar as coisas. Mas o senhor imagina, olha o detalhe.
Aqui a gente tem que pegar as coisas no ar, senão a gente passa por bobo.
O menino não tinha feito a matrícula em Rio Preto. Ele vai para Rio Preto
conhecer porque ele tinha a informação que a faculdade era maravilhosa e tinha um
hospital fantástico. Muito bem. Ele não está matriculado. Ele não é aluno, mas pagou o
Kit Bixo. O senhor está entendendo?

O SR. DULCIMAR DONIZETI DE SOUZA - Isso é roubo. Não tenho dúvidas.

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - Os caras vão lá... O aluno,
quando entra na faculdade, o pai está no limite do limite do gasto de dinheiro. Gastou
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tudo o que tinha no cursinho, nas viagens, no vestibular... Aí chega lá e paga R$700. O
que é isso?
O cara não é aluno, não está matriculado e chega um aluno - não vou adjetivar - e
fala para o cara: “O senhor tem que dar 700 contos”.

O SR. DULCIMAR DONIZETI DE SOUZA - Exato.

O SR. MARCO ANTONIO HATEM BENETON - Essa matéria, se eu não me
engano, é do começo desse ano. Foi questionado para a Natália se as dependências eram
dentro da faculdade. Porque aí que ocorreria a venda, o primeiro contato dos alunos com
o pessoal do Centro Acadêmico. E foi perguntado para a Natália se esse ambiente era
dentro da faculdade ou fora. Ela, pelo que lembrava, disse que era dentro da faculdade.

O SR. DULCIMAR DONIZETI DE SOUZA - Então vamos à outra fase.
Realmente a foto é deste ano, esta aluna é deste ano, do novo primeiro ano, e realmente
isso é no hall do anfiteatro da faculdade, um anfiteatro grande. As pessoas de amarelo
são integrantes da representatividade estudantil e dos representantes de turma.
O que nós fizemos este ano para coibir tudo isso que houve: antes do final do ano,
nos reunimos várias vezes com os alunos, e no final do ano eu nomeei uma comissão
para a recepção dos calouros, na qual estão o Dr. Kazuo, como representante diretor de
alunos; o promotor público; um docente representante do curso de medicina; um
docente representando o curso de enfermagem; as duas representatividades estudantis,
dos Centros Acadêmicos de ambos os cursos; Atléticas de ambos os cursos; e a
representação da comissão de formatura e representantes de turma do primeiro ano do
ano passado, que teoricamente teria levado trote, a turma do segundo ano.
Então esse pessoal compôs uma comissão gestora da recepção deste ano. Aqui
estão algumas atitudes que a gente tomou para inibir tudo aquilo que a gente acabou
sofrendo e passando. Eu me reuni com esse pessoal e disse o seguinte a eles: “A partir
de hoje está proibida na escola a palavra ‘bixo’ e a palavra ‘trote’. Estão proibidas todas
e quaisquer festas para efeito de calouros dentro e fora da instituição. Ficam proibidos
os pedágios e fica proibido aluno de qualquer que seja o ano de ter ascendência sobre
qualquer um dos calouros. Em ambos os Centros Acadêmicos, há dois seguranças na
porta de cada lado. Fica proibida a entrada dos calouros nos dois Centros Acadêmicos
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até o término da semana de recepção dos calouros e fica proibido cortar cabelo e
pintar”.
Eu até disse ao deputado anteontem que até uma parte da imprensa me disse que
eu estava sendo radical demais, porque não houve absolutamente nada. A única coisa
que eles colocaram pintado, e foi uma inovação sugerida pelo pessoal, foi os jalecos. O
que a pessoa fazia era colocar o jaleco, mas não pintar a roupa, nem cortar o cabelo,
nem passar sequer um batom.
Alguns pais pediram para cortar o cabelo dos alunos lá nesse anfiteatro, mas foi
proibido. Dissemos: “O senhor faça isso na sua casa, aqui não. Dentro da faculdade não
será feito.” Então, neste ano não houve qualquer uma dessas situações. Não houve baile
do bixo, não houve esse tal de Kit Bixo, não houve a choppada nem a churrascada. Não
houve absolutamente nada em relação a isso.
Há uma tradição em Rio Preto, uma tal de “Sambaralho”. Desde o início do
carnaval de Rio Preto, desde o primeiro ano da Faculdade de Medicina, em 1968, os
veteranos se reúnem e abrem o carnaval de Rio Preto, e os homens se vestem de mulher.
É uma tradição antiga da escola, mas não há nada de trotes, são médicos da cidade, um
negócio antigo. Inclusive isso eu proibi este ano. Aliás, fui muito criticado por exalunos e por algumas entidades por ter proibido a abertura do carnaval de Rio Preto via
Sambaralho. Até isso eu proibi.
Então não houve absolutamente nada. Logo no primeiro dia que os alunos
chegaram, eu, o promotor, o Dr. Kazuo e essa comissão toda fomos lá. É esta fotografia,
eu estava lá, nesse mesmo dia que a menina foi fotografada. Eu estava lá embaixo, nós
conversamos, recepcionamos os calouros e os pais. Coloquei os pais no anfiteatro, junto
com os calouros, e conversamos muito sobre o ocorrido no ano passado e sobre o que
nós veríamos daqui para frente.
Então foi muito conversado, o promotor conversou muito com eles. De lá para cá,
não houve absolutamente nada. Na segunda-feira, houve então a abertura da Semana do
Calouro, e nessa semana inteirinha o calouro não tem aula. Eles vão conhecer as UBSs,
os hospitais, o hemocentro, fazer doação espontânea de sangue - ou não, ir às entidades
da cidade, todo esse tipo de coisa. A semana inteira é isso. Há palestras culturais,
palestras sobre o que é a escola e o que são os hospitais, palestras sobre o SUS, sobre
como funciona a estrutura do SUS, tudo isso está ocorrendo lá enquanto estamos
conversando aqui.
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O SR. PRESIDENTE -ADRIANO DIOGO - PT - Gostaria de fazer uma
pergunta ao senhor. O senhor vê que nós temos razão, não é? Tem cara que é formado e
não se conforma em não poder fazer trotes e não poder criar constrangimento. O senhor
vê que a loucura extrapola. Mas estou presidindo a CPI. Estou projetando na tela o
Manual do Bixo de 2014. Temos a impressão desse manual no arquivo da CPI?

O SR. - Temos apenas os atuais, deputado.

O SR. PRESIDENTE -ADRIANO DIOGO - PT - Ah, este é o novo. Deste
ano? Ótimo, excelente.

O SR. DULCIMAR DONIZETI DE SOUZA - Foi bom o senhor tocar no
assunto do manual. Até o ano passado, 2014, estava escrito assim: “Manual do Bixo”.
Eu proibi isso, agora está escrito “Manual do Calouro”. Certamente vocês verão que não
há uma única palavra que desabone alguém, eu li todo o manual. Inclusive os alunos
atuais do primeiro ano que no ano passado sofreram trote fazem um depoimento no
final deste manual. Eles falam o que representa a escola, como eles estão hoje, está tudo
aqui. Esses alunos são do atual segundo ano, que foram alunos do primeiro ano no ano
passado.
Está também nesse manual a palavra do sexto ano, da Comissão de Extensão, da
área assistencial, da iniciação científica, da parte social de atendimento, já que temos
inúmeras bolsas de atendimento social aos alunos, da agregação dos alunos da pósgraduação, todas as situações de integração dos alunos estão presentes no Manual do
Calouro deste ano. O senhor tem razão, no ano retrasado foi exacerbado. Aqui não
existe a palavra “hierarquia”, foi proibido. Também existe palavra de baixo calão, não
existe a palavra “trote”, não existe a palavra “bixo”.
Na segunda-feira tivemos a abertura dessa Semana do Calouro, e o promotor foi
conosco de novo. Estavam reunidos todos os calouros de medicina e de enfermagem e
todas as representatividades estudantis. Falamos bastante sobre tudo isso, falamos
inclusive sobre a história de Bauru, da maratona do álcool de Bauru. Disse a eles que
temos que ter o cuidado de não beber nas festas. Somos pais, e temos - eu, o professor
Kazuo, a minha diretoria - o cuidado de tratá-los como filhos. Essa foi a posição que
nós tivemos. Tivemos bastante tempo, falamos sobre o episódio anterior com a turma.
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Percebemos que atual turma do primeiro ano, a turma nova, sentiu um pouco de
distanciamento da faculdade. Eles mesmos relataram isso. Essa proibição foi tão forte
que distanciou um pouco a turma do resto da escola, mas não no sentido de qualquer
tipo de punição. Outro dia o Kazuo estava falando que perguntaram a ele se podiam
tocar o hino da escola. Então não se fala sobre isso, alunos do quarto e do quinto ano
não têm contato com eles.

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - Danilo, procura as letras das
músicas da bateria lá de Rio Preto, a Batorada Vaca Magra, vê se há alguma coisa que a
gente possa ler, por favor.

O SR. DULCIMAR DONIZETI DE SOUZA - Então foi isso que aconteceu
anteontem. Tivemos essa recepção e eu liguei para o deputado para passar essa
informação. Existe esse acompanhamento, o promotor está conosco até o final disso aí,
e é isso que eu quero colocar para vocês. Nossa posição é de tranquilidade.

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - Tudo bem, estou
acreditando, mas isso não me impede de ler o que os caras escreveram no ano passado
no Manual do Bixo. Veja o que os caras escreveram no ano passado.

O SR. DULCIMAR DONIZETI DE SOUZA - Eu vi.

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - O senhor viu, não é? Mas eu
preciso ler, porque ninguém está vendo. Vamos lá: Baile do Bixo, a melhor festa da
faculdade antes da formatura... Barata, aprende a matar... Batigália, do latim: o melhor
professor; do grego: mamãe coruja. Você no tamborim...
Então, esse calouro, “você é burro, prove o contrário”, “bixo vai morrer”, “fase
preferida do pequeno fada”.
Então essas barbaridades... Achou as letras das músicas? É isso? Isso é a
continuação...
“Bixoblasto, tem sempre alguém pior que você”.
“Breja, genérico de cerveja, se você ainda não consome, vai aprender a
consumir”.
“Bundão, começa na choppada e é a coisa mais normal na pré”.
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“Bundão dois, acredite, logo logo você terá perdido o pudor”.
“Casinha, onde você passará seus intervalos e suas horas de folga na facul, claro,
tudo isso depois de você deixar de ser bixo e virar gente”.
Olha o nome do Centro Acadêmico, que vergonha eles emporcalharem o nome do
Dr. Zerbini.
Em Rio Preto: “Calouro, aquele que canta no Raul Gil, você é bixo e burro”.
“Campeão, antiga lanchonete”.
“Casa, fonte esgotável de chá, café e bolacha”.
“Comissão de formatura, outra fonte de dinheiro e de escorcha dos alunos”.
“Chopada, nós bebemos sem espuma, bixo burro”.
Bom, tem bastante coisa aí, né? Vamos tentar achar a bateria deles, para ver os
hinos maravilhosos que eles põem, se é que eles não tiraram tudo já. Agora ficou todo
mundo bonzinho.
“Churrasco do bixo, não se iluda, o principal ingrediente é a breja e a
mastiguinha”.
“Clube dos médicos, oh, vida dura”.
Comissão de formatura, isso é a maior escorcha, a maior ladroagem do mundo.
“Casinha, onde você passará seus intervalos...” Isso eu já tinha lido. Isso só
confirma as loucuras.
Vamos ver se achamos a bateria, com vídeos deles tocando ao vivo.

O SR. MARCO AURÉLIO - PT - Eu estava vendo aqui. O senhor começou e
disse que em 2006 foi feito um TAC com o Ministério Público proibindo o trote.

O SR. DULCIMAR DONIZETI DE SOUZA - O TAC que existe é porque tinha
muitas festas dentro da faculdade até 2006, não relacionadas a trote. Foi proibido
qualquer tipo de festa, porque a vizinhança reclamou do barulho, entendeu? Então tinha
batucada, tinha festa de churrasco até altas horas. Como Rio Preto, até o deputado
disse... Ficou no centro da cidade agora, a faculdade é cercada por predinhos. Então foi
feito um TAC para que não houvesse mais festa.

O SR. MARCO AURÉLIO - PT - Não é trote, é só festas? Vocês tem esse TAC
aí também?
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O SR. DULCIMAR DONIZETI DE SOUZA - Tem cópia aqui sim.

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - Vamos mostrar os prints
que eles pões na internet? Tem a palavra Ricardo Kobayashi, organizador dessa CPI e
assessor da comissão.

O SR. RICARDO KOBAYASHI - Só vou explicar. Eu passei essa madrugada
inteira conversando com alunos da Famerp. Conversei com oito alunos, mais ou menos,
do segundo, terceiro e quarto anos. Eles fizeram um conjunto de relatos. Eu vou passar
esses relatos rapidamente.
O primeiro deles é de uma menina que não quis se identificar e pediu para que
fosse lida uma carta.
“Me pediram para fazer um relato sobre o que eu sofri de trote. Como todo mundo
gosta de falar, o meu caso foi diferente, mas tenho certeza que não foi exclusivo. Eu
sofri com o trote antes mesmo de me matricular na faculdade. Eu sofri o trote no
momento em que as pessoas da faculdade deveriam ter me dado apoio e me incentivado
a vir para a Famerp.
Eu sofri o trote no momento em que eu fiquei em dúvida entre vir para a Famerp
ou ficar em uma particular de excelência perto de casa. Eu publiquei a minha dúvida no
Facebook e veteranos do então sexto ano, turma 42, da Famerp, se deram ao trabalho de
ir lá simplesmente para me xingar, me ameaçar, me impelir a não vir para a Famerp.
Não mexia nessas coisas desde o momento em que decidi que eu viria sim e que
eu lutaria nesse lugar pelo fim do trote. Devo dizer que rever os prints me fez reviver
todos os sentimentos da noite sem fim da discussão.
A discussão durou toda a madrugada. Fui dormir perto das quatro e 30 da
madrugada daquela noite. Me lembro como se fosse ontem. Minha sogra,que é
advogada, interveio por mim, assim como amigos da medicina e de outros cursos.
As ameaças pararam e começaram a surgir as desculpas. As justificativas de que
havia sido apenas uma brincadeira. Uma amiga sócia da Abem enviou um e-mail para a
Abem e diversas outras pessoas da Famerp, muito mais receptivas. Vieram falar comigo
e falar que essa era a minoria que gritava alto.
Tenho salvas as ameaças que eles apagaram depois, e ainda tenho a conversa no
Facebook, as sinceras desculpas que pediram e que me compeliram desculpá-los.
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Devo dizer a verdade. Ano passado, durante a investigação policial, eu não quis
denunciá-los e nem fazer boletim de ocorrência, como minha sogra me orientou. Optei
por não prosseguir a denúncia no ano passado por acreditar que todos merecem uma
segunda chance, mas durante o ano fui ouvindo as fofocas, relatos, sobre toda a cultura
do trote, sobre como tais pessoas continuavam acreditando que o que tinham feito era
certo.
Tais pessoas não aprenderam com o erro, apenas se safaram das consequências.
Por isso estou fazendo este relato, porque acredito que o trote, de qualquer maneira que
ele ocorra, deve ter fim. Eu sofri muito durante 2014, por ter sido a pessoa que não
abaixou a cabeça para os veteranos, aceitando o trote.
Sofri por defender que violência psicológica também é violência. E foi isso que
eles fizeram comigo, violência psicológica. Ninguém tinha a obrigação de saber que eu
tinha depressão e que reagiria completamente diferente das outras pessoas com quem
eles faziam aquilo. Mas eles tinham a obrigação ética, como quase médicos que então
eram, de manterem-se humanos e de me tratar dignamente.
Eu não pedi nada para eles, eu não pedi a opinião deles. Eles simplesmente se
sentiram no direito de me ofender, de me atacar gratuitamente, e usaram como
justificativa o fato de que as discussões que eu proponho no meu Facebook são
públicas.
Eu sofri durante 2014 inteiro. Eu sofri com a piora da minha depressão, com a
minha dificuldade de integração com a minha sala, com medo em ir a eventos da
faculdade, com medo de andar sozinha de bairro onde 90% das pessoas da faculdade
moram.
Eu sofri com a exclusão, com medo de frequentar locais dentro da faculdade
como, por exemplo, o Centro Acadêmico. Eu sofri com as tentativas de retaliação, por
ser uma das poucas pessoas com coragem para denunciar, talvez a única que tenha dado
a cara a tapa.
Gostaria de agradecer o trabalho da CPI, porque alguém precisa fazer algo efetivo
em relação ao trote, essa erva daninha que cresce em meio aos universitários do País.
Muito obrigada a todos.”
A outra eu vou resumir, porque é um pouco longa. Também é o relato de alunos.
Eles relatam exatamente o que eles passaram na casinha. Eles lembram que a casinha
fica muito próxima à diretoria, que tem apenas um pátio que separa essa casinha da
diretoria.
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A história é parecida com o que a Natália disse aqui. Eles têm que entrar de
joelhos, os alunos xingam. Eles relatam também o trote que eles sofreram no CPP, no
Centro do Professorado Paulista, que alguns alunos chegaram a desmaiar de hipotermia,
porque antes de irem para lá eles foram orientados a irem de roupa preta colada no
corpo e deveriam deixar os celulares. Não entrar com o celular porque fatalmente ele
seria molhado.
Eles são forçados a dar trotes nos próprios colegas, as meninas relatam que elas
deviam cortar a cueca de colegas delas que também eram calouros. Eles davam o
famoso “cuecão”, levantar a cueca, e faziam com que elas cortassem isso. Algumas
pessoas foram urinadas nessa festa. Eles jogam muita cerveja. A cerveja é só tirada do
freezer e jogada em cima deles, cuspida também, eles cospem também entre eles, os
alunos.
Nessa festa, segundo o relato deles, vão residentes, vão médicos, não são apenas
alunos da graduação.
Depois dizem: “diante dessa situação houve denúncias internas ao diretor de
alunos, concomitante à denúncia do Luiz Fernando. O diretor de alunos, Dr. Maia,
mostrou-se chocado com a situação e disse que faria algo. Dulcimar convocou os alunos
que reclamaram, e disse que precisava de denúncias com nomes para que as coisas
pudessem ir para a frente e pessoas fossem punidas a fim de dar fim à cultura
opressora”. O professor Kazuo, outro professor que auxiliava a diretoria se dispôs a
ajudar esses alunos. Aí depois eles vão dizer que foi prometido a eles que eles deveriam
dar os nomes e que os nomes deles permaneceriam em sigilo. Mas, como se abriu a
sindicância,eles descobriram que o nome não poderia permanecer em sigilo, eles foram
expostos para a faculdade, e passaram a ser perseguidos internamente dentro e fora da
faculdade, tanto pelas redes sociais como pessoalmente.
Eles passaram a ser completamente isolados e que até hoje eles não podem
participar de festas, boa parte da Turma 47.
Contam também de uma história que aconteceu numa Pré-Intermed de duas
meninas que estavam num ônibus onde havia apenas veteranos viajando para a PréIntermed e elas foram colocadas no bagageiro contra a vontade delas, e os veteranos
ficavam batendo no bagageiro - não batendo nelas - e gritando, xingando e ofendendo
elas. Elas ficaram apavoradas, mas não tinham o que fazer ali dentro. Elas relatam isso
também, que foi numa Pré-Intermed que isso aconteceu.
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Aqui tem também um relato a respeito do CAES, que eles dizem que o CAES não
se manifestou em relação a esses problemas do trote. O CAES diz o seguinte: eles
defendem que são representativos, ou seja, representam também os agressores, portanto,
não podem se posicionar contra o trote, e defender quem denuncia e expõem o que não
gosta. Eles e elas pediram para frisar muito isso, que o CAES se omite dizendo que em
nome da isonomia ele não pode se posicionar contra os agressores.
“A única coisa que eles fazem, o CAES, é não dar trote. Se comprometem com
isso e acham que isso é equivalente a se posicionar. O CAES emitiu uma nota só após
relatarmos que tinham sido coniventes no jornal por pressão.”
Aí eles e elas dizem a respeito de uma nota que eles publicaram no jornal - tem o
print dessa nota que saiu no jornal lá da região. “Relata os alunos que assinaram etc...”
Vamos falar da casinha novamente. “Infelizmente, a história postura e omissão
das direções da Famerp em relação ao trote. Apenas neste ano foi estabelecida a
proibição do famigerado trote da casinha, no qual os estudantes são submetidos de trinta
minutos a uma hora de agressões verbais gratuitas, e outras brincadeiras de caráter
duvidoso. Dentre tantos outros que daria uma longa lista, podemos citar: xingamento de
baixo calão, gritos próximos ao ouvido, colocação dos calouros em posição de
submissão, etc. são coisas relatadas.”
Também relataram um fato que aconteceu há alguns anos - durante o período
parece que o professor Dulcimar era vice-diretor - de uma menina veterana que nesse
mesmo trote da casinha levou um vibrador e ficava passando o vibrador, sobre a roupa,
no ânus dos alunos. Mas disseram que isso aconteceu.
Relatam também uma reunião que teve no dia 16 de agosto, com o professor
Dulcimar, professor Kazuo e uma pessoa que eles não sabem dizer se era promotor ou
procurador, e que esse promotor ou procurador, o tempo todo, dizia que não havia nada
a ser feito porque eles não teriam como provar. Relatam isso também.
Ok, basicamente é isso. Depois eu passo uma cópia para vocês, vai ficar nos autos
da CPI. E aqui tem os prints que eles mandaram. Isso aqui é outro relato que eles
fizeram. Embora eles digam que a diretoria tenha tirado a calourada dos alunos,
disseram que na verdade quem assumiu a calourada foi o CAES, o Centro Acadêmico e
a Atlética, sendo que tradicionalmente quem faria essa festa seria o pessoal do segundo
ano, que é a 47. Ou seja, tiraram da Turma 47, que é uma turma estigmatizada dentro da
faculdade o direito de fazer a festa e entregaram essa festa para a Atlética e para o
CAES.
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E aqui está uma festa que eles estão marcando, que vai ser um churrasco numa
chácara, no dia 7 de março, no sábado, ela está aqui feita, e é feita totalmente pela
Atlética. A Atlética está convidando para essa festa, aonde ela vai levar os calouros para
uma chácara. E eles perguntam se vai ter algum tipo de fiscalização em relação a isso, e
por que permitir essa festa feita pela Atlética, se afinal de contas tradicionalmente seria
a turma anterior que realizaria essa festa - que era primeiro ano o ano passado e segundo
esse.
Então a festa está marcada para o dia 7 de março. E quem está organizando essa
festa é a Atlética da Faculdade de Medicina de Rio Preto.
Esses são prints de facebook de retaliações que essa Turma 47 e outras pessoas
sofreram. Então está aqui: Carla Munhoz Cevada - “Se você precisar de ajuda para
aprender ou para ser atendida tenho certeza que terá, porque ao contrário que acredita
esses bárbaros que vocês denunciaram à MP, Polícia e diretoria são excelentes pessoas e
serão ou já são excelentes médicos, e como tal cumprem a sua obrigação. Agora, se
precisar de algo a mais vai precisar recorrer a alguém que confia em você. Enquanto for
obrigação ensinar a fazer sutura, ensinar a fazer um parto, colher um papanicolau, ou
cuidar da sua saúde assim será, mas se for eletivo tenho minhas dúvidas.”
Monalisa Nogueira - “Concordo com você Carla Munhoz”.
João Augusto Andrade - “Ator, como dito nos outros postes, acho que eles não
gostaram da faculdade dos veteranos bárbaros e medievais que tiveram o direito deles. E
eu não gosto de “mimimi”, direito meu, e de muita gente das 46 turmas que chegaram
na frente deles. Então, Carla Munhoz Cevada, siga sua vida tranquila e sem contato com
seus veteranos.”
Tem mais um aqui. “Cara, você escolheu ser assim, não ir a festas, treinar, etc.
OK. A vida é sua e ninguém tem nada com isso, como quem não gosta de vocês tem o
direito de não gostar e fazer qualquer coisa em relação a isso. Cara, impressionante essa
geração que pensa que só eles têm direito e mais ninguém. Eu discordo de você,
Ricardo Medeiros, ninguém tem obrigação de ensinar nada para ninguém na faculdade e
residência. Ninguém é professor e ganha para dar aula. Sempre se fez isso por
camaradagem. Pois é, o mais irônico é que as pessoas da 47, que foi a turma recebeu o
trote o ano passado, conviveram com os veteranos e aproveitaram o que deu no primeiro
ano, estão todas agora no segundo, enquanto os excelentes médicos, que passaram horas
no laboratório de anato, e criando histórias mirabolantes das torturas medievais, não
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passaram todos, não é? Eles sabem de tudo, eles têm direito a tudo, eles sempre são os
certos. Que bom. Não adianta discutir. Deixe-nos pensar assim. Mamãe que ensinou.”
“Ainda bem que saímos nos 45 do segundo tempo. Aguentem firme amigos que
também pensam como nós, porque o mundo está ficando muito chato e a faculdade não
será mais como a conhecemos. Espero sinceramente que todas essas pessoas que
bradam aos montes que querem direitos e mais direitos sejam médicos exemplares e que
respeitem e prezem por esses direitos da mesma forma que o fazem quando representam
seu próprio nariz.”
João Augusto Andrade, escreve: “Não me arrependo um só minuto de todos os
momentos que passei aí. Teria sim, me arrependido, e muito, se tivesse sido
recepcionado por um touro vitruviano.”
Jéssica São Miguel - “Agora bixa é contra os direitos humanos? Não pode usar o
termo que é tradição aqui, como em muitas outras faculdades? A comissão de recepção
que decidiu isso também? Agora sim eu estou tranquila. No meu 6º ano ter os calouros
recepcionados pela 47ª Turma, usando um touro cheio de pernas. Esse touro é uma
vergonha. Que ideia tosca. Ponchito, nós não fazemos parte disso, ainda bem. Nossas
lembranças e lambanças de tempo de faculdade são outras. Abraço moleque.”
São todas elas discussões de alunos de 6º ano reclamando da turma 47. E o último
relato que eles fizeram, eles disseram que há histórias na faculdade que o professor
Maia, que é da infectologia, teria feito uma reunião, aonde ele teria sugerido que não
fosse feito punição de ninguém, até porque tinham ali pessoas que entrariam na
residência, ou já eram residentes, e isso iria prejudicá-los.
Ricardo Medeiros Filho - que está escrevendo isso: “Nós não fazemos parte disso,
ainda bem. Nossas lembranças e lambanças dos tempos de faculdade são outras. Abraço
moleque.”
“Quando eu entrei eu olhava para a 38 e sonhava com o dia que seria sexto ano e
teria os meus bixos para acolher, para brincar, para dividir minhas histórias. Agora que
eu finalmente cheguei no sonhado sexto ano, minha empolgação para os bixos, as
desculpas, os calouros até essa identidade perderam, é zero. Minha vontade de estar com
eles, fazer festas, brincadeiras, os acolher em casa é zero. Muito obrigado, 47ª Turma.
Vocês cagaram e sentaram em cima das melhores tradições. Vocês mentiram e
desonraram o nome da minha faculdade e dos meus veteranos.”

O SR. DULCIMAR DONIZETI DE SOUZA - Deputado.
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O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - Koba, ele está falando com
você.

O SR. DULCIMAR DONIZETI DE SOUZA - Koba, você deve ter percebido,
nessas falas todas, que existe ainda um posicionamento, de uma parcela pequena dos
alunos, contrário à nossa posição. O senhor viu lá: eles imaginam que ter tirado o nome
de bixo é ruim, ter tirado as coisas todas é ruim, essas tradições todas de hierarquia etc.
Mas, apesar dessa colocação de um pequeno grupo, não vamos arredar pé em relação a
tudo que foi feito. Esse pessoal é do atual sexto ano ou do sexto ano do ano passado,
Koba? Acho que deve ser do ano passado, não? Acredito que sim.

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - Koba, fale no microfone.

O SR. RICARDO KOBAYASHI - Eu não sei. Aparentemente, são do sexto
ano do ano passado. Estariam na residência.

O SR. DULCIMAR DONIZETI DE SOUZA - Onde a gente tinha mais
resistência, deputado, a gente entendeu que realmente era na turma do sexto ano
anterior, que se formou, e com a qual não temos mais esse tipo de contato. Apesar disso,
acredito que haja ainda na faculdade algum tipo de resistência em relação a essas
mudanças. Mas essas coisas ocorreram e vão continuar ocorrendo. Eu serei diretor da
escola por mais dois anos. Terei a mesmíssima posição enquanto for diretor, e
certamente os diretores que virão pela frente também. Acho que esse tipo de hierarquia
não é boa para a instituição. Koba, quando você fez aquele relato sobre vibrador... Não
tínhamos nenhum relato oficial sobre esse tipo de coisa. Não vou aqui contemporizar
com a palavra da moça. Não sei o que aconteceu. Não tenho esse conhecimento, nunca
chegou aos meus ouvidos esse tipo de colocação que ela fez. Não temos esse relato na
escola. Agora, que a nossa posição é essa de sermos contrários a qualquer tipo de
manifestação de trote, isso vai ser mantido.
Em relação à festa do dia sete, acho que ainda existe um mal estar muito grande
entre a turma 46, isto é, o atual segundo ano, que foi o primeiro ano do ano passado.
Essa turma realmente merece os cumprimentos por ter ajudado a quebrar esse elo de
trote, de hierarquia. Eles colaboraram muito com a escola. Alguns alunos da 47 foram
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citados na sindicância; eu decretei inclusive o sigilo na sindicância, mas depois um
advogado entrou na Justiça e conseguiu quebrar isso. Então, eles foram divulgados. Eu
tinha decretado o sigilo em relação às pessoas, mas tive que voltar atrás por ordem
judicial. Acho que existe esse ranço ainda. Acho que demora um pouco.

O SR. MARCO AURÉLIO - PT - Professor, já que essa festa vai se dar em
ambiente externo à faculdade, não tem como proibir. Mas você não acha que pode haver
um acompanhamento da faculdade, para que se retire qualquer possibilidade de algum
tipo de abuso?

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - Você sabia dessa festa,
professor?

O SR. DULCIMAR DONIZETI DE SOUZA - Soube antes de ontem, deputado.
Soube porque, na verdade, um dos alunos representantes da Atlética veio falar comigo
perguntando se eu tinha pedido a algum promotor para proibir a festas. Eu falei: “Não
estou sabendo; qual é a festa?”. Isso não está anexado na faculdade.

O SR. MARCO AURÉLIO - PT - Nem poderia.

O SR. DULCIMAR DONIZETI DE SOUZA - Nem poderia, porque está
proibido. Então, eu não poderia saber desse tipo de coisa. Mas eu falei: “Por que, o que
aconteceu?”. “Vamos fazer uma festa no sábado”. “Mas não tínhamos combinado de
vocês não fazerem festa enquanto durasse a história do calouro?” “Ah, professor, mas a
história do calouro acabou; sexta-feira termina a recepção dos calouros”. “Mas por que
você está me perguntando do promotor?” “Porque o dono da chácara teria recebido a
ligação de um promotor proibindo a festa, então ele cancelou o contrato da festa”.
“Nenhum promotor me ligou sobre essa festa; acredito que o próprio dono da chácara,
vendo a repercussão que está havendo, não quis se envolver.” Aí ele deu novamente a
desculpa do promotor. Acredito que nenhum promotor iria se dar ao trabalho de ligar
para o dono de chácara pedindo para ele parar. Não faria isso; faria via faculdade,
oficialmente. Acredito que o dono da chácara, para evitar esse tipo de coisa e não se
comprometer, deu essa colocação.
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Até onde eu sei, ontem, eles não tinham como fazer essa festa, porque não tinham
esse lugar. Agora, aquilo que o senhor me perguntou, acho que tem razão, preciso só
olhar até onde... Nós podemos ter o conhecimento da festa a partir de ontem, mas não
temos nenhuma certeza se que essa festa vai ser em Mirassol, por exemplo. Agora,
preciso ter esse cuidado. A partir do momento em que eu mande algum professor ou
segurança lá e, por algum acidente ou incidente, acontecer alguma coisa, a faculdade vai
responder. Porque, além de tomar conhecimento, estamos assumindo a festa. É esse o
cuidado que eu preciso ter, e gostaria de um esclarecimento da CPI nesse sentido, pois
não sei.

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - Nós estamos fazendo um
jogo combinado. Os alunos foram desleais com o senhor. O senhor foi lá e falou:
“Vamos tomar cuidado, a luz está acesa, a CPI está em alerta, assim como o Brasil
inteiro; o promotor-chefe do Ministério Público orientou todos os procuradores do
estado; a Secretaria de Segurança, todo mundo está ligado”. Aí os caras vão e fazem
festa em chácara. Para nós, da CPI, falou em festa na chácara, festa na faculdade ou no
perímetro, já ficamos em pânico. Quando se fala em chácara, o senhor não imagina o
que acontece nas chácaras, pode ser da Medicina de São Paulo, de Campinas. Lá, a
loucura é total. Por quê? O celular não pega, o aluno, quando desce, deixa o celular...

O SR. DULCIMAR DONIZETI DE SOUZA - Não termina cedo...

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - Não termina cedo, é tudo
escuro, ninguém é de ninguém. Rola droga, loló, tudo. Então, é mais grave. Se falassem
que iam fazer a festa na “casinha” ou no CPP, seria menos grave do que na chácara.

O SR. DULCIMAR DONIZETI DE SOUZA - Teríamos mais formas de
controlar.

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - Agora, o senhor vê: os
malucos de Bauru puseram duas mil crianças numa chácara, numa “maratoma”. Deu
aquele rolo, com morte. Além de que eles adulteram o conteúdo químico das bebidas.
Agora, os jovens de Rio Preto, na cara dura, na frente de todo mundo, mesmo com o
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senhor tomando o maior cuidado, vão lá e fazem uma festa na chácara. Koba, quer
emendar alguma coisa que você queria falar? Está muito longa esta sessão?

O SR. RICARDO KOBAYASHI - É só uma matéria de jornal que saiu, com
este comentário: “Os veteranos absolvidos - absolvidos na sindicância, acredito - saíram
comemorando a decisão do Conselho. Eles gritavam: ‘Chupa, 47’, que é o número da
turma dos calouros. Um dos alunos que denunciaram os responsáveis por trote violento
à comissão processante interna foi seguido anteontem até a casa dele. Alguns veteranos
disseram que voltarão. Outro acordou no meio da madrugada com gritos: ‘Bixo vai
morrer tudo’.” E aí está escrito “Bixo vai morrer” na carteira, na sala de aula. Todos os
meninos com quem conversei nessa madrugada têm medo de falar, por toda a
perseguição e isolamento que sofreram e continuam sofrendo.
E eles estão me avisando aqui que essa festa, inclusive, está sendo divulgada
dentro da faculdade. No mural do pavilhão, tem lá um cartaz, e os convites são vendidos
dentro da faculdade. E a festa é open bar. É, exatamente: está lá no mural do pavilhão,
há cartazes dessa festa, e os convites estão sendo vendidos na própria faculdade. Esse
pavilhão é o mural de divulgação das atividades, que fica ao lado da sala de aula. Está lá
anexado o cartaz vendendo isso para qualquer pessoa ver. Outro relato que eles fazem
também é que, nesse trote da casinha - que acabou -, professores passavam lá para olhar
o trote. Professor, estou só relatando o que eles me disseram. A distância entre a casinha
e a direção é um pátio, mais nada. Estou só relatando o que eles me disseram.

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - Eles estão assistindo pela
web e ficam escrevendo direto.

O SR. MARCO AURÉLIO - PT - E esse relato vai contra a diretriz: para
eventos externos, a divulgação está proibida nas áreas comuns à faculdade.

O SR. DULCIMAR DONIZETI DE SOUZA - Vamos por partes: em relação à
história da casinha, no mesmo dia em que nós soubemos, em questão de minutos, isso
foi proibido e acabado. Quanto a essa história de falar que algum professor tenha
passado, não sei dizer se alguém passou ou se passava em anos anteriores. Acho que o
professor não se daria ao desprazer de passar lá para ver esse tipo de coisa. Mesmo
porque a casinha é exatamente em frente, a dois metros, de onde o pessoal toma café.
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Os professores realmente passam na frente: você sobe uma escada e chega à casinha.
Mas é em frente ao café, à cantina onde ficam os professores, alunos etc. Então, não
acredito que algum professor nosso se submeteria a esse tipo de coisa.
Em relação à história da festa, estamos com esse engodo agora. Realmente, você
me falou que isso está colocado no pavilhão da faculdade. De novo, o que posso fazer é
abrir uma sindicância, porque está proibido; posso tentar apurar quem colocou isso. Na
hora em que eu voltar a Rio Preto - acredito que hoje -, certamente não estará lá e não
teríamos esse questionamento.
O que eu percebo, Koba e deputados, é que existe, parece, uma situação assim: o
pessoal da 47, que tem ajudado muito nesse conceito todo... Talvez, entendo que eles
estivessem querendo tocar eles mesmos as festas deles - e com razão, porque sempre foi
assim: as festas da turma deles. E, agora, a Atlética se deu ao trabalho de tomar conta
desse tipo de festa - o que não era rotina na escola. Entendeu?
Então, deve estar havendo esse tipo de coisa, com a qual a gente não coaduna nem uma coisa, nem outra. O que nós tínhamos combinado é que não deve haver essa
festa, enquanto houver a recepção dos calouros.
Agora, eu não posso proibir festa fora do campus eternamente. Não é isso?
Eternamente... E não vou poder colocar professor ou segurança para as festas que... Não
sei como eles vão fazer... Fora da escola, eternamente... Acredito...
O que eu posso garantir para o senhor é o seguinte: se houver essa no sábado, se
realmente eles conseguiram algum lugar, eu vou pedir para o Dr. Kazuo, que está aqui,
podendo, e mais um ou dois docentes, irem a essa festa.
Só que eu tenho esse risco. Nós não discutimos aqui. Pedir para eles irem lá é
assumir o risco de algum incidente ou acidente. Então, eu acho que, em uma situação
dessa do... Vamos entender que essa de Bauru fosse um tipo de festa dessas. Em um
incidente que a gente não tem como controlar - de alguma pessoa que se drogue, ou uma
pessoa que beba e que, na volta, sofra um acidente, ou aconteça alguma coisa -, a
responsabilização será total da escola. Eu não posso assumir esse risco. Eu não posso,
como diretor, responsabilizar uma autarquia do Estado - qualquer que fosse a faculdade,
particular ou não - e assumir o risco de uma festa a que nós, publicamente, somos
contrários.
Temos lutado para ser contra. Temos feito de tudo para que esse tipo de coisa não
aconteça. Eu realmente não sei qual seria a sugestão a ser feita, nesse sentido, mas eu
não posso colocar a faculdade em risco, nesse sentido.
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O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - Não, tudo bem, mas que eles
colocaram o senhor em uma situação difícil...

O SR. DULCIMAR DONIZETI DE SOUZA - Ah, eu não tenho dúvidas.
Desculpe-me. E pior, deputado: sabendo que eu vinha aqui...
Koba, olha só a situação: se eu sei que você está aí conversando no WhatsApp
com o pessoal - que eu estou percebendo... E, com razão! Eu acho que eles têm o direito
de fazer isso. Mas, por que, Cristo, não me falam isso lá? A pergunta que eu faço é...
Eu estou falando e quero que eles ouçam, se eles estiverem sendo gravados...

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - Para o senhor ver a
deslealdade deles...

O SR. DULCIMAR DONIZETI DE SOUZA - Se for ao vivo, deputado, eu
quero fazer uma pergunta.

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - É ao vivo.

O SR. DULCIMAR DONIZETI DE SOUZA - A todos eles: por que não me
falam lá? Esperam eu vir aqui, expor o diretor e a faculdade em uma situação esdrúxula
dessas, aqui, onde estamos aqui, combinados de proibir, etc...
Certamente, vou passar tudo isso que nós estamos conversando para o promotor,
porque nós temos um combinado muito bom com a Promotoria de Rio Preto, com todas
as instâncias da Promotoria.
Isso aí é trair a confiança nossa e a do Ministério Público. Agora, não foi isso...
Não é isso o que a gente espera de um cidadão que imagina que vai ser médico - ou que
fosse enfermeiro, advogado, ou que fosse qualquer coisa. Agora, principalmente
médico, que mexe com vida humana...
Agora, se o senhor me condenar... É claro que eu me sinto traído, estando aqui,
ouvindo, agora, um relato, ao vivo. O Koba está aí, certamente, falando a verdade. E o
pessoal está colocando uma situação... Que acabamos eu e o Ministério Público sendo
colocados em uma situação difícil...
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Agora, se eles estão imaginando... A 47ª ou qualquer pessoa da escola... Achando
que eu vou expor a faculdade ao ridículo ou risco de controlar uma festa que não é da
nossa competência...
O máximo que eu posso fazer é proibir. E eu vou, chegando lá, hoje... Hoje, não
dá mais, mas amanhã eu vou comunicar a todas as instâncias do Ministério Público, ao
Corpo de Bombeiros, à polícia e a todos que tiver de comunicar que a faculdade não
coaduna, não participa e não aceita essa festa, no sábado. É isso o que eu posso fazer. O
máximo que eu posso fazer é isso.
Agora, isentar... Controlar esse pessoal, fora do... Nesse nível, acho muito pouco
provável que eu faça, agora... E eu não posso colocar, nessa festa ou em qualquer outra,
o risco inerente a uma festa em que as pessoas possam beber. Não estou dizendo que
aconteça. Daqui a pouco, vão me acusar. Vão dizer que eu estou acusando os alunos. É
muito ruim.

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - Deixe o... O procurador quer
ajudar o senhor. Depois, o Dr. Kazuo... Acalme-se um pouco. Dê uma respirada. Dr.
Benetton...

O SR. MARCO ANTONIO HATEM BENETON - É justamente isso o que o senhor
falou. A questão de - até para se livrar de qualquer responsabilidade - o senhor deflagrar
ofícios, inclusive para a Prefeitura Municipal de Rio Preto, porque geralmente essas
festas têm que ter alvará... Então, até para que ela possa, no dia, encaminhar a
fiscalização...
Então, não só o Corpo de Bombeiros, a Polícia Civil, o Ministério Público, a
Prefeitura Municipal, todos os órgãos que o senhor entenda... Até para se eximir da
responsabilidade... E informando o seguinte... É uma sugestão que eu dou, do ponto de
vista jurídico, informando: “A faculdade não está patrocinando, de forma alguma, esse
evento. Portanto, para fins de resguardar direitos e responsabilidades, comunica à
autoridade ‘x’, ‘y’, à Prefeitura, ao Ministério Público, que no dia tal ocorrerá o seguinte
evento tal.”
Então, o que está acontecendo, geralmente, é: nem as municipalidades são
informadas - e fazem essas festas à revelia do poder público, que tem que dar o alvará.
E daí, até gera para a própria municipalidade essa responsabilidade. Então, até fica
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como uma sugestão, para o senhor já deflagrar todos os ofícios para todos esses órgãos,
informando. Assim, pelo menos, é menos um a ser debitado nas costas.

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - Kazuo tem a palavra.

O SR. KAZUO NAGAMINE - Só a título de esclarecimento, essa questão da
47... Esse número sempre é o número da turma de formatura.
O que acontece é que, tradicionalmente, sempre é o segundo ano o responsável que é a chamada “CF”, que é a comissão de formatura do segundo ano, que se
responsabiliza pela organização das festas e recepção do calouro do ano subsequente.
Exatamente para...
O que aconteceu? E a gente percebia isso nos anos anteriores. O segundo ano agia
corretamente - como foi o segundo ano da turma referente ao ano passado -, mas eles
não conseguiam coibir a ação dos veteranos.
E o Centro Acadêmico funcionava dessa forma, também, porque o Centro
Acadêmico sempre é o culpado pela diretoria e pelos alunos do segundo e do terceiro
ano. Aí, aqueles alunos que estão de fora entram lá - quinto ano, sexto ano - e falam:
“Olha, vocês têm que ficar quietos também e agir assim.”
Agora, acho que isso era dentro de um âmbito, também, até de respeito à estrutura
representativa do Centro Acadêmico. E eu, particularmente, tenho certo cuidado maior
com isso, por participação minha no meu tempo de estudante em movimento estudantil
e etc. Então, eu sempre procurei tomar muito cuidado com essa posição pessoal, até o
momento em que começou a haver essas passagens, alterações dos níveis de limite
dessas ações.
E aí, o que acontece, também - que eu acho que é importante ver -, é que, este ano,
o relato da 47, por exemplo, reclamando, se deve muito provavelmente a isso. Porque a
gente tirou, exatamente... Dividiu esse poder - poder, entre aspas - da organização da
festa entre outros alunos veteranos, que são alunos, também, de outras turmas, que
compõem a Atlética, o Centro Acadêmico e tal, e dando uma diretriz que não tivesse a
mínima chance de ser mal-entendida e ser distorcida, nesse sentido, exatamente por essa
preocupação.

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - Japonês se entende bem com
japonês. Fala aí, Koba.

2318
DIVISÃO DE TAQUIGRAFIA

O SR. RICARDO KOBAYASHI - Só uma correção: os alunos não reclamaram.
Eles apenas constataram. E não foi só da 47. Tem de outros anos também. Eles
constataram. Eles contaram a história. Eles constataram isso: que, tradicionalmente, é
essa história que o senhor está contando e que, este ano, houve uma inversão e
passaram, exatamente, para as mãos da... Para que a Atlética organizasse isso...
E, mesmo aqui, na CPI, a gente já observou que, geralmente, as Atléticas são
polos polêmicos. As Atléticas, geralmente, são de onde partem... As questões mais
violentas vêm delas. Essa é outra queixa que também fizeram. Os relatos da Famerp, em
todas as faculdades: a obrigatoriedade que as Atléticas... Elas pressionam os alunos para
que eles treinem, treinem, treinem, mesmo quando eles não querem. Isso também foi...
Houve essa, aí... No caso, é uma queixa, também, que eles fizeram, que é da Atlética de
São José do Rio Preto. Acontece a mesma coisa - que eles têm essa obrigatoriedade de
treinar, treinar, treinar, treinar. Mesmo quando eles não querem, são pressionados a isso.

O SR. KAZUO NAGAMINE - Só vou aproveitar para falar sobre isso e outra
coisa, também.
A minha área é de... Sou responsável por uma das disciplinas do Departamento de
Saúde Coletiva, então, a gente aborda toda a questão social da medicina. E, dentro desse
núcleo, a gente tem uma disciplina chamada “Atividade Física e Saúde”. Eu venho de
uma área muito ligada ao treinamento desportivo, de atletas de alto rendimento e
políticas públicas de Saúde que utilizam exercício e esporte.
Isto eu posso garantir: tem um grande grupo lá dentro que não participa. Dos
alunos de lá... Eu acho que certa pressão que os alunos acabam fazendo é porque, nas
competições esportivas das faculdades de medicina, nós levamos uma grande
desvantagem por ser uma faculdade pequena. Então, é uma desvantagem numérica,
vamos dizer assim.
Agora, há alguns alunos que são selecionados e eu tenho certeza de que eles não
vão. Agora, por que eu estou falando que tenho certeza? Porque esse grupo dos alunos
que denunciaram mais no ano passado são todos alunos com quem eu tenho uma
vinculação muito grande.
Eu tenho acompanhado, porque na Diretoria de Alunos a gente tem dois serviços
associados. Um deles é o Casa - que não é o da Casinha. É o Casa, que é o Centro de
Apoio Social ao Aluno, que concede bolsas de auxílio para passagem, ticket de ônibus,

2319
DIVISÃO DE TAQUIGRAFIA
alimentação, etc. E há o Sopa, que é o Serviço de Orientação Psicopedagógica ao
Aluno, do qual fazem parte psicólogos, que dão atendimento para esses alunos - não só
o calouro, mas todos os alunos da faculdade e alguns funcionários também.
Então, especificamente, esses alunos... Um núcleo mais atuante dos alunos que
denunciaram... Eu tive um acompanhamento deles o ano passado todinho, no sentido,
inclusive, de apoiá-los, nesse sentido da denúncia, que eu acho que isso era importante mas, principalmente, agora. Ontem mesmo, fui procurado por um grupo desses alunos
para que eu pudesse ser orientador num projeto de iniciação científica que vai versar
exatamente sobre isso, como em todos os relatos. Não só da Faculdade de Medicina
nossa, como outras faculdades, existe uma inter-relação muito grande do conceito de
hierarquia com o trote, essa associação. Então a proposta de um dos temas que a gente
está discutindo para a elaboração desse projeto de iniciação científica é estudar
realmente essa vinculação, se existe mesmo. E por que que se acredita nessa vinculação.
Então a gente começa a tratar, a partir de uma visão científica do que está acontecendo,
quais são os reais motivos científicos que estão levando, tanto do ponto de vista
psicológico, psiquiátrico, psicanalítico, que seja, social e tudo, quer dizer, esmiuçar todo
esse processo com um grupo de alunos que estão fazendo...

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - Já que o senhor falou de
uma forma tão qualificada - parabéns - amanhã vem aqui o Dr. Lotufo. O Dr. Lotufo, do
HU, que tem o pseudônimo de Bartô, estuda esse negócio da droga, do alcoolismo na
juventude. É ele que me orienta sobre as maratomas. Eu nem sabia que tinha esse
negócio de maratoma. Ele é que dá o caminho pra gente ir atrás desse troço. Já vou
passar a palavra para o diretor - a sessão está muito longa -, mas eu queria fazer uma
pergunta para o senhor. Professor, diga uma coisa: como é que explica os meninos das
Atléticas patrocinarem as atividades lúdicas que têm mais droga, mais álcool e mais
loucura, porque eu fui estudar até eugenia; não sabia quase nada de eugenia. Fui lá
estudar, entender o que que é esse negócio de eugenia, o lamarckismo, aquelas coisas do
começo do século, a teoria da raça pura, do esporte, do cara que era forte e tal, que os
caras não acreditavam nem em Darwin, nem acreditavam em Mendel. Achavam que o
mundo era lamarckista. Então explica para mim. Eu também gostei do que o senhor
falou que a gente tem que tomar cuidado em não destruir os centros acadêmicos,
embora têm centros acadêmicos que agem com as Atléticas nessa loucura. Aí nós vamos
ver a prática das Intermeds, das Calomeds, só tem loucura. Só tem loucura, droga,
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pascu, tudo o que é demência, hinos terríveis, homofóbicos, racistas. Então como é que
o senhor explica... Amanhã o Lotufo vem aqui depor, ele está ajudando a gente, está
ajudando. Em função do negócio de Bauru, o Dr. Lotufo vai vir aqui ajudar a gente.
Como é que o senhor explica esse negócio que o cara estuda, e outra coisa: quando os
japoneses vêm aqui, os filhos de japoneses, lógico, das Atléticas, eu olho no olho deles
e falo: “Meu, como é que vocês são filhos de japonês, seus pais agricultores se mataram
para vocês virarem médicos e vocês patrocinam todas essas loucuras.” Porque aqui em
São Paulo liberou geral. Você não tem ideia do que os caras fazem. O senhor poderia
explicar como é que tem essa contradição, que ao mesmo tempo que acredita na saúde,
no corpo, piriri, piriri, fica patrocinando todo esse empreendedorismo da destruição?

O SR. KAZUO NAGAMINE - Isso, acho que é um tema extremamente
complexo que, de certa maneira, existe uma representação da sociedade no âmbito das
universidades, como se fosse uma projeção do macrocosmo no microcosmo. Acho que
existe uma parcela muito grande nesse sentido. Por outro lado, isso é uma coisa que eu
tenho me perguntado e tenho procurado entender e discutir a questão do chamado trote
com ritual de iniciação, desde muitos anos atrás, tanto na Europa quanto aqui em São
Paulo. E o que a gente observava num determinado momento, num determinado período
é que essas ações eram muito..., talvez piores, eram mais duras naqueles cursos mais
difíceis de ingresso também. Dentro da própria Universidade de São Paulo, tinham
alguns cursos que esse ritual era muito... em nome de uma tradição também. E depois a
gente percebe que em alguns cursos começa a acontecer isso. Houve durante um
momento - isso coisa de 10 anos atrás - um certo..., uma ação mais coibitiva em relação
aos trotes. Foi quando saiu inclusive a legislação proibindo e tal. Um pouco antes disso
já existia, já procurava fazer um trabalho nesse sentido. Então o que que aconteceu?
Começamos a perceber que houve uma migração dessas ações desse ambiente
acadêmico formal para um outro movimento acadêmico informal, que seria a prática
esportiva. Aí não só dentro da Medicina, mas nas competições esportivas intracursos.
Então as competições esportivas das Faculdades de Direito, competições esportivas das
Faculdades de Agronomia, da Medicina, etc, etc, então nessas competições ocorriam
ações assim de muita violência, inclusive... Agora, isso não é de agora. Isso já era no
tempo que não existe mais o MAC-MED, PauliPoli, essas competições da década de 70
e tal, e já era um negócio meio complicado. Agora, o que acontece - impressão minha que agora existe uma divulgação maior - acho que esse é um ponto. A gente está
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passando por um período de maior divulgação, maior exposição dessa realidade, e acho
que nesse ponto acho que, assim como o trabalho que tenho feito com a turma do atual
segundo ano, essa turma é efetivamente a turma da virada. As chances maiores de
inverter e reverter todo esse processo é agora, com essa turma.

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - O senhor reconhece isso?

O SR. KAZUO NAGAMINE - Essa turma é importante principalmente por um
fato só: principalmente pela coragem que o pessoal teve de, falando na gíria, de peitar
essa situação, porque se por um lado a gente vê relatos de certa forma até ingênuos de
alunos, isso eu fiquei escutando durante o percurso, o período todo lá, eu não posso
deixar de considerar que eu posso pegar um copo de cerveja e jogar na cara de duas
pessoas. Uma pode se sentir tremendamente ofendida e a outra reclama porque a cerveja
não estava gelada, ou então estava quente, ou pelo desperdício da cerveja. Agora, o que
importa - isso que as pessoas têm que entender - como cada um recebeu, que nível de
interlocução eu tenho com o outro. Acho que isso tem que ser levado em consideração.
Agora, dentro da prática esportiva, ela é incongruente realmente. Agora, o que acontece
é que a gente vê também, nesse ponto posso fazer até mesmo a relação, trabalho por um
lado estudando a política pública voltada para a saúde enquanto..., utilizando a
ferramenta para uma determinada prática esportiva, agora ela é importante, sim, mas
tenho que estabelecer a diferença entre esporte de alto rendimento e esporte, ou prática
esportiva para fins sociais. Esse é saúde. Agora, quando estou trabalhando com esporte
de alto rendimento, tanto é que o exemplo que a gente tem encontrado aí no dia a dia de
grandes esportistas usando doping, usando uma série de outras substâncias, o próprio
treinamento, que não é tão saudável assim, mas isso não é saúde, na verdade. De certa
maneira, isso que a gente está tentando entender, de que forma, em que ponto esse
processo se reflete também nas microssociedades, vamos dizer assim, que compõem
nosso ambiente universitário. Então essa é a grande preocupação que a gente tem nesse
aspecto.

O SR. DULCIMAR DONIZETI DE SOUZA - Bem, vocês estão falando
corretamente. Dr. Benetton, é isso, né? Doutor, realmente suas sugestões serão acatadas
imediatamente amanhã. Nós faremos - não faria isso hoje, que talvez não dê tempo -,
mas imediatamente nós faremos todos esses relatos amanhã, inclusive para todas as
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prefeituras, etc, todos esses lugares. Nossa posição é essa que nós colocamos aqui:
posição da direção como um todo, essa posição que a gente tem colocado e a gente tem
pedido para o Kazuo que convive o dia a dia com os alunos. Esse degrau a mais talvez
demore mais esse ano, talvez o outro ano, mas esse conceito deverá terminar. E vocês
estão desenvolvendo um trabalho belíssimo aqui na Assembleia, colaborando muito no
sentido que esse mal termine. Que isso a gente definitivamente consiga terminar com
essa coisa do trote, com essa coisa... E a hierarquia, já falamos sobre isso que o Kazuo
está dizendo, existe em todos os níveis, evidentemente. Temos na Assembleia, em todos
os lugares, mas ela tem que ser entendida no meio acadêmico como uma hierarquia
salutar. Você não pode impor em hierarquia o seu conhecimento, o conhecimento que
você adquiriu. Você não pode, só porque você está mais graduado, menos graduado
infringir a essa pessoa qualquer tipo de coação. Então acho que é esse o conceito que no
meio universitário não está bem colocado. As pessoas usurpam desse maior
conhecimento - não estou dizendo a maior parte, estou dizendo aqueles que fazem isso , que é uma pena, que realmente essa palavra hierarquia não pode estar nesse conceito,
nesse sentido que vem se dando não só na Famerp, como em outras instituições,
acredito, nesse sentido que envolveu essa lástima, uma palavra mais forte, essa desgraça
que foi o trote, e que tem sido isso por muito tempo. Então nós vamos acatar
completamente a sugestão do Dr. Benetton; faremos isso amanhã.
Vou procurar os alunos, se aqui eles estão ouvindo, para dizer a eles - mas acho
que não preciso dizer, porque devem estar ouvindo - que a gente se sente muito
chateado com essa posição em uma situação desse tipo: sermos informados de como as
coisas estão acontecendo pelo Koba, via WhatsApp.
Realmente fica muito ruim para nós e para aquilo que combinamos, inclusive com
o Ministério Público. Nossa intenção é isentar a escola o máximo possível, mas assumir
a responsabilidade da escola no sentido do término definitivo dessa praga que vem se
abatendo em várias instituições. Agradeço o convite, cumprimento de novo o Adriano
Diogo e os outros deputados que compõem a Comissão.

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - Marco Aurélio, Ulysses
Tassinari, Orlando Bolçone, João Paulo Rillo.
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O SR. DULCIMAR DONIZETI DE SOUZA - A todos os deputados que
compõem a Comissão e dizer que vocês estão fazendo um trabalho belíssimo. Acho que
isso é importante e colabora muito com a sociedade.
Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - Eu que agradeço.
Pessoal, hoje fizemos uma sessão importantíssima sobre Rio Preto. Uma sessão
altamente esclarecedora. Foi muito importante que o Rillo e o Bolçone pudessem
acompanhar.
Vou falar uma coisa para o senhor. Quando Rio Preto era uma fundação municipal
e passou a ser estadual, a Assembleia Legislativa teve muitas iniciativas para resolver
uma série de problemas lá. Teve projeto de lei que legalizava a situação de várias
pessoas contratadas a título temporário, então nós temos um carinho muito grande por
aquela Faculdade de Medicina.
Houve a estadualização da faculdade, que, se não me engano, ocorreu há poucos
anos, em 94, e depois leis sucessivas, que foram dando estabilidade a um grande
número de funcionários e professores. Então, é uma faculdade muito querida.
O que não dá são essas práticas. Estávamos falando tudo de 2014, 2014, 2014, de
repente o pessoal afronta. O senhor falou “não, eu exagerei no rigor, proibir as festas”.
Lógico que ninguém pode ser contra festa, contra atividade acadêmica, contra Atlética,
aí os caras afrontando todo mundo, marcam uma festa na chácara.
Eu queria dizer, antes de encerrar essa sessão, que, durante a...

***

- Vozes fora do microfone.

***

PUC Campinas? Tá. Pensei que era uma boa notícia. O Koba me informou que a
diretoria da PUC de Campinas autorizou que o trote fosse dado dentro do campus e com
a atribuição de apelidos, alegando que tinha condição de melhor segurança.
Mas então, para concluir meu raciocínio, esta sessão já está durando muitas horas,
fui informado, durante a sessão desta CPI, que a Polícia Civil aqui da Assembleia não
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vai mais poder apoiar os trabalhos da CPI. Aí fui me informar, a CPI está criando algum
problema? Todo o pessoal da Polícia Civil tem feito um excelente trabalho de apoio à
CPI e não vai poder mais? E qual foi a péssima notícia que nós recebemos: a Secretaria
de Segurança Pública do Estado de São Paulo, sem conversar com nenhum deputado,
sem conversar com a Mesa Diretora, desativou a unidade de Polícia Civil da
Assembleia Legislativa.
Considero isso um absurdo. É uma medida, aparentemente, de alta resolutividade,
mas não tem nada a ver, é cosmética. Quer dizer, somos 94 deputados, temos muitas
atividades aqui, a delegacia de Polícia Civil faz um excelente trabalho, dá apoio a todas
as causas, a todas as coisas do processo legislativo, das CPIs, das investigações e, de
repente, a delegacia de Polícia Civil da Assembleia Legislativa é desativada sem sequer
passar pelo conhecimento dos deputados e pelo Colégio de Líderes.

O SR. MARCO AURÉLIO - PT - Sr. Presidente, nem o presidente da Casa
sabia. Ontem, quando trouxeram essa novidade, o presidente, deputado Chico Sardelli,
ficou perplexo. Ele, enquanto presidente...

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - Não sabia. Não havia sido
comunicado.

O SR. MARCO AURÉLIO - PT - Não foi nem comunicado. Estamos falando de
consulta, mas nem comunicado foi.

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - Estamos mostrando nosso
repúdio e nossa decepção. Na hora eu até tomei um susto, falei: “Pô, mas será que é por
causa da CPI? Será que a CPI é tão importante assim que está criando tanto problema?”.
Mas não, foi uma medida geral.
Voltando ao nosso mundo, quero agradecer a vinda do professor Dulcimar.

O SR. ORLANDO BOLÇONE - PSB - Quero também deixar um depoimento.
Aqui estão três dos meus maiores amigos na Assembleia Legislativa: o deputado
Adriano Diogo, que já o é desde a década de 80, e os deputados Ulysses Tassinari e
Marco Aurélio, com quem dividimos confidências, objetivos e com os quais estou
sempre junto. Acho importante agradecer a presença do Dr. Dulcimar, do Dr. Kazuo, do
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Dr. Nelson, que também está aqui presente, mas meu depoimento é especialmente para
o senhor e para os membros da CPI.
Tenho pouca experiência na Casa, estou aqui há quatro anos, sempre fui servidor
público na prefeitura municipal, mas aqui se muda através da legislação, aqui se muda
através da fiscalização, aqui se muda através da representação, mas acho que tem um
valor maior nessa CPI em especial - também na Comissão da Verdade, mas vou me ater
a essa - que é mudar a cultura de trazer os assuntos, de debatê-los de tal modo que a
cultura, tanto na Assembleia como, nesse caso, dentro dos meios universitários, não seja
a mesma. O pessoal que acompanhou, Kobayashi, Benetton... não é a mesma de antes,
houve uma evolução.
É um crédito que o senhor tem, daqueles créditos que nunca vamos conseguir
pagar, quero deixar isso registrado, vou registrar em plenário, que é mudar a cultura no
sentido de que a universidade não é um grupo de vândalos, com atitudes marginais,
como bem lembrou nosso diretor e nosso presidente Adriano, como eu sempre converso
com o Dr. Ulysses e como bem lembrou o Marco Aurélio. Chamou a atenção para um
assunto, mas também mudou os comportamentos. O importante vai ser continuarmos e
persistir.
Que fique bem registrado, não do amigo Orlando Bolçone, amigo de 30 anos, mas
de um parlamentar humilde, simples, que essa sessão e essa CPI foram históricas no
sentido de mudar a cultura, essa cultura da violência na universidade. A pessoa, com
muita luta, com o apoio da família, consegue chegar a uma universidade tão prestigiosa
quanto a nossa querida Famerp. Fui aluno lá no doutorado, então a importância histórica
que teve a CPI e, em especial, a sua figura ímpar.
Então, não é um amigo que está falando aqui, mas um parlamentar que tem
obrigação de deixar esse testemunho.
Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - Obrigado, Dr. Bolçone. O
pior é que os quatro deputados que tocam a CPI, Ulysses Tassinari, Marco Aurélio de
Souza, Sarah Munhoz e eu não vamos continuar aqui, não fomos eleitos. Faz parte da
vida.
Agradeço sinceramente, vocês fizeram uma audiência excelente, gostaria de pedir
que o pessoal da secretaria protocolasse todos os documentos para que entre nos autos
da CPI todo esse material que o professor trouxe aqui e...
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***

- Vozes fora do microfone.

***

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - Isso aí o João já... Aquele
rapaz magrinho, é trotista ele. Dá trote. Tá na faculdade.
Não havendo mais nada a ser tratado, a sessão está encerrada e será retomada às
duas horas para dar continuidade aos trabalhos. Amanhã o Dr. Lotuffo vai estar aqui
com os doutores da alegria.
Muito obrigado.

***
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CPI DAS VIOLAÇÕES DOS DIREITOS HUMANOS NAS FACULDADES
PAULISTAS
BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA.
4/3/2015
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Comissão Parlamentar de
Inquérito Violações dos Direitos Humanos nas Faculdades Paulistas. Declaro aberta a
32ª reunião da CPI, constituída pelo Ato nº 56, de 2014, com a finalidade de investigar
as violações dos direitos humanos e demais ilegalidades ocorridas no âmbito das
Universidades do Estado de São Paulo ocorridas nos chamados “trotes”, festas e no seu
cotidiano acadêmico.
Hoje nós vamos ouvir o pessoal. Finalmente, veio alguém da Unesp. Só que é da
Unesp de Botucatu. Está a Isabela Inforzato Guermandi, o João Henrique Silva Rizetto,
Dayane Pressato, Karina Zanchetta Cardoso Eid. Quem que é Eid aí? Ah, não veio? A
Mayara Romão, a Mayara Martins da Silva e Marina Barbosa.
Mas antes, com a presença do deputado e doutor Ulysses Tassinari; nosso
querido professor Antonio Almeida veio de Piracicaba para trazer em primeira mão,
acreditem se quiser, o novo “Manual do Bixo da Esalq”. Patrocinado por quem? Pelo
Banco Santander. (Risos.) Brincadeira! Mas, então, o professor Antonio vai falar. Vocês
vão começar a perder o medo ou vão ficar com mais medo ainda se vocês virem o que
está escrito no “Manual do Bixo da Esalq”, de 2015, o que os “caras” escreveram.
Ainda tem que comprar por 20 reais. Olha, doutor, mostra para o doutor, deixa o doutor
Ulysses dar uma olhadinha. Tira essas páginas.
Doutor Ulysses, os caras estão vendendo esta barbaridade aí por 20 reais. O
professor selecionou as páginas mais superlativas, mais absurdas, para gente ter uma
ideia do que os malucos estão fazendo lá em Piracicaba. E depois nós vamos ouvir as
meninas e os meninos da Unesp de Botucatu.
Queria dizer que a nossa CPI repudia a atitude do fechamento da delegacia de
polícia civil. Nós não queremos nem vincular para não ficarmos mais aborrecidos. Por
que que eu estou falando isso? A Delegacia de Polícia Civil da Assembleia Legislativa
estava fazendo um trabalho excelente de auxílio à CPI, à CPI dos trotes. Uma delegacia
de polícia da maior qualidade, do maior nível. As pessoas vêm aqui, fazem/tiram
documentos, prestam o maior serviço institucional a todos os deputados e, de repente,
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com o discurso de que precisa melhorar a segurança pública lá na rua fecharam a
delegacia de polícia.
Eu quero crer que não tenha nada que ver com a CPI, quero mesmo, mas eu
lamento ter fechado a delegacia, nossa delegacia de gente tão competente nesse
momento mais importante da CPI, a uma semana do fechamento da CPI. Está bom?!
Então, como nada mais nos perguntado, professor Antonio Almeida. Se vocês
quiserem levar o Antonio Almeida para Botucatu, levem. Isso aqui sabe tudo. Isso com
essa carinha de frade franciscano dele. Vamos lá!
O SR. ANTONIO RIBEIRO ALMEIDA JÚNIOR – Boa tarde a todos.
Obrigado deputado Adriano Diogo. Agradeço mais uma vez a possibilidade de
conversar aqui com essa CPI, de trazer informações para a CPI e parabenizar novamente
a CPI pelo trabalho que tem desenvolvido.
Eu estou trazendo hoje o “Manual do Bixo da Esalq”, de 2015, que foi colocado
em circulação durante o funcionamento da CPI, durante todo este escândalo nacional já
em torno da questão dos trotes.
Esse manual, na introdução, diz assim: “Através deste manual, nós da Comissão
de Integração 2015, juntamente com o Centro Acadêmico Luiz de Queiroz, ficamos
muito felizes e desejamos parabéns por agora fazer parte da melhor escola de
agricultura da América Latina. Com certeza, uma grande conquista na sua vida”.
Então, esse centro acadêmico, que assina esse manual, fez uma nota há algumas
semanas. Manual estão os dirigentes de Esalq ao conselho de repúblicas da Esalq,
questionando o comportamento do trote, e depois assina esse manual.
Eu vou ler alguns trechos do manual. Eu peço desculpas pela linguagem, não é a
minha linguagem, mas é a linguagem que consta no manual. Ao final do manual, tem
um hinário, né, um conjunto de músicas, eu vou ler a letra de algumas delas. “É pinga,
cerveja” é o nome da música:
“É pinga, cerveja, mulher e putaria
E viva essa moçada da Esalq Agronomia.
É pinga, cerveja e chope no barril
As nossas bucetudas são as melhores do Brasil.”
Então, vocês podem ter um exemplo do que é essa linguagem.
As pessoas dizem que não têm violência, não têm problema nenhum, não têm
nada anormal, mas tem uma música aqui deles que se chama “É quinta-feira de ralo”.

2329
DIVISÃO DE TAQUIGRAFIA
Ralo é trote. Ralo monstro que eles chamam, em que eles reúnem uma série de alunos
numa casa, aplicam uma série de trotes, de torturas, etc, e depois levam essa pessoa para
o canavial e soltam essa pessoa nua para voltar para a cidade e as roupas são jogadas no
caminho.
“É quinta-feira de ralo
É quinta-feira de ralo.
Eu e os colegas pelados na maior curtição.
Hoje eu já sei que é o meu dia.
Hoje eu entro nessa folia.
Tomar ralo que é bom.
Eu tomo pinga e cerveja.
Eu como embaixo da mesa.
Eu agito os colegas, respeito a hierarquia
Adoro a mastiguinha e o reforço me espera...”
“Mastiguinha” é uma comida que vai passando de boca em boca, né, entre os
alunos. E o “reforço” é um conjunto de alimentos estragados com vômito, etc, que é
oferecido aos alunos também.
Então, outra aqui:
“Posição diária
De joelho é minha posição diária.
É na terra, no concreto ou na palha
Só chapéu, eu não uso, mas penico.
Tomar ralo não é fácil, é pra quem pode
E o motivo todo mundo já conhece
É o doutor quem manda e o bixo obedece.”
Então, esta aqui explicitado – de uma forma bastante transparente – tudo o que
acontece.
Aqui temos “Mandamentos do Bixo”:
“Fala, seu amorfo. Tá pensando que só porque saiu da casa dos seus pais não
existe mais regra e você sai por aí fazendo o que der na telha. Pode parar por aí,
bixão! Aqui o sistema é outro e não ache, ah, bixo, que vai ser fácil assim. Na ‘Agróleo
Esalq’ são três os mandamentos que você não pode esquecer ‘jamé’:
Primeiro: Bixo não acha nada.
Segundo: Doutor nunca foi bixo.
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Terceiro: Bixo nunca será doutor.
Já decorou? Não? Então, decore, pois você não vai gostar quando seus lindos
doutores te ajudarem a lembrar dessas três regrinhas.”
Então, ou seja, se você tem qualquer opinião, qualquer personalidade, qualquer
ideia sobre o mundo, esqueça tudo isso porque você não acha nada. E aqui tem a parte
da “Torcida Baixaria Luiz de Queiroz”. Eu vou ler o trecho deles, representado aqui:
“E aí, bixo!
Você aí que está triste, amuado, cabisbaixo, pensando que não terá a melhor
chance de participar dos seletos times de atletas da Esalq porque é descoordenado,
burro, gordo ou raquítico. Resumindo: um filho da puta. Não fique assim, temos lugar
perfeito pra você.”
Aí vem a declaração dos objetivos dessa torcida:
Formada com o intuito de incentivar nossos atletas, beber e ofender pessoas, a
bateria universitária mais antiga do Brasil, a TOBALQ, Torcida Baixaria Luiz de
Queiroz, tem o imenso desprazer de recebê-los em nosso seleto grupo de desritmistas
vikings e comedores de cu de prostitutas, sem camisinha. Aqui o único pré-requisito é a
baixaria.
Então, essas coisas estão declaradas no manual. Então, é uma coleção de
ofensas.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Koba, aproveita que o
professor está falando. Além de trazer o vídeo do “Rodeio das Gordas”, antes das
meninas começarem, pede para fazer uma ligação para a reitoria para a gente falar com
a Dallari lá, assessora jurídica da reitoria da USP. Eu quero ver se ela liga a internet
para ver o professor Antonio falando para a gente falar que não está falando pelas
costas. Pede para ligar lá na reitoria que eu falo com alguém lá da reitoria. Vamos lá,
professor.
O SR. ANTONIO RIBEIRO ALMEIDA JÚNIOR – Então, aqui, existe... O
trote se encerra na semana do 13 de maio. Normalmente, na sexta-feira em que ocorre o
13 de maio. Então, já uma coisa de racismo. E essa semana lá na Esalq era conhecida
como “Semana do Terror”.
Eles mudaram, este ano, o nome e está como “Semana do amor e carinho”.
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É bixo, o fim está próximo. Por isso, você deve estar muito desanimado e triste,
não? Mas calma. Essa semana será a mais legal de todas, regada de festas e passeios
animados. Passeios, exatamente, levar os alunos para o canavial, né, pelados, etc.
Você terá a oportunidade de realmente provar para os seus ilustríssimos
doutores as suas habilidades bixais e conhecer de verdade seus colegas. Seu paladar
ficará aguçado... Por conta de “reforço”, “mastiguinha”, “bochechinha” e outras coisas.
... como nunca devido aos deliciosos quitutes que iremos preparar com tanto
amor. Também vamos montar várias atividades acadêmicas para você chegar bem forte
na tão esperada passeata. E ainda mais: é nesta semana que nosso carinho por vocês
cresce incondicionalmente, tornando-a inesquecível. Então, aqui, são ameaças veladas,
né, mais ou menos, veladas, mas que estão colocadas.
Depois, está anunciado também a “Maratoma” que é: os alunos vão de república
em república correndo e em cada república são obrigados a beber uma série de coisas.
Então, está aqui também anunciado o “Bixou”, está anunciada a “Passeata do
Bixo”, né, que é um evento... Tem até vídeo aí, né, com o Danilo.
Então, acho que tem uma quantidade enorme de coisas nessa... nesse manual que
são absolutamente inaceitáveis. E várias empresas da cidade, até, aqui a Academia
Position, e várias outras empresas da cidade, anunciando. E entre essas empresas, o
Santander. Está aqui a publicidade do Santander nesse manual.
Então, se alguma diretoria... Então, se algum diretor da Esalq ou da USP alegar
que não sabe dessas coisas... Isso aqui é distribuído, vendido, na verdade, para os alunos
de primeiro ano, como parte de um kit. Então, um documento público que circula
livremente dentro da escola. Todos têm conhecimento. Ninguém pode alegar
desconhecimento de um documento dessa natureza dentro da Esalq.
Eu marquei uma reunião com o diretor da Esalq para sexta-feira, às sete e meia
da manhã, para nós conversarmos sobre este “Manual do Bixo’, que eu acho que mostra
o clima de hostilidade, o clima de, enfim, de confrontação com o qual os alunos de
primeiro ano são confrontados no início da sua atividade acadêmica.
Acho que é isso. Acho que dá para ter uma ideia. Eu posso fazer cópias ou tentar
trazer outras cópias, originais, para a CPI. De qualquer forma, eu gostaria que esse
documento fosse parte do relatório desta CPI porque acho que é um documento
importante e extremamente revelador da cultura de violência que impera dentro do
campus Luiz de Queiroz. Muito obrigado.
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O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Então, professor Antonio,
nós é que agradecemos. Só queria pedir para o senhor não... Lógico, nós precisamos
escanear isso aí, precisamos copiar de alguma forma e, se possível, mandar um original
para gente pôr no relatório. E eu só queria pedir para o senhor permanecer um
pouquinho mais aqui na CPI, no âmbito, aqui no auditório, mesmo que agora os alunos
porque eu estou tentando entrar em contato com a reitoria da USP e avisá-los que tem
esse manual e o senhor já vai falar com eles ao telefone. Está bom?
Bom. Então, vamos começar com a Unesp Botucatu. Senhor reitor, eu estive em
seu gabinete a semana passada. Todos nós estamos muito contentes que o senhor voltou,
que a sua saúde está bem melhor, mas nós não recebemos nenhum retorno sobre a
situação de Bauru e hoje nós vamos ouvir o pessoal de Botucatu, da Unesp de Botucatu.
Eu... Botucatu sempre foi famoso... Marco Aurélio. Vamos lá. Vamos arrumar
uma cadeira. Deputado Marco Aurélio. Não. Não. Vamos lá, vamos lá, vem cá, vamos,
suspende a sessão. Pode fechar uns cinco minutos. Marco Aurélio vem aqui para a
Mesa. Não, imagina, ninguém vai trocar... É só pôr mais uma cadeira. Ninguém vai
querer tirar... Vamos lá. Dallari... Vamos lá. (Pausa.)
Vamos lá? Vamos recompor o nosso time. Koba, vamos nessa? Achou o
“Rodeio das Gordas”? Elas conhecem. Vai... A gente deixa para o fim. É que sempre...
Hã? Não, não é aquele rodeio... Eu não consegui abrir nenhum “Rodeio das Gordas”
original. Eu só vi aquele trabalho que o pessoal da PUC fez. É... Não, queria mostrar...
Você conhece esse daí da PUC? Vocês conhecem? Aquele que começa com a bateria
da PUC, daí entra o “Rodeio das Gordas”, que é uma simulação? Esses vocês
conhecem? Está bom. Então, vamos, vamos partir para... Para quem você vai começar
fazer a apresentação? João... Quem que vai sentar aqui? Ah, o professor Antonio.
Pronto. Senta aqui, senta aqui. Troca os papéis do professor Antonio e você começa.
Vamos lá.
O SR. JOÃO HENRIQUE SILVA RIZETTO – Bom. Eu sou o João
Henrique. Meu apelido pela Unesp... Ninguém tem nome, todos têm apelidos. Meu
apelido é “Pra quê nunca”. Eu sou estudante de medicina. E eu vou contar um pouco da
minha experiência, desde a minha época de “bixo”...
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Estudante de?
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O SR. JOÃO HENRIQUE SILVA RIZETTO – Medicina?
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Que ano você está?
O SR. JOÃO HENRIQUE SILVA RIZETTO – Estou no terceiro ano.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Que ano você entrou?
O SR. JOÃO HENRIQUE SILVA RIZETTO – Eu entrei em 2003. 2013.
2013.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Você nasceu onde?
O SR. JOÃO HENRIQUE SILVA RIZETTO – Eu nasci em São Paulo.
Ininteligível.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Só foi para Botucatu
quando entrou na faculdade?
O SR. JOÃO HENRIQUE SILVA RIZETTO – Sim.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Estudou em escola pública
ou particular?
O SR. JOÃO HENRIQUE SILVA RIZETTO – Eu estudei nos dois tipos de
escola.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Ah, é?!
O SR. JOÃO HENRIQUE SILVA RIZETTO – Eu... Parte da minha vida, eu
estudei em escola pública, outra parte em escola privada.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Você é de família de
médicos?
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O SR. JOÃO HENRIQUE SILVA RIZETTO – Minha mãe. Ela fez medicina
enquanto eu era criança, enquanto eu tinha cinco anos.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Em que faculdade?
O SR. JOÃO HENRIQUE SILVA RIZETTO – Ela fez no ABC.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – E seu pai?
O SR. JOÃO HENRIQUE SILVA RIZETTO – Meu pai é engenheiro.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Então, pode falar.
O SR. JOÃO HENRIQUE SILVA RIZETTO – É... Antes de entrar na Unesp,
eu entrei em outros cursos. Unesp não foi o primeiro curso de graduação que eu entrei.
Eu não cheguei a me formar, mas eu entrei em outros cursos. E nesses cursos, eu passei
algum tempo suficiente para ser “bixo” e veterano. E com essa vivência, eu tinha... Eu
já tinha escutado falar do trote na Unesp, do trote no interior. Eu passei antes pela USP
de São Carlos e um pouquinho pela USP de São Paulo também.
Eu já tinha escutado do trote do interior, que a Unesp era difícil, mas falei assim:
“Bom, pensei assim, já passei por isso uma vez, não vai ser difícil passar de novo”. E
fui com a ideia de... E quando passei, fui com a ideia de “tudo bem, trote eu sei como
que é, é uma brincadeira, eu vou entrar, vou participar disso também”. Só que é... a
minha vivência lá... A Unesp realmente... O trote da Unesp é muito pior, ele realmente
é uma experiência muito negativa. É uma experiência que tem consequências. Dá para
se perceber claramente as consequências desse tipo de prática.
É... Bom... Chegando lá, a primeira festa começa... É... Tem... Quando você
passa, os veteranos já divulgam. Tem a “Festa da Grande Família”, que é uma festa que
“bixo” não paga para entrar e era todo domingo antes do início das aulas. Até a
libertação, que também é dia 13 de maio, os “bixos” têm que ir fantasiados em todas as
festas.
Então, na “Grande Família” não é diferente. A gente vai fantasiado e chega lá...
E essa festa, no ano que a gente passou, que muitos até nos falaram que foi
supertranquilo, que o trote vem cada dia diminuindo, foi uma experiência muito
péssima. Acho que praticamente todo mundo da minha sala.
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Naquela época, não escutava ninguém que tinha realmente aproveitado porque
aconteciam práticas que realmente degradavam a gente assim. Não eram... É... Bom...
Não eram integrativas de jeito nenhum.
Nesta festa, eu – pessoalmente – vou falar da minha experiência, eu apanhei
bastante.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Como foi?
O SR. JOÃO HENRIQUE SILVA RIZETTO – Por exemplo, o veterano
manda você buscar cerveja: “Bixo, vai buscar cerveja!” Aí se fosse... No meu caso, eu
demorei um pouco, eu apanhei. É... Tipo um soco no peito. Aí fui buscar cerveja, trouxe
cerveja. E a gente fica servindo praticamente a festa inteira. A gente não se... Os “bixos”
não podem nunca... Os “bixos” nunca podem nunca se juntar e conversar porque senão
falam “isso é motim, é motim”. Daí tentam pegar e separar os “bixos”. E é sempre o
“bixo” interagindo com o veterano. E é sempre uma relação desigual. Nunca uma
relação de integração. É raramente uma relação de integração, é raramente uma relação
em que o veterano tenta conhecer o “bixo”. É sempre o veterano... Ou fazendo
brincadeira meio aprecia, mas nunca uma relação muito boa.
Bom... É... Bom... Voltando, então. Aí eu fui mandado buscar cerveja, apanhei.
Aí você traz a cerveja de volta, o veterano começa com uma frase que é... que a gente
vai escutar o tempo inteiro: “Qual é o meu nome, bixo?” Você nunca vê a pessoa na
vida, mas a primeira coisa que eu falo pra você, qual é o meu nome, bixo? E você tem
que adivinhar. Isso em si eu não achava um trote tão dos piores, mas depois que eu fui
passando na Unesp aconteceu de um residente da psiquiatria, que estava acho no
segundo ano da psiquiatria, não tenho certeza, ele perguntou: “Qual é o meu nome,
bixo?” Nunca tinha visto a pessoa na minha vida e eu não sabia responder. Eu falei:
“Desculpa, eu não sei”. Nisso, ele me deu um soco na barriga e eu fiquei sem respirar
por um tempo. Aí depois ele deu as dicas, né, porque depois que você pergunta isso
você dá as dicas e eu acabei citando o nome dele. Nunca mais, obviamente, depois disso
nunca mais quis conversar com a pessoa, né, porque não é... não integrou em nada essa
experiência e a partir desse momento desse “Qual é o meu nome, bixo?” que eu levei
um soco, que eu fui agredido, eu não tinha mais... me faltava meio que coragem para
abordar uma pessoa que eu não conhecia, na faculdade, porque você não sabe qual vai
ser a reação dela. Você não saberia se essa pessoa vai reagir mal ou vai reagir bem por
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você não saber o nome dela. Você não sabe se a pessoa vai ser uma pessoa mais troteira
ou não.
Mas voltando para a festa, então. Aí tá. Eu recebi alguns socos, peguei cerveja,
aí depois de um tempo os veteranos mais velhos pegaram a gente, deitaram a gente no
chão. Uns outros vieram e começaram a chutar a gente Ininteligível bebida. Nessa hora,
eu falei, pra mim foi muito breve, eu fui tirado assim... Pegaram mais ou menos umas
cinco pessoas da minha sala, colocaram elas no chão e algum veterano viu, me puxou
“Não bixo, sai, vai pra lá” pra me tentar tirar disso. Quem ficou lá, recebeu muita
cerveja, vodca na cara, que é o “open bar”. Aí quando é o “open bar” você recebe
cerveja e vodca na cara o tempo todo. Na cara, na cara. Se você não sabe o nome,
alguns reagem batendo, outros reagem jogando cerveja. Ou se fala uma coisa que o
veterano não gosta também é o tempo todo. Isso acontece... Essa prática de jogar
cerveja é uma prática comum. É... “A Grande Família” foi... “A Grande Família” desse
ano foi esse domingo e eu presenciei, algumas vezes, “bixo” levando bebida na cara. Eu
não vi por que, eu não vi por que, mas vi o veterano jogando cerveja na cara do “bixo”.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Nesse domingo, agora?
O SR. JOÃO HENRIQUE SILVA RIZETTO – Nesse domingo, agora! Nesse
último domingo. Bom, depois isso as pessoas vão lá... Meus amigos estavam deitados,
levaram cerveja na cara, levaram chutes. E... esse trote foi isso.
E... da “Grande Família” o que eu vivi foi mais isso mesmo. Eu apanhei um
pouco e levei bebida na cara, mas... Eu apanhei de dois veteranos. Bem... Os mais
velhos, principalmente, do quinto/sexto ano, e pra mim foi essa experiência. E a minha
não foi a pior experiência. O trote que eu levei perto das pessoas que levaram não foi o
pior trote. Tem uma pessoa da minha sala que foi trancado no freezer de cerveja, aquele
freezer que era por cima abriram ele, mandaram ele entrar, ele entrou, subiram em cima
dele, subiram em cima do freezer para ele não conseguir abrir. Aí ele ficou batendo por
um tempo, mas depois de alguns minutos ele parou de bater. É... Os veteranos, acho que
esqueceram ele lá dentro, até, e quando lembraram que ele estava lá dentro, ele saiu
praticamente desmaiado, ele saiu uma consciência muito rebaixada e praticamente
desmaiado.

2337
DIVISÃO DE TAQUIGRAFIA
Um outro amigo meu, eu não sei por que motivo, algum veterano não gostou do
que ele falou, pegou o cigarro que estava fumando e apagou no peito dele. Até hoje ele
tem essa cicatriz no peito dessa queimada de cigarro.
Bom, pra “Grande Família” é basicamente isso. Essa é a primeira festa de
quando cheguei à faculdade. Isso foi, pelo o que eu percebi, isso é muito traumatizante
pra quem chega muito mais novo, pra quem chega com dezessete, tem uns que chegam
com dezesseis anos, dezoito. Nunca teve uma vida universitária antes, você chega com...
você é encarado com esta realidade, você dá de cara com esta realidade. É... Eu vi
pessoas da minha sala saindo chorando dessa festa, já vi pessoas que se recusaram a
voltar em festas, depois disso, e... sei lá... É essa prática que se diz integração do trote.
Daí tem a “fase de bixo”, que você é levado para todas as festas e nenhuma
festa você paga. Em outras festas que eu fui, por exemplo, logo na primeira semana, se
não me engano, com as “bixetes”, foi uma festa em república. Aí com as “bixetes” rolou
uma roda de entrevista que você coloca a “bixete” no meio, vários veteranos homens em
volta e eles perguntam qualquer coisa que te deixe, que te incomode, na verdade, né.
Faz responder perguntas que você que não vai querer dividir com pessoas que você não
conhece. E em algumas entrevistas, nesta em específico não aconteceu, eu não vi, mas
tem pessoas, acho que também vão falar disso, rola uma performance, que você... Algo
veterano traz algum objeto fálico e as meninas têm que simular sexo oral em cima desse
objeto.
Nessa festa, em específico, não aconteceu, mas é uma prática comum em
Botucatu.
Bom... No final dessa festa, muita gente começou a ir embora, afinal eram umas
duas horas da manhã. Muita gente começou a ir embora. Eu morava perto, eu estava
perto dessa república, este amigo foi comigo e falei: “Vamos embora”. Aí um veterano
ouviu a gente falando isso e falou: “Não, não, não, não! Vocês vão ficar aqui. Vocês não
vão embora agora não”. Aí... bom... tudo bem, né. A gente não... Aceitei! Falei: “Tudo
bem. Vou ficar mais um pouco”. E aí eu comecei a ver que estava acontecendo o
famoso “pascu da Unesp”, que é... Não sei se as outras faculdades têm alguma coisa
parecida, deve ter...
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Vídeo disso?
O SR. JOÃO HENRIQUE SILVA RIZETTO – Tem foto de um “pascu”.
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O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Serve.
O SR. JOÃO HENRIQUE SILVA RIZETTO – Tem. Tem foto de um
“pascu”.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Koba, tem?
O SR. JOÃO HENRIQUE SILVA RIZETTO – Acho que sim. Tem foto, tem
um vídeo na internet que mostra algumas dessas práticas.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Mas não da medicina da
Pinheiros, de vocês?
O SR. JOÃO HENRIQUE SILVA RIZETTO – Da Unesp.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Vocês têm? Alguém pode
lá ajudar o Koba ir abrir? Mas continua, desculpa.
O SR. JOÃO HENRIQUE SILVA RIZETTO – É... Bom... Começou a ter o
“pascu”. Eu... Naquele momento, eu não levei “pascu”, futuramente eu vou levar
“pascu”, eu vou contar essa história também. Mas, bom, eu vi que estava acontecendo o
“pascu”, eu virei para o meu amigo de novo, falei assim: “Vamos embora agora, não
vamos ficar aqui que a gente vai levar ‘pascu’. Aí o veterano que falou pra gente ficar,
ouviu e de novo: “Não, não, vocês não vão embora não”. Aí, eu falei: “Não. A gente vai
embora sim”. Eu peguei e foi embora. Aí quando eu peguei e foi embora, ele virou e
falou pra mim assim – vou citar então, as palavras não são minhas: “Você é um bosta,
você é um filha da puta, você não merece estar aqui, você está marcado comigo, você
vai se fuder nessa faculdade”. Eu não vou citar nomes por simplesmente pra me
proteger, mas foi uma coisa que marcou. Esse veterano, no caso, tinha me batido... Foi
um dos que me bateram na “Grande Família”. Foi um das mesmas pessoas, foi aquele
que primeiro me bateu quando me mandou buscar cerveja. Mas depois disso eu nunca
mais tive...
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O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Inaudível.
O SR. JOÃO HENRIQUE SILVA RIZETTO – É... Nesse vídeo tem fotos da
“Intermed”. Dentro desse vídeo, tem fotos de jogos, tem fotos das torcidas e tem foto do
“pascu” também. Tem fotos de, sei lá, gente sendo puxado pela camiseta, tem fotos de
gente, tipo, alguém no chão, com pé em cima dessa pessoa e dentro desse vídeo tem
uma foto de “pascu”.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Tem vídeo e tem foto?
O SR. JOÃO HENRIQUE SILVA RIZETTO – Não. É só uma compilação
de fotos, né. Nesse vídeo aparece essa prática.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Posso interromper um
minutinho?
O SR. JOÃO HENRIQUE SILVA RIZETTO – Pode ser.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Vai passando de fundo, vai.
Vai falando. O Koba vai passando, você vai falando.
O SR. JOÃO HENRIQUE SILVA RIZETTO – Bom. Disso foi isso. É... Sem
problemas... Agora, eu vou continuar minha narrativa.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Mas aí você enfrentou ele e
foi embora?
O SR. JOÃO HENRIQUE SILVA RIZETTO – É. Fui embora. Ele falou isso,
ameaçou, mas não chegou... não teve violência, foi só... quer dizer, não teve violência
física, teve essa violência verbal.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Ele estava bêbado?
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O SR. JOÃO HENRIQUE SILVA RIZETTO – Não pelo que eu me lembre.
Tinha bebido, mas não bêbado.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Rola muita droga lá?
O SR. JOÃO HENRIQUE SILVA RIZETTO – Ah, assim, como em toda
faculdade assim, não é....
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Usa “loló”? Muita “loló”?
O SR. JOÃO HENRIQUE SILVA RIZETTO – Em algumas festas. Nesta,
especificamente, não teve.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – É?
O SR. JOÃO HENRIQUE SILVA RIZETTO – É... Mas bom... Aí no ano que
eu passei em Botucatu, Botucatu estava na “Pré-Intermed”, que é quando você joga
“Intermed” e fica entre os últimos você cai pra “Pré-Intermed”. E isso foi um mês
depois que a gente passou lá dentro da “fase de bixo”, que era antes do 13 de maio e daí
tá.
Eu queria passar por esta experiência, eu queria conhecer tudo o que a faculdade
fazia pra ter uma opinião mais minha assim. Saber o que eu ia gostar e o que eu não
tinha gostar. Aí eu decidi ir passar pela “Intermed” com mais dois amigos. Eu era uma
das poucas pessoas da minha sala que, naquela época, tinha carro, eu fui de carro e
cheguei lá. Chegando lá, a festa, a princípio, era bem tranquila. Assim, tinha bebida,
mas era uma festa bastante integrativa até um certo ponto. A festa começou claramente
a mudar de clima quando chegou a “van dos highlanders”. A “van dos highlanders” é a
van que traz as pessoas que já foram formadas na Unesp. Traz é...
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Volta, volta, volta, Koba,
deixa eu ver. Espera aí. Volta aí.
O SR. JOÃO HENRIQUE SILVA RIZETTO – É basicamente assim: falar
para o aluno empurrar o jipe, aí aluno vai se inclinar na parede e abaixar as calças. Aí o
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veterano, ou com uma luva, ou pedaço de pau, ou até mesmo os veteranos fazem com a
mão, pegam a pasta de dente e aplicam no seu anus, né. Aí, depois disso, eles fazem
você fazer polichinelo e você não pode se limpar porque você se limpa você vai levar
outro. Tem que ficar com isso durante a festa e queima, praticamente queima, fica
extremamente desagradável, obviamente, queima. Eu não conheço esse cara.
Esse vídeo é meio antigo. Esse vídeo que está na internet é meio antigo. Eu não
conheço essa pessoa. Bom. Tá. Aí voltando, então, a gente foi para a “Intermed”, eu fui
de carro com mais dois amigos meus, e aí a festa estava supertranquila até que chegou a
“van dos highlanders”, que são os médicos formados, a maioria residente, e essas
pessoas são as pessoas que realmente assim, na minha experiência, são as pessoas que
mais mantêm essa prática de trote, mais essa prática de trote violento.
No começo da festa, eu percebi que eles tinham chegado. Aí eu fui em direção
ao meu carro, me afastei um pouco da festa porque era uma chácara assim... Meu carro
estava meio parado perto de umas árvores. Me afastei da festa porque não queria levar
muito trote, né. E eu fui lá. Eram umas três da manhã, mais ou menos, eu fui dormir.
Não deu 15 minutos, bateram amigas minhas da minha sala, né, colegas minhas da
minha sala, no meu carro, chorando, dizendo que o trote estava muito pesado, que elas
não estavam aguentando. Aí no meu carro tinha três pessoas, eu abri, deixei elas
entrarem lá e depois assim de... aí ficou muito gente o meu carro, bastante quente, eu
não consegui dormir e eu saí um pouco para tomar ar.
Quando eu sair para tomar ar, tinha quatro pessoas no meu carro, dentre elas
duas tinham levado trote que realmente incomodou, que realmente fizeram elas ficarem
meio mal. E eu estava fora só tomando um ar. Aí chegaram nisso três veteranos. Eu
acho que eles estavam fazendo... passando visita, que passar visita é quando as pessoas
mais velhas vão... se você está dormindo, eles te acordam, aí elas fazem, entre aspas,
exames assim, né. Por exemplo, uma visita que eu levei. Falaram que fizeram exame no
meu coração, aí você leva um soco no peito, aí eles dão remédio, que é pinga, e beleza.
Aí eles foram passar visita e viram que tinha quatro pessoas no meu carro, quatro
“bixos” no meu carro. Aí falaram assim: “Bixo, chama as pessoas que estão no seu
carro aí pra gente dar trote”. Aí as pessoas que estavam no meu carro, já tinham levado
trote, eu falei assim: “Não, não vou chamar”. “Não, vai lá, bixo, chama, senão a gente
vai balançar o seu carro”. Eu falei: “Não, não vou chamar”. “Então, a gente vai balançar
o seu carro”. “Não, o meu carro você não vai tocar! Se você quiser fazer uma coisa, faça
comigo, você não vai mexer no meu carro”. “Aí, então, beleza, bixo. Então, vem aqui
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que eu vou te dar pascu”. Eram três, né, fizeram eu empurrar o jipe, pegaram um pedaço
de pau, passaram pasta e fizeram tomar “pascu”.
Nisso, já estava amanhecendo e ia ter a abertura da “Intermed”, da “PréIntermed”. Então, já tinha levado isso e falei: “Beleza, não vai dar mais pra dormir,
estou com... está incomodando, vou ficar acordado mesmo, vou direto para a abertura.
Aí estava sentado e um dos veteranos meus fez uma fantasia... uma fantasia que era
uma fantasia de sumô, que era uma fantasia de sumô, que era com muitas espumas pra
você basicamente levar soco e não doer. Ele fez isso numa brincadeira assim. E ele
falou assim, ele me viu que eu estava com ele: “Ah, vai lá, põe essa fantasia e vai brigar
com os residentes, e vai falar com os residentes”. Eu – a princípio – eu fugi, tentei
fugir, porque eu estava muito estressado, eu estava realmente incomodado com aquilo
que eu tinha vivido já naquela festa e eu tentei fugir, mas “Não, vai lá, põe essa fantasia,
vai lá, põe essa fantasia, põe essa fantasia”. Aí uma hora eu não consegui mais fugir, eu
pus a fantasia e fui falar com os residentes. Isso deu um grande problema, por quê?
Porque eu estava realmente estressado e incomodado com tudo aquilo. A princípio, era
pra ser uma brincadeira entre os residentes e eu, mas eu não estava me divertindo, os
residentes não entenderam que aquilo era uma forma de brincadeira, brincadeira
provocando eles. Então, eles começaram a me bater. E eu estava realmente estressado e
comecei meio que a provocar as autoridades assim dos residentes. Eles me chutaram,
dava dor em mim, e eu falava assim: “Não senti nada, corre mais rápido”. E eles
começaram a ficar realmente estressados, dava pra ver na expressão deles. Começaram
a chamar de “bixo folgado”, começaram a me cercar. Eu realmente, eu não lembro
rostos, lembro algumas pessoas, especificamente, mas eu lembro que estava cercado
assim por uns dez residentes. E uma hora eles ficaram muito... Uma hora alguém me
chutou, eu parei com o braço assim e essa pessoa machucou o pé quando eu segurei o
pé dela. E aí alguém me gritou assim: “Bixo, está muito folgado!”. Aí ele falou assim:
“Deita no chão e come grama”. Eu falei assim: “Eu só vou deitar no chão se alguém me
derrubar”. Nisso, ele... Não foi a frase mais inteligente que eu falei na minha vida,
obviamente, eu estava num momento realmente estressado também com tudo aquilo que
eu tinha vivido. E isso realmente pra ele foi o fim da linha também. Quando eu falei
isso, eu recebi uma lata de cerveja cheia, no meu ombro, que por muito pouco não
pegou na minha cara, que se pegasse a minha cara realmente iria machucar. Eu recebi
ela no meu ombro, eu senti.
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Nisso, o residente que falou pra eu deitar no chão e comer grama, voou no meu
pescoço e me jogou pra trás. E começou a falar isso: “Eu vou te espancar, bixo!”. No
momento em que essa cena aconteceu, o pessoal do sexto ano que estava nessa festa viu
e apartou, me jogou pra longe, pegou o residente, jogou ele pra longe e falou “Não!
Para!”. Aí esse cara falou pra mim assim: “Bixo, você é muito folgado, você vai se
fuder aqui dentro! Para de ser folgado!”. E eu estava realmente estressado, eu estava
realmente muito nervoso e eu comecei a discutir, eu comecei a discutir até, até,
chorando assim. Eu falava assim: “Olha em volta de vocês! Vocês estão vendo alguém
do primeiro ano em volta de vocês? Vocês estão vendo alguém de primeiro ano aqui na
festa? Essa festa aqui não está integrando ninguém. Está todo mundo com medo do
trote! E olha o que vocês estão fazendo!”. Aí quando eu falei isso, aumentou o clima de
novo de tensão, alguém me pegou e me jogou no chão e falou assim: “Sai daqui porque
senão você vai apanhar!”. Me jogou no chão para me ajudar. E falou assim pra me
ajudar: “Sai daqui senão você vai apanhar!”. Aí me pegaram, me colocaram longe da
festa e começaram a conversar comigo. Falaram assim, aí nisso vieram várias conversas
assim: “Não, bixo, aqui é assim mesmo, aqui o trote é assim. Eu sei que é foda, mas as
pessoas que fazem isso com você depois viram seus melhores amigos. É um jeito de
integração. Aqui não vai ter outro jeito. Se você participar disso, tem que levar trote. Se
você não aceita o trote, você não pode ficar aqui. Você não vai conseguir ficar aqui”.
Depois desse episódio, foi basicamente isso. Alguns dias depois, eu fui embora
da “Intermed”, até porque eu não podia ficar, eu não me sentia confortável lá porque
sempre que... algumas das pessoas que estavam presentes nesse episódio me olhavam
feio ou vinham falar comigo dar alguma espécie de trote. E a partir desse momento foi
quando eu falei assim: “Daqui pra frente, eu não levo mais trote!”. Esse foi o meu
limite. “Daqui pra frente, eu não vou mais ajoelhar, quando mandarem pra mim
ajoelhar, não vou mais receber cerveja na cara e não vou levar mais nada”. E pra mim
esse foi o ponto final do trote.
É... Bom... Eu esqueci de passar alguns absurdos que acontecem lá, né. Eu vou
repassar rapidamente. Por exemplo...
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Do seu “pascu”.
O SR. JOÃO HENRIQUE SILVA RIZETTO – Meu “pascu” foi quando as
pessoas tentaram entrar no meu carro pra tirar esses “bixos” que estavam se protegendo.
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O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Estavam em Santa Rita ou
estavam em Botucatu?
O SR. JOÃO HENRIQUE SILVA RIZETTO – A gente estava em Lins. Não
era Lins? Alguém lembra?
Era a “Pré-Intermed” em Lins. É... Bom...
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Você estava na rua?
O SR. JOÃO HENRIQUE SILVA RIZETTO – Não. Era uma chácara. Aí o
meu carro estava parado dentro da chácara num gramado, assim, que tinha umas
árvores. Estava meio afastado da festa assim, da casa da chácara.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Intermed Lins, que ano foi?
O SR. JOÃO HENRIQUE SILVA RIZETTO – Foi... Pré-Intermed Lins foi
em 2013.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – 2013. Estava em que ano?
O SR. JOÃO HENRIQUE SILVA RIZETTO – Estava no primeiro ano. No
primeiro ano. Isso foi no primeiro ano.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Os caras fizeram “pascu”?
O SR. JOÃO HENRIQUE SILVA RIZETTO – Deram “pascu” porque eu não
abri o meu carro para eles darem trote nas pessoas que estavam dentro.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – E te arrancaram do carro?
O SR. JOÃO HENRIQUE SILVA RIZETTO – Não. Estava fora do carro. Eu
estava fora do carro. Eles viram que eu estava fora do carro e pediram pra tirar também
as pessoas de dentro do carro para levarem trote. Aí quando eu me recusei a fazer isso
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eles ameaçaram a mexer no carro e eu falei “Não. No carro vocês não vou mexer!”. Aí
eles decidiram dar trote em mim e não no carro.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Ah, deixa eu falar uma
coisa: você tem um compromisso comigo de que você não vai falar nome, tá?
O SR. JOÃO HENRIQUE SILVA RIZETTO – Sim. Não vou falar nomes,
não mesmo.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Não vai falar nomes, mas
então você vai contar as coisas mais detalhadas. Né?
O SR. JOÃO HENRIQUE SILVA RIZETTO – Sim. “Pascu” Ininteligível
detalhadamente.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Por favor. Ah, nessa
chácara... Por que como que pode fazer “Pré-Intermed” na chácara? O que quer dizer
uma “Pré-Intermed”?
O SR. JOÃO HENRIQUE SILVA RIZETTO – Não, a chácara é o
alojamento. Né? As pessoas dormem nesta chácara...
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – A chácara era em Lins?
O SR. JOÃO HENRIQUE SILVA RIZETTO – Era em Lins.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – E aí vocês estavam usando
as dependências da prefeitura lá?
O SR. JOÃO HENRIQUE SILVA RIZETTO – Não, não. Era uma chácara
alugada, alguma coisa...
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Pra fazer, a chácara...
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O SR. JOÃO HENRIQUE SILVA RIZETTO – Ah, sim, pra fazer a “PréIntermed” eu não tenho precisão dessa informação.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Essa “Pré-Intermed” é
entre escolas de medicina?
O SR. JOÃO HENRIQUE SILVA RIZETTO – Sim. É só escolas de
medicina. Oi? Desculpe?
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Qual a diferença de uma
“Calomed” e uma “Pré-Intermed”?
O SR. JOÃO HENRIQUE SILVA RIZETTO – A “Pré-Intermed” joga toda a
faculdade de medicina. A “Calomed” só joga os “bixos”. A “Pré-Intermed” joga toda a
faculdade de medicina e só joga quem caiu da “Intermed” ou quem não conseguiu subir
pra “Intermed”. É como se fosse uma segunda divisão da “Intermed”.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Ah, entendi. Eu não
consegui entender aqui que era primeira e segunda divisão.
O SR. JOÃO HENRIQUE SILVA RIZETTO – Aí se... Botucatu, em 2012,
caiu, ficou em algum lugar entre os últimos e acabou caindo para a “Pré-Intermed”. Aí
você tem que jogar pela “Intermed” pra se classificar pela “Intermed”.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – E essa bateria... Tem
bateria lá, não tem?
O SR. JOÃO HENRIQUE SILVA RIZETTO – Tem, tem bateria.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Tem vídeo da bateria?
O SR. JOÃO HENRIQUE SILVA RIZETTO – Era um... Não sei se
conseguiu o vídeo. Tem um hinário da bateria.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Tem um hinário?
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O SR. JOÃO HENRIQUE SILVA RIZETTO – Tem um hinário da bateria.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Tem aí? Além do hinário,
tem bateria ao vivo pela internet que a gente possa pegar em movimento?
O SR. JOÃO HENRIQUE SILVA RIZETTO – Tá. Provavelmente, se
procurar o nome da bateria, encontra, sim, tranquilamente.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – O nome da bateria de
vocês?
O SR. JOÃO HENRIQUE SILVA RIZETTO – É “Bateria Bucetuda”.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Vê algumas músicas do
hinário aí, vai.
O SR. JOÃO HENRIQUE SILVA RIZETTO – Se eu tenho... Eu não tenho
nenhuma.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Não adianta passar vídeo e
não falar. O que que é esse vídeo? O livro das músicas? A capa...
A SRA. MARINA BARBOSA – Por exemplo, na página...
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Quem está falando?
A SRA. MARINA BARBOSA – A Marina.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Maria?
A SRA. MARINA BARBOSA – Na página 23... Marina.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Marina Barbosa.
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A SRA. MARINA BARBOSA – Isso. Na página 23, tem uma música que se
chama, se intitula “Gozo Pirata”:
Estuprar piranhas riquinhas...
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – A briga dá para abrir?
Dinheiro público, faculdade pública...
A SRA. MARINA BARBOSA – Página 23. A alusão à figura da mulher de
forma objetificada e também a alusão ao estupro é recorrente neste hinário de músicas.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Entendi. Tem como inverter
a imagem ou... Tem? Só um minutinho, Marina. Vocês não vão falar o nome de nenhum
desses bandidos, desses delinquentes aí? O cara tem estar preso, gente. Vão proteger os
criminosos, mas tudo bem. É um direito de vocês. Só de vocês estarem aqui já é um ato
de coragem.
Aquela vice-reitora lá é diretora lá de Botucatu? Aquela que fala mais que a
boca lá?
A SRA. MARINA BARBOSA – Ela já foi diretora da Faculdade de Medicina
de Botucatu. Hoje ela é vice-reitora, professora Marilza.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Dá para inverter? Dá?
Acontece que ela é a maioral... Tá ligado. Deixa lá na frente enquanto você fala.
Obrigado.
A SRA. MARINA BARBOSA – Posso ler? Eu separei algumas músicas é...
mas que nós consideramos bastante relevantes, embora o hinário todo seja é... Eu sou do
quarto ano.
Na verdade, é... O ano passado foi um ano emblemático de luta no campus como
um todo contra o trote. Depois, a gente vai contar melhor como é que foi a história do
ano passado.
Então, na página 23, essa música diz:
“Estuprar piranhas riquinhas que estudam nessas escolinhas
E penetrar na sua vagina
Quero enterrar e esquecer a medicina.
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Gozar bastante
Vou chupar os peitos e a bundinha
Lambuzar a sua blusa inteira e esporrar na sua boquinha...”
E assim continua. É... Depois, na página 33... É... Não. Se quiser parar por aí...
Eu separei algumas músicas que dizem, explicitamente, sobre o estupro e sobre
homofobia.
Então, deixa eu voltar. É... na página 23 é essa que eu li, “Gozo Pirata”, que é a
primeira palavra da música já é “estuprar piranhas riquinhas”. Também há bastante
incitação ao ódio contra as outras faculdades de medicina. É... Sim. Todas são, na
verdade, né. É que eu separei as que falavam de estupro, por exemplo. É na... outra que
fala de estupro, está lá no final do manual, na última página, página 43, “Coito cabeça”,
43, a última página. Achou?
Noites em que a gente não consegue nem meter.
Passo azeite, vaselina, mesmo assim não dá pra ser
Quantas vezes eu quis te estuprar
Você me evitava
Tava a fim de regular
De repente, um dia liberou geral
Venha, meu benzinho,
Quero até sexo anal.
Você abre as pernas e o cu
Eu ponho a cabeça
Você fecha as pernas e o cu
Estrangula a cabeça
Cabeça vai no seu cu,
Seu cu na cabeça
Seu cu na cabeça
Seu cu.”
Essas são duas músicas de... que falam de estupro mais abertamente, né. Tem
homofóbica. É... na página 14, por exemplo. Aqui... É a “Dona Zona”. É uma citação
bem rápida, mas são pequenas citações, em várias músicas, colocando os homossexuais
em um patamar rebaixado, né. Então, diz:
“Zona
Nessa Sorocaba, chupa que a minha porra acaba
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Não há buça no meu caminho
Que eu não possa arrombar
Tem um bando de veado
Me chamando pra trepar.”
E aí ela continua. É uma pequena alusão, mas em várias músicas eles colocam a
figura... Eles colocam como veado, aquela escola só tem veado ou a gente vai comer
todos os veados, enfim, coisas nesse nível.
É porque em todas as baterias, em geral, elas produzem músicas com letras pra
provocar outras faculdades de medicina. Então, no caso, a faculdade de medicina de
Sorocaba. Mas tem pra Faculdade de Medicina do ABC e é sempre assim: chamando as
meninas de putas e dizendo que vão estuprar as meninas da outra faculdade ou
chamando os rapazes de veados.
Mas assim, qualquer uma dessas músicas tem bastante... Eu acho que não. É... E
é sempre...
O SR. JOÃO HENRIQUE SILVA RIZETTO – É que este vídeo é de uma
época da faculdade. Eu acho que é dois mil e... É. Um vídeo que tem na internet. É um
vídeo... Eu não sei de que ano ele é. É... São algumas das práticas que acontecem na
“Intermed”, né. É... É... O trote é dado no alojamento ou nas competições também,
assim. Os “bixos” não podem ficar sentados, nunca. Sempre tem que estar em pé,
pulando. “Bixo” não pode usar cueca durante essas competições, nunca, porque se você
está usando cueca, vão te dar cuecão. Você sempre tem que estar em pé, você raramente
dorme, assim. Se você não tem algum lugar... Se você não tem um carro pra dormir,
você nunca vai dormir. Você dorme nas competições, assim... É... Assim, na “PréIntermed”, teve um amigo meu, um “bixo” do meu ano também, que não conseguiu
dormir durante, praticamente, três dias porque sempre que ele dormia, não tinha lugar
pra dormir, ele levou um colchonete. Sempre que ele dormia, vinha alguém, assim. Por
exemplo, uma das coisas que me marcou, veio alguém com o pé cheio sujo de lama e
colocou na boca dele. Ele acordou...
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – O quê? O quê?
O SR. JOÃO HENRIQUE SILVA RIZETTO – Veio alguém com o pé sujo
de lama e colocou na boca dele.
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O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Ah?!
O SR. JOÃO HENRIQUE SILVA RIZETTO – Aí ele acordou e não queria
mais dormir. Ficou, assim, num estado meio catatônico, assim, até durante um tempo.
Porque ficou extremamente exaustado, sem conseguir dormir, sem poder dormir. É...
Antes tinha as práticas, assim, de queimar colchão, colchonete das pessoas, dos mais
novos. Isso já não vi. No meu ano, já não teve.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Nesse caso em que o aluno
não conseguiu dormir, e tal... Bem, no dia seguinte ele tem aula normal...
O SR. JOÃO HENRIQUE SILVA RIZETTO – Não. Não. Porque isso é
durante as competições. Então, é um feriado. No caso, não sei se foi feriado da Páscoa.
Não sei que feriado que foi....
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Feriado prolongado?
O SR. JOÃO HENRIQUE SILVA RIZETTO – É... Feriado prolongado, que
não tem aula. Tem aula sim, volta domingo e depois tem aula. Durante isso, não tem
aula. É um feriado na faculdade.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Tá. Vamos pegar, se for um
caso... Oi? Pois não, Ricardo.
O SR. MARCO AURÉLIO – PT – De fato, eles pegam... São mais ou menos,
de nove a dez dias que dura a “Intermed”, mas tem um detalhe curioso: neste período,
os internos vão, os residentes vão também. Geralmente, no internato, você não pode
faltar, à residência não pode faltar, mas as faculdades liberam para a “Intermed”, tantos
os residentes quanto os internos.
Para qualquer outro motivo, não libera. Por exemplo, se a gente chama aqui um
interno ou um residente para depor, eles falam que não veio, pois eles têm internato, não
podem faltar.
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A SRA. MARINA BARBOSA – Posso fazer um comentário? É uma briga
bastante grande... É uma briga bastante grande, inclusive, isso, porque realmente há
liberação pra esses alunos estarem na “Intermed”. Já chegou o ano passado a serem
mudadas as férias, por conta disso, para que os alunos possam... os internos e residentes
irem pra “Intermed”, quebrando o estágio no meio, e pra... O centro acadêmico, por
exemplo, na época, a gente tenta, às vezes, dispensa pra ir pra congresso... Tem aluno
que vai apresentar trabalho científico e nós não ganhamos dispensa pra isso, não
consegue passar no conselho de curso, a gente fica com falta, muitas vezes prejudicando
o aluno, mas pra “Intermed” tem.
O SR. MARCO AURÉLIO – PT – As aulas são suspensas ou aulas têm e são
dispensados, sem ganhar falta?
O SR. JOÃO HENRIQUE SILVA RIZETTO – É porque, assim, as turmas
mais novas não têm aula, já normalmente. É um feriado que tem até nas faculdades que
não têm esse tipo de competição. E os internos, aí, arranjam algum jeito de quebrar o
estágio até a semana de férias junto. Aí, é meio arranjado.
A SRA. MARINA BARBOSA – Antes... Antes... A gente está falando aqui de
quinto/sexto anos, os internos. Antes, quem era atleta, fazia parte de algum time, era
dispensado.
O SR. MARCO AURÉLIO – PT – Com aula? Tem aula, mas ele está
dispensado?
A SRA. MARINA BARBOSA – Com aula, mas era dispensado, mas a partir do
ano passado não teve aula durantes esses dias...
O SR. MARCO AURÉLIO – PT – Não teve aula...
A SRA. MARINA BARBOSA – Todos foram dispensados pra poder estar na
“Intermed”.
O SR. MARCO AURÉLIO – PT – Aí não teve aula mesmo?
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A SRA. MARINA BARBOSA – Não teve aula.
O SR. MARCO AURÉLIO – PT – Se puder falar alto. Só fala o seu nome e aí
já fala, pra efeito de ata, né.
A SRA. NATÁLIA SILVA BRAZ – Meu nome é Natália. E eu faço parte do
conselho de curso. Isso foi votado no conselho de curso, essa mudança das férias. E
muitos professores reclamaram porque eles têm todo um planejamento de aulas e você
colocar as férias naquele período... ficava no meio de um estágio e era muito... alguns
consideram que era prejudicial aos alunos. No entanto, como isso foi uma demanda dos
alunos que queriam ir pra “Intermed”, isso foi aprovado.
O SR. MARCO AURÉLIO – PT – Claro que a demanda pode ser dos alunos,
mas a decisão tem que ser da direção, né!
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Pede pra ligar pra reitoria
da Unesp.
O SR. MARCO AURÉLIO – PT – Certo.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Koba, fala que eu quero
falar com o reitor Julio, na reitoria da Unesp, o reitor. Julio, Julio.
O SR. MARCO AURÉLIO – PT – Não. Já, já esclareceu como é que a coisa se
dá. Eu perguntei isso por que, ainda mais pra quem está terminando o curso, né, você
faltar... Você pode não ter o cômputo da ausência, mas as aulas você está perdendo, o
conteúdo está perdendo. E aí neste caso que ela falou, mesmo quando não há conteúdo,
o professor também, que tem planejamento, se vê prejudicado. Eu também dei aula em
faculdade, a gente sabe quando vem algo que muda o seu planejamento Ininteligível
qualquer prioridade. Né? Esta que é a questão, né. Tá bom, mas aí é como foi... deixou
claro aí o pedido. Pode ter o pedido de alguns alunos, porém a decisão tem que ser da
direção. Não tem como. Não tem uma decisão assim.
É... Aproveitando, Henrique, a festa que primeiro você falou, a “Grande
Família” é isso, não?
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O SR. JOÃO HENRIQUE SILVA RIZETTO – Isso mesmo.
O SR. MARCO AURÉLIO – PT – Ela se dá em que local? Porque a segunda
você falou que se dá em uma chácara.
O SR. JOÃO HENRIQUE SILVA RIZETTO – É numa chácara. Não, a
maioria das festas ou se dá em república ou chácara, a “Grande Família”. Cada ano
muda, não tem lugar fixo, mas são chácaras alugadas, Botucatu tem bastante interior.
Tem bastante chácara, tem... A maioria das chácaras aluga pra esse tipo de festa.
O SR. MARCO AURÉLIO – PT – Então, ou seja, lugar externo o possível...
O SR. JOÃO HENRIQUE SILVA RIZETTO – Externo o possível.
O SR. MARCO AURÉLIO – PT – Bacana. Tá.
O SR. JOÃO HENRIQUE SILVA RIZETTO – E assim, algumas vezes, é
longe de qualquer meio de transporte a não ser vai carro, assim, não vai ter ponto de
ônibus. Então....
O SR. MARCO AURÉLIO – PT – Vizinhança também não tem?
O SR. JOÃO HENRIQUE SILVA RIZETTO – É... vizinhança em algumas
tem, em outras não, porque depende de onde é feito, assim. Cada ano muda, não tem
lugar fixo, a festa.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Inaudível. E não tem
nenhuma bateria dele?
O SR. JOÃO HENRIQUE SILVA RIZETTO – Eu acho que se procurar o
nome da bateria em Botucatu no YouTube deve achar diversos vídeos.
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O SR. MARCO AURÉLIO – PT – Ah, uma pergunta pra vocês. Vocês falaram
também o nome.
O SR. JOÃO HENRIQUE SILVA RIZETTO – Bateria Bucetuda.
O SR. MARCO AURÉLIO – PT – Vocês falaram que nas músicas, né, têm
uma rivalidade muito grande com essas outras faculdades de medicina, né. Nós já
ouvimos aqui também a USP e também tem rivalidade com outras faculdades. Vou
fazer uma pergunta. Essa rivalidade, ou esse desprezo pelas outras faculdades, ela
continua depois de formar? Depois de formado, quem foi formado em uma tem
problema de relacionamento com quem foi formado em outra? Como é que isso se dá
depois?
O SR. JOÃO HENRIQUE SILVA RIZETTO – É... Assim, no meu entender,
isso se dá principalmente no âmbito do esporte, não dá... Isso acaba ultrapassando essas
barreiras e caindo até dentro da instituição. Existe essa rivalidade, ela é bem clara,
assim, você percebe isso. Botucatu em si não é um campus que tem tanta rivalidade
como se tem em outras faculdades: se diminui a Pinheiros, se diminui a Paulista, se
diminui a Paulista Unifesp, Ininteligível da USP, se diminui essas faculdades. Assim,
fala que... sei lá... sempre, sempre tem alguma maneira de xingar. É... eu acho, assim, eu
já ouvi falar, na Unesp, sinceramente, eu não tenho tanto conhecimento disso, assim, até
porque estou no terceiro ano, né. Mas às vezes acaba extrapolando pra residência. É...
Em algumas faculdades, realmente, é... Eu já ouvi falar de outras faculdades, assim. Na
Unesp, se acontece, eu não sei disso. É... Existe um esquema para residência. Porque
esta rivalidade está passando para a instituição, né, e aí se sabe, assim, se conhece
alguns esquemas de residência que dão prioridade para o aluno da faculdade em si. E
outros alunos são amedrontados, ou por alunos, ou mesmo institucional, por
professores.
O SR. MARCO AURÉLIO – PT – Você queria falar também?
A SRA. NATÁLIA SILVA BRAZ – Na verdade, algo parecido, que a gente...
É uma coisa pra se levantar, inclusive, o quanto que esta rivalidade tem impactos
profissionais. No entanto, a gente acredita que isso tem influência, sim, porque é um
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ódio muito profundo. Não é apenas uma rivalidade, uma brincadeira, é um ódio mesmo,
tanto que o clima da “Intermed”, muitas vezes, é de medo. Você tem medo de ser
agredido por outra faculdade por não ter feito nada. Eu tenho uma amiga na Escola
Paulista de Medicina e ela foi agredida. Ela estava almoçando, numa competição, e ela
foi agredida por uma aluna de outra faculdade. Não lembro agora quem era. E isso é
constante. Eu não acredito que isso acabe simplesmente porque você se forma. Eu acho
que... Eu não consigo afirmar qual a importância disso, mas eu acho que é uma coisa pra
gente se preocupar muito.
O SR. MARCO AURÉLIO – PT – É... Pois não...
O SR. JOÃO HENRIQUE SILVA RIZETTO – Isso acaba moldando a
mentalidade do aluno. O aluno sai com esta ideia na cabeça, assim, que a sua faculdade
é a melhor de todas e as outras são ruins. Assim, você pode reparar isso logo desde o
começo. Você vai entrar. Não sei quais faculdades de São Paulo são, mas muitas são “a
gloriosa”, a sua faculdade é a gloriosa, as outras não são. Muitas se dão esse apelido de
“gloriosa” e as outras são diminuídas. Aqui não é igual às outras, mas isso você escuta
em qualquer uma dessas faculdades.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – É... Isso que a gente
percebeu nos outros momentos. Influente presidente Adriano Diogo, deputado, grande
Diogo. O quê? Já imaginou um complexo hospitalar que tem médicos de origem de
faculdades diferentes, um pega o plantão do outro, um trabalha junto com o outro? Quer
dizer, você ficar numa situação de insegurança muito grande, né? Porque se continuar
esse clima de rivalidade... O que que o paciente tem a ver com isso... Pois não.
A SRA. MARINA BARBOSA – É... Eu acho que a gente tem que avaliar que
existe um perfil de aluno que é extremamente, vamos dizer assim, engajado em
defender as tradições, a imagem da sua faculdade, principalmente os ligados aos
esportes. E aí a gente tem uma completa inversão de valores que, às vezes, vem da
instituição. Então, ratificar que, para “Intermed” pode os alunos faltarem às aulas, sem
serem suspensas, mas para ir a um congresso não pode. Então, esse valor passa para o
futuro, com certeza, porque a instituição está ratificando que aquele comportamento é
um comportamento considerado autêntico, enquanto ele não é.
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É... Nós temos em Botucatu a ideia de que a rivalidade é menor porque Botucatu
é uma escola que se dá bem com todas as outras escolas. A não ser, por exemplo, com
Marília, que é a nossa maior rivalidade. Porque existe um boato muito forte que
perpassa os anos na faculdade de que uma, hoje residente, em uma competição da
“Intermed”, recebeu uma squeeze, alguém da torcida de Marília jogou uma squeeze.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – O que que é squeeze?
A SRA. MARINA BARBOSA – Aquela garrafinha de água...
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Garrafinha de água.
A SRA. MARINA BARBOSA – ...cheia e atingiu o rosto dela e ela perdeu
parte da visão.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Meu Deus...
A SRA. MARINA BARBOSA – Só que não houve punição porque Marília
protegeu esse aluno que jogou a squeeze, disse que ele era... O boato era de que era do
sexto ano.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Mas Marília é também
Unesp ou particular?
A SRA. MARINA BARBOSA – Não. É Famema. É pública também.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Estadual?
A SRA. MARINA BARBOSA – Estadual. E desde então criou-se a rivalidade
Botucatu-Marília, por exemplo.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Aí ficou?
A SRA. MARINA BARBOSA – E ficou. E isso muitos alunos não... Esse
boato tem alguns anos... Muitos alunos, às vezes, nem conhecem a história, mas a ideia
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de que devemos odiar Marília existe e é passada aos novos alunos. Tem que se odiar
Marília.
O SR. MARCO AURÉLIO – PT – Presidente Adriano Diogo, fazer
parênteses, é parênteses mesmo.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – É... Eu sei. Nem precisa
comentar sobre isso.
O SR. MARCO AURÉLIO – PT – Se existe essa rivalidade entre duas
universidades do mesmo estado, imagina o que é receber médicos de Cuba. Tá. Tudo
bem. Fecha parênteses.
O SR. JOÃO HENRIQUE SILVA RIZETTO – Eu queria falar...
O SR. RICARDO KOBAYASHI – Só pra deixar registrado. É Ricardo
Kobayashi falando. Aqui na reforma curricular que teve na Faculdade de Medicina da
USP os professores, não todos, alguns defenderam que os estudantes que praticassem
esportes na Atlética tivessem créditos.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Deixa eu falar um coisa.
Vocês falam muito bem. Parecem professores. Só falem o nome, por favor, que depois a
mulher que vai transcrever lá na gravação não sabe quem que é quem. Vai.
O SR. MARCO AURÉLIO – PT – Cada vez que for usar o microfone diga o
nome pra transcrição... Aliás quem falou agora foi Marco Aurélio. Pode deixar. Nós
também temos que nos identificar. (Risos.) Senão pira a cabeça da turma aí.
O SR. JOÃO HENRIQUE SILVA RIZETTO – Eu sou João Henrique. Eu
queria falar que esse preconceito, assim, com as faculdades, essa rivalidade ela é muito
facilmente absorvida pelo que chega porque, assim, uma frase que marcou muito a
minha época de “bixo” é: “Bixo não acha nada”. Então, na faculdade, que a princípio
seria pra você desenvolver seu espírito crítico, desenvolver a sua liberdade de pensar,
não, você aprende a apagar isso e ligar o botão de obedecer.
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A hierarquia na faculdade não é uma hierarquia, de jeito nenhum, saudável. É
uma hierarquia completamente burra, pois você não pode questionar porque não é
aceito. Isso não é só de aluno para aluno, assim. Então, quando você chega você
aprende que “bixo” não acha nada. Você aprende a aceitar. E isso...
O SR. MARCO AURÉLIO – PT – Quando você sobe de categoria, vamos
dizer, entre aspas?
O SR. JOÃO HENRIQUE SILVA RIZETTO – Oi?
O SR. MARCO AURÉLIO – PT – Entre aspas, quando que você sobe de
categoria?
O SR. JOÃO HENRIQUE SILVA RIZETTO – Quando? É uma coisa que
reparei também. Por exemplo, em qualquer discussão que se tem na internet, você só
opina quando está no sexto ano. Parece que você só ganha voz quando está no sexto
ano, mas isso é uma coisa meio que, assim, meio implícito, assim, não é “não pode falar
você não é do sexto ano”, mas parece que as pessoas deixam só o sexto ano falar. E se
alguém que não é do sexto ano fala, essa pessoa é malvista. Essa pessoa não é bemrecebida. E foi uma coisa que eu, particularmente, sofri porque eu sou uma pessoa que,
depois dessa escola que eu vou contar, eu acabei me posicionamento totalmente contra o
trote e discuti amplamente. E nisso eu não poderia discutir porque eu era segundo ano.
O que eu tenho vivido perto de um sexto ano? O que eu podia falar perto de um sexto
ano? Então, eu sinto isso. Mas isso perpassa, perpassa também a barreira dos estudantes.
Isso chega na residência, chega nos professores.
Essa hierarquia complemente burra, porque você não pode criticar, na residência
é igual. Na residência, o R1 não pode criticar o R2 . Você tem que simplesmente aceitar.
É uma hierarquia muito, muito militar, a meu ver assim. Não é uma coisa funcional, não
é para funcionar, não é um respeito, não é um aprendizado. Ela acaba sendo realmente
limitante.
A SRA. MARINA BARBOSA – É... Posso pedir a palavra?
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Pode. Fique à vontade.
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A SRA. MARINA BARBOSA – É Marina Barbosa. Uma vivência que ratifica
o quanto nós, ao chegarmos à universidade, somos colocamos numa posição de sermos
mandados a todo tempo, mesmo que tenhamos medo de fazer alguma coisa, temos que
fazer. Por exemplo, “os bixos” do primeiro ano. Pra que a “Intermed” aconteça, precisa
haver treinos e a Atlética precisa de alguns materiais (gaze, esparadrapo...) para os
times. Eles usam para colocar na mão, se tiver um acidente. E todo esse material é
roubado do hospital e quem é obrigado a fazer esse roubo são os “bixos”. Então, eles
têm que... O nosso hospital, por vezes, a gente vê interno reclamando de algum material
faltando, mas os “bixos” todos os anos roubam esparadrapo, roubam gaze, algum tipo
de medicamento...
O SR. MARCO AURÉLIO – PT – Deixe eu ver, dar de Adriano Diogo, que
ele sempre faz essa pergunta: Dá pra você falar com detalhe quando fala “O bixo vai lá
e pega”? Tá bom. O “bixo” tem que receber esta ordem para ter cumprido. Agora, eu
imagino que o material está em algum lugar. Como é que isso, como é que se acontece...
A SRA. MARINA BARBOSA – Isso acontece de todo jeito. Por exemplo, a
gente tem aula de enfermagem, no primeiro, faz parte da nossa grade curricular. A aula
de enfermagem é destinada aos alunos de primeiro ano para que você tenha as primeiras
percepções, o primeiro contato com o cuidado. Então, a gente tem aula em que a gente
aprende a aferir pressão, que a gente aprende sobre um curativo, enfim. Existe um
laboratório para que essa aula aconteça e esse laboratório é abastecido com luvas
estéreis, todo tipo de material que a gente vai precisar pra fazer, por exemplo, um
curativo.
Durante essas aulas, a maior parte dos roubos do primeiro ano “Pré-Intermed”,
pra “Calo”, pra “Intermed” são durante essas aulas. Então, esses alunos, provavelmente,
a maioria deles está vivendo em repúblicas, essas repúblicas tradicionais e eles falam:
“Sua função é ir hoje lá e roubar na aula de enfermagem rolo de esparadrapo, gazes,
esse tipo de coisa”. Às vezes, você vai com algum colega que passou mal, que se
machucou realmente no hospital e nós somos atendidos, né. É... Isso é normal. E não
tem nada de errado. Mas aí você está sendo atendido na sala e algum colega seu foi
junto, pois não tem pai nem pai lá. Quando o médico sai, você aproveita, tem um

2361
DIVISÃO DE TAQUIGRAFIA
armáriozinho lá, no fundo, vai lá e rouba o que tem dentro desse armáriozinho. Muitas
vezes, esse médico já foi da faculdade, faz vista grossa e deixa você...
O SR. MARCO AURÉLIO – PT – Então, isso que eu ia perguntar. Porque no
caso de uma aula que você está tendo um curativo...
A SRA. MARINA BARBOSA – A aula, ela – em geral – não é feita vista
grossa. Nós já tivemos bastantes problemas com o técnico das aulas de enfermagem
porque ele conta tudo no fim e ele descobre tudo o que foi roubado.
O SR. MARCO AURÉLIO – PT – Mas é totalmente perceptivo, né. Se você
está fazendo aula de curativo gastou dois rolos de esparadrapo...
A SRA. MARINA BARBOSA – Sim. E ele sempre relata que... Ele já chegou a
fazer reuniões e falar: “Olha, não tem condições de tudo que está sendo roubado...”.
Isso sim. Mas dentro do hospital, nem tanto.
O SR. MARCO AURÉLIO – PT – Então, então, pra que isso aconteça, tem
que ter também a vista grossa de alguns profissionais.
A SRA. MARINA BARBOSA – Às vezes, sim. Se for dentro do hospital, sim.
O SR. MARCO AURÉLIO – PT – Mas é dentro do hospital, como é que vai
pegar o material? É dentro do hospital...
A SRA. MARINA BARBOSA – Não. Se for nas aulas de enfermagem, é no
laboratório de enfermagem que fica...
O SR. MARCO AURÉLIO – PT – Então, mas no laboratório quem é que toma
conta? Quem que... Não tem um professor?
A SRA. MARINA BARBOSA – Então, sim. E ele percebe.
O SR. MARCO AURÉLIO – PT – Ele percebe, mas não fala nada?
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A SRA. MARINA BARBOSA – Fala. Fala. O técnico do laboratório, o
responsável pelo laboratório ele sempre... No meu ano, houve muito problema com isso.
Ele ficou muito chateado. Ele chamou a turma pra conversar, deu uma oportunidade.
Continuaram os roubos. Ele chamou a diretoria... Ele denunciou o máximo que ele
pôde. Algumas coisas... Hã? É... porque é difícil a prova, mas algumas coisas que foram
roubadas, à parte, por exemplo, pinça, tesoura. Chegaram a ir mais pra brincadeira
mesmo. É... pegar partes de bonecos de ressuscitação. Ele pediu que fossem entregues
novamente ao laboratório, anonimamente, pra que ninguém fosse punido, mas porque
ele não via como comprar outro material e ninguém estava fazendo nada. Então, ele
pediu que minha turma, então, entregasse anonimamente. As pinças, tesouras, ele
conseguiu. Mas o material de gaze, sutura, esparadrapo, não. Mas ele sempre relata. Ele
tenta, que a responsabilidade é dele e ele tem que responder por este material depois.
O SR. MARCO AURÉLIO – PT – Estava pensando aqui, deputado Adriano
Diogo, não sei se foi ontem, anteontem, foi falado que... da maneira como as coisas
acontecem. Acaba sendo uma escola de corrupção, né?
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – O Almeida que falou isso.
O Antonio Almeida. O Antonio Almeida.
O SR. MARCO AURÉLIO – PT – Imagina um aluno que entrou, ele é
orientado a roubar. Primeiro ano, segundo ano... Quer dizer, amanhã ou depois, claro
que ele pode ter uma firmeza muito grande e não praticar isso, mas ele está sendo
ensinado a fazer isso. Quer dizer, amanhã ou depois ele está no hospital, sumiu um
aparelho de pressão, obstétrico ou alguma coisa assim. Quer dizer. É... Oi? Já foi
educado. Sabe. É uma coisa degradante.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Triste. Triste. E o pior é que
eles não fazem, mandam os outros fazerem. Os covardes. Vamos ouvir as baterias?
O SR. MARCO AURÉLIO – PT – Não, mas eu estou achando que quem
mandou fazer, já fez lá trás, né.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Hã.
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O SR. MARCO AURÉLIO – PT – Né?
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – É como o Antonio fala, né,
o cara que cala diante do crime ele é um bom, ele é um bom, ele é um bom soldado, né.
Vamos lá. Não. Vamos ver. Vamos ver. Vamos no escuro. Vamos ver. Vamos abrir as
baterias aí. O Koba falou que eles tinham limpado tudo. Eles são tão incompetentes que
nem tiraram. Mas vamos lá.

***

É feita a exibição de vídeo sobre a bateria das faculdades
***
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Abaixa, abaixa.

***

É feita a exibição de vídeo sobre as baterias das faculdades

***
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Vamos lá. Outra. Vamos
ver. É... Vamos ver. Não tem problema. Uma hora a gente acha. Precisa salvar tudo
isso, hein. Precisa fazer parte do relatório.
A SRA. NATÁLIA SILVA BRAZ – Oi, posso só falar sobre...
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Pode falar.
A SRA. NATÁLIA SILVA BRAZ – É a Natália. As músicas que a gente
relatou, provavelmente, a gente não ache vídeos. E as baterias não costumam tocar. Eu
nunca ouvi, pelo menos. Elas tocam algum número limitado de músicas que estão no
começo e têm vários... são problemáticas também, mas as que a gente falou são muito,
muito violentas, muito agressivas, eles não tocam.

2364
DIVISÃO DE TAQUIGRAFIA
No entanto, esse livro... O que a gente trouxe aqui é vendido para os “bixos” na
matrícula. Então, eles continuam veiculando isso.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Obrigado, querida, mas
vamos lá.

***

É feita a exibição de vídeo sobre as baterias das faculdades

***
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Abaixa, Ininteligível, senão
eu não ouço.

***

É feita a exibição de vídeo sobre as baterias das faculdades

***
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Essa é bem instrumental.
Só tem a abertura.

***

É feita a exibição de vídeo sobre as baterias das faculdades

***
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Vamos lá.
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***

É feita a exibição de vídeo sobre as baterias das faculdades

***
A SRA. MARINA BARBOSA – Esse provavelmente não vai ter mesmo porque
é uma apresentação na formatura.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Ah... Médio Unesp. Esse aí
que tem a feira. 2013. Ah, tudo instrumental. É... Colação de Grau? O que que é essa da
Colação de Grau? Ah, é?! Vê essa daí. Vamos ver o que tem.

***

É feita a exibição de vídeo sobre as baterias das faculdades

***
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Tá. Isso é só instrumental.

***

É feita a exibição de vídeo sobre as baterias das faculdades

***
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Tá bom. Então, tá bom.
Deu pra gente ter uma noção. Bom, tem os hinos que vocês selecionaram, tem as
baterias, tem o negócio da “Intermed”, tem o “pascu”. Vídeo de “pascu” não tem? Só
tem um da medicina. A gente mostra, eles falam: “Não, só na Pinheiros faz pascu”. Tem
mais alguma coisa de “pascu” que vocês pudessem falar? Bom, veio tanta gente. Então,
vamos dar um pouco a palavra pra cada um, né? Ou só vocês duas vão falar? Todo
mundo vai falar um pouquinho? Então, ajuda aí. Distribui a palavra. Vai...
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A SRA. MARINA BARBOSA – Posso só... A Marina falando.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Fala, Marina.
A SRA. MARINA BARBOSA – A gente pensou no seguinte: Primeiro, o João;
Depois a Dayane, que é de outro curso; a Mayara e... as duas Mayaras também, que são
de outro curso; e depois eu falaria em nome do Coletivo Genis, que é o coletivo
feminino, está aqui, recebeu as denúncias e cuidou dos casos de estupros.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Como é o nome do
coletivo?
A SRA. MARINA BARBOSA – Genis.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Ah, é!? Quantos anos você
tem?
A SRA. MARINA BARBOSA – Eu tenho 26.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Com quantos anos você
entrou na escola?
A SRA. MARINA BARBOSA – Com 23.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Em que ano você está?
A SRA. MARINA BARBOSA – Quarto.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Você já tinha feito outra
faculdade antes?
A SRA. MARINA BARBOSA – Não. Eu fiz muito tempo de cursinho.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Ah, é!? Parabéns! Você é
muito estudiosa. Vamos lá. Então, quem fala... Hã!? O que que é isso? Tudo. Vamos,
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vamos salvar esse material. É... Tem alguma coisa que vocês acham que seja relevante
aí?
O SR. JOÃO HENRIQUE SILVA RIZETTO – João Henrique, de novo.
Tem... Por exemplo, quando se mora em república, mostra também aquelas práticas que
foram citadas na Esalq, que tem também em Botucatu, que é

“mastiguinha”, o

“reforço”... É... Práticas que todo mundo acho, assim, todo mundo da minha sala passou
também. Tive que comer “reforço”, tive que tomar “reforço”, tive... Não Ininteligível
“mastiguinha”, mas tive que tomar “reforço”. É... Eu lembro também que na... eu não
lembro em que competição. Não. Era na festa “Pré-Intermed” tinha uma pinga, que
cortaram unhas e pêlos, jogaram na pinga, e tinha que todo mundo, todos os “bixos”
tinham que beber também pelo menos um gole. Isso era numa festa anterior à “PréIntermed”. Uma festa de equiparação à “Pré-Intermed”. Aí. a gente... Era obrigado a dar
um gole dessa pinga.
A SRA. DAIANE CASSIANO – Eu queria dar uma palavrinha. Eu sou Daiane
também. Eu faço biologia. Estou no quinto ano...
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – É Daiane do quê? Daiane...
A SRA. DAIANE CASSIANO – Daiane Cassiano Souza. Estou no quinto ano
da biologia lá de Botucatu. Eu queria comentar um pouquinho da organização que a
gente fez aqui dos depoimentos pra gente dar continuidade.
É... A primeira coisa que eu acho que tem que ser comentada é que todos os
cursos lá da Unesp de Botucatu têm trotes, os trotes são pesados em todos os cursos. É...
A medicina tem trotes muito ruins, mas os outros cursos de lá (agronomia, engenharia
florestal, zootecnia, veterinária) também são cursos bem problemáticos.
E os outros relatos que a gente vai ter, acho que aqui hoje são de meninas do
curso de biologia também, que vão contar algumas situações pelas quais elas passaram e
elas presenciaram. É... Alguns desses trotes e também comentar os trotes de colegas
desses outros cursos. Está bom.
A SRA. DAYANE PRESSATO – É... Eu vou começar a falar, então. Eu sou a
Dayane Pressato. Eu estou no terceiro ano da biologia. Eu entrei na faculdade em dois
mil e...
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O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Você é a Dayane Pressato?
A SRA. DAYANE PRESSATO – Eu estou no terceiro ano...
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Quantos anos você tem?
A SRA. DAYANE PRESSATO – Eu tenho 19.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – 19!? Que ano você está?
A SRA. DAYANE PRESSATO – Eu estou no terceiro ano.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Mamma Mia! Quantos
anos... (risos.) Com quantos anos você entrou na faculdade?
A SRA. DAYANE PRESSATO – Eu entrei com 17.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Mamma Mia! Continua...
A SRA. DAYANE PRESSATO – E aí eu queria morar em república e eu fui
conhecer uma república. A república que eu fiquei a primeira semana foi onde... o lugar
onde eu tive as piores experiências dentro da faculdade porque eu tomei muito trote e eu
era menor de idade. Então, quando a gente tinha que ir em festa, em chácara, eu entrava
com RG de outra pessoa e isso não importava, na verdade, porque ninguém olhava se
era aquele RG mesmo ou não. Então, às vezes, a gente ia entrar... Os calouros que são
menores de idade eles entram ou com RG, ou com a carteira de motorista de alguém... É
sempre um documento só pra passar ali na porta. E assim...
O SR. MARCO AURÉLIO – PT – Claro que do ponto de vista do documento,
todo mundo é maior. É isso, né?
A SRA. DAYANE PRESSATO – É. É isso.
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A SRA. DAIANE CASSIANO – E eu queria comentar que esses calouros,
esses menores de idade, na maioria das vezes, eles são obrigados a irem às festas.
A SRA. DAYANE PRESSATO – Sim.
A SRA. DAIANE CASSIANO – Então, os veteranos, eles dão um jeito de
arranjar algum documento falso pra que esses alunos possam entrar na festa.
A SRA. DAYANE PRESSATO – Na realidade...
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Você é a Mayara Martins
Silva? Isso? Que falou agora?
A SRA. DAIANE CASSIANO – É. Eu sou a Daiane Cassiano. Meu nome não
está aí...
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Então, fala só Dayane.
Você é a Dayane Pressato?
A SRA. DAYANE PRESSATO – Pressato.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – E ela é Daiane...?
A SRA. DAYANE PRESSATO – Cassiano.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Cassiano. O nome dela não
está aqui. Tá bom. Então, vamos.
A SRA. DAYANE PRESSATO – Bom. E aí é importante frisar também que o
pessoal do primeiro ano que entra, a gente... Foi como o João comentou, a gente é
ensinado... Eles ensinam a gente a falar assim: “Eu não acho nada”. Então, muitas vezes
um veterano vai perguntar uma coisa pra você, perguntado a sua opinião. Por exemplo:
“Ah, bixete, o que você acha disso?” Aí você tem que responder: “Eu não acho nada”. E
muitas vezes você dá a sua opinião e aí, quando você dá a sua opinião, você toma
muitos trotes. E assim, a criatividade deles é uma gama de trote que daria pra fazer uma
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lista gigantesca. Muitos do que o João já falou acontecem também nos outros cursos.
Então, assim, é... essa república que eu fiquei eu era obrigada a ir às festas, mesmo se eu
não queria. As meninas da casa me levavam, às vezes, em mais de uma república
masculina pra tomar trote. E eu não tinha o direito de escolher, de falar “não”. Eu podia
falar “não”, mas elas falavam: “Vai ser pior!” ou então “Ah, você não vai poder morar
com a gente”. E normalmente, quando a gente entra, a gente tem medo porque a gente
não conhece a cidade, a gente não, não tá ainda inserido dentro da faculdade, então...
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Você veio de onde?
A SRA. DAYANE PRESSATO – Eu sou daqui de São Paulo. Aí eu fui para
Botucatu por causa do curso. E a gente não conhece a cidade, não sabe como funciona.
Então, eu tinha medo de não ter onde de morar lá. E eu fiquei nesta república. E eu
tomei os trotes que as veteranas mandaram eu tomar. E durante uma semana, que aí foi
o tempo que eu falei: “Chega! Isso não é mais pra mim. Eu não concordo e eu não vou
continuar a fazer esse tipo de coisa aqui dentro”. E aí, depois, eu saí dessa casa e fui em
outra república que foi bem mais tranquila. Me recepcionaram de uma outra forma.
E aí nessas festas o que que acontecia? Normalmente, os “bixos” e as “bixetes”,
eles vão fantasiados. É rosto pintado, apelido na testa, e nessa república a gente andava
com um avental escrito “escravinha”. E aí eles colocam também no pescoço da gente
uma placa de papelão com o nome...
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Você tem uma foto sua
com “escravinha”? (Risos.)
A SRA. DAYANE PRESSATO – Eu tenho, mas ela não, não está aqui...
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – “Escravinha”...
A SRA. DAYANE PRESSATO – “Escravinha” é. E aí a gente anda com esse
avental. E cada república tem, na verdade, uma fantasia. Tem umas que tem fantasias
iguais pra todas, mas tem umas repúblicas que não são tão iguais. E aí, além da fantasia,
a gente anda com uma placa no pescoço com o nome da república, o seu apelido e o
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telefone porque se você se perder, ficar bêbada e for parar em algum lugar as pessoas
sabem de onde você é. E aí no outro dia elas te devolvem pra casa onde você estava.
Então... E acontece muitas vezes de, ao sair de uma festa, a “bixete” que mora
em alguma república não voltar para aquela casa. Ir para outra casa e voltar no outro
dia. Isso não é incomum. E assim, quando você chega nessas festas que dão trote, que
normalmente acontece ou em chácaras grandes ou nas próprias repúblicas, a gente fica
ajoelhado.
A primeira festa que eu fui, que era uma festa grande de república, é uma festa
muito famosa, que inclusive aconteceu esse ano, só que como os veteranos estavam com
medo da represália da diretoria, de tudo mais, eles não deixaram a festa aberta. E só
quem entrava nesta festa eram as pessoas que eles sabiam que davam trote. E essas
pessoas, elas tinham o nome na lista. Então, quem era antitrote não podia entrar e nem
fazer nada.
Tem o convite desta festa, tem foto, endereço. A festa aconteceu. A gente não
sabe como foi que aconteceu porque a gente não participou dela. E até agora eu não
ouvi nenhuma pessoa do primeiro ano falando sobre ela, mas disseram que ela foi mais
tranquila por conta do medo que os veteranos estão agora. Mas no ano em que eu entrei,
em 2013, essa festa era aberta, os “bixos” são obrigados a irem nela e se você não quiser
eles usam todos os artifícios para você ir ou até mesmo te levam obrigado. Dão pinga
pra você, colocam você no carro e entram com você na festa. E eu fiquei o tempo
inteirinho nesta festa ajoelhada. Eu saí dessa festa com o joelho sangrando. E eu só
levantava para buscar bebida para os outros veteranos ou para fazer alguma coisa que
eles mandavam. E assim: algumas pessoas que vão nessa festa ficam com dó e falam pra
você ficar perto delas pra elas te protegerem de alguma forma. Então, você finge que
está conversando com essa veterana e essa veterana fica conversando com você pra
ninguém vir e te dar um trote.
Então, a gente bebe muito. É como eles lhe darem alho, cebola, boldo, “reforço”,
que eles misturam várias coisas no liquidificador e você toma, pimenta... E aí chega
uma hora que... Eu vi muitas pessoas do meu ano ficarem desacordadas, mesmo, de
bêbada, e muitos veteranos iam lá e chutavam essas pessoas e batiam na cara delas, e
falavam pra acordar, e chacoalhavam, e na medida que o pessoal do primeiro ano... eles
iam ficando desacordados eles começam a juntar as pessoas num canto, assim.
E alguns veteranos ficavam em volta, preocupados, e outros estavam se
divertindo com aquilo, e tirando fotos. E assim, uma coisa que aconteceu comigo nessa
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festa foi com o veterano que tentou me beijar à força e ele me segurou e eu falei que não
ia ficar com ele. E aí eu empurrei ele e saí.
Quando eu saí, eu não sei se... Alguma pessoas devem ter visto isso, mas a hora
que eu saí, um outro veterano mandou eu ajoelhar. E aí ele ficou me xingando e, com as
meninas, é muito comum acontecer o trote mais psicológico, eles não fazem uma
agressão física, mas eles fazem coisas com apelo sexual. E aí ele mandou ajoelhar, ficou
gritando, falando que eu era uma vagabunda, enfim, ele me xingou de inúmeras coisas.
E ele jogou cerveja na minha cabeça. Só que eu estava com o cabelo preso. Aí ele tirou
a xuxinha do meu cabelo, puxou meu cabelo e jogou cerveja na minha cabeça.
E ele ia pedindo para um outro colega meu, do primeiro ano, que a gente chama
de coleguinha, então. Quando você vai falar com alguém do seu ano, você chama de
coleguinha. Ele pediu para um outro coleguinha meu buscar mais cerveja e ele ficou
derrubando a cerveja na minha cabeça, aí bagunçando o meu cabelo e me xingando.
Nisso, vários outros veteranos juntaram em volta pra fazer a mesma coisa que ele estava
fazendo.
Eu saí dessa festa superassustada, eu vi gente desmaiando, eu vi gente
vomitando, apanhando... Eu vi meninas sendo beijadas à força e não eram casos
isolados. Era muito perceptivo.
A gente também nessa festa toma “lavagem”, que é você enfiar a cabeça dentro
da privada e eles dão descarga. E inúmeras vezes. Aí e uma veterana que estava na
minha casa falava “Ai, vamos tirar essa cerveja do seu cabelo!” Me levou ao banheiro e
me deu a lavagem. Então, assim, aí depois dessa festa que me assustou, inclusive essa
república está no manual deles, lá em Botucatu, a gente tem a “Urubu”, que é a União
das Repúblicas Universitárias de Botucatu, e eles fazem o manual todo ano.
E eu peguei o de 2014, a gente pegou ele porque ele fala do trote. E ele explica
aqui que o trote é polêmico, mas é uma brincadeira que visa socializar. Aqui eles falam
“Ah, você tem os seus próprios limites”, mas isso aqui é uma ladainha pra quando a
pessoa chegar, ver e falar “Ah, eu não tô com tanto medo. Eu vou ficar nessas
repúblicas, eu vou passar pelo trote”. E aí depois disso, cada um tem uma opinião sobre
o que vivenciou, mas é muito visível como os veteranos... eles usam uma coerção com
os “bixos” muito grande, no sentido de convencer. É como se fosse uma lavagem
cerebral mesmo. “Você precisa tomar esse trote se você quiser morar nessa república, se
você quiser ter amigos, se você conseguir continuar morando aqui em Botucatu, você
precisa passar por isso”.
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Aí eles fazem aquela promessa de que quando você for mais velho você vai
poder dar trotes também.
Então, quando as pessoas vão para o segundo ano, muitas pessoas do segundo
ano dão trote porque ainda tem aquela coisa de uma vingança mesmo. Falam: “Poxa! Eu
passei por tudo isso. Agora eu vou dar trote também.”
Então, o segundo ano talvez seja o ano que mais dê trote. E aí as pessoas mais
velhas dão trote no segundo ano pra poder mostrar quem é que manda na hierarquia.
E assim... o ano que eu entrei tem... Lá em Botucatu funciona um ponto de
carona pra gente ir pra faculdade porque o ônibus é muito deficiente. Inclusive, foi um
dos assuntos quando a gente tratou quando teve greve lá, no ano passado. E aí a gente
fica numa fila e a gente faz um sinal com a mão pra ir pra faculdade. E quem tá indo pra
faculdade para pra dar carona.
E é muito comum, nesses pontos de carona, os “bixos” serem sequestrados. Que
é assim: a pessoa tá lá, achando que ela vai para a faculdade e, na verdade, passa um
carro com veteranos e eles dizem assim: “Bixo, entra!” E aí se o “bixo” não quiser eles
podem até forçar alguma coisa, mas eles normalmente sabem porque os “bixos” andam
careca ou com o rosto pintado, fantasia... E aí eles param nesses pontos de carona,
pegam as pessoas do primeiro ano que estão lá e levam pra república onde esses
veteranos moram e dão todo tipo de trote que uma pessoa pode imaginar.
E nesse começo de ano é muito comum as pessoas perderem aulas por causa
disso, porque ficam bêbadas, não conseguem ir, são sequestradas, muitas vezes passam
mais de um dia nessa república que sequestrou eles. Então... Aí até ele voltar pra
república onde ele estava é bem... leva um tempo.
É... E aconteceu uma vez de... muitas pessoas da minha sala...
O SR. JOÃO HENRIQUE SILVA RIZETTO – Eu queria falar uma coisa,
assim, que... João Henrique. Eu sou João Henrique.
A gente está relatando os trotes e é uma coisa extremamente absurda. Aí... Eu
acho que é uma pergunta meio clara, assim. Por que que as pessoas passam por isso? Se
você for perguntar, muitas vão falar assim: “Que escolheram passar pelo trote”. Mas a
gente tem... Eu acho que tem que ponderar, tem que questionar essa escolha porque
ninguém escolhe passar pelo trote. As pessoas escolhem ir para a festa, escolhem
conhecer pessoas.
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Em Botucatu, pra você chegar nesse estágio, você precisa passar pelo trote.
Então, a pessoa acaba abraçando o trote meio que para se integrar na cidade. Então,
muitas pessoas falam assim: “Eu escolho levar isso, eu escolhi passar por isso...”. Não
escolhem, sinceramente, o trote, escolhem amigos pra fazer amizade e aceitam a
condição disso, que é o trote, né.
A SRA. DAYANE PRESSATO – É... é... Bom, a Dayane Pressato falando de
novo. E aí isso, realmente, o que o João falou faz todo sentido porque o trote é usado
como uma forma de socializar, mas é uma forma muito ignorante e estúpida de
socializar.
Então, as pessoas quando chegam elas acham que tem que passar pelo trote,
senão elas não vão ter amigos, senão elas não vão conseguir ser inseridas na faculdade.
E realmente, dependendo do meio que você vive, as pessoas lhe julgam você ser
antitrote ou não.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – É isso que eu ia perguntar.
Existe a possibilidade da pessoa não passar pelo trote?
A SRA. DAYANE PRESSATO – Existe essa possibilidade, só que
normalmente essa pessoa vai ser muito julgada. É o que acontece em todos os cursos.
Então, a gente está aqui agora falando, a gente aqui que está falando contra o trote. E
muito, provavelmente, quando a gente voltar pra Botucatu a gente vai ouvir, ou
ameaças, ou gente falando “Ah, vocês foram falar contra a gente, trouxe provas...”.
Então, provavelmente vai existir algum tipo de retaliação também.
A SRA. DAIANE CASSIANO – Eu queria dar uma palavrinha. Eu também sou
Daiane, Daiane Cassiano. É... Eu tenho 22 anos. Eu queria comentar... Eu entrei com
18, tinha acabado de fazer 18 anos. Faço biologia. É... Só para comentar essa questão da
represália. O ano passado, que teve uma movimentação muito maior, o possível
antitrote se posicionou de uma forma mais forte no começo do ano, durante as festas, e
até durante alguns eventos os embates foram constantes.
É... Então, o pessoal a favor do trote estava o tempo todo questionando e
querendo arranjar encrenca mesmo com o pessoal que estava se posicionando contra o
trote. Até acho que depois a Marina pode comentar melhor sobre isso, até no evento que
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foi organizado lá na faculdade, com a palestra do professor Mar Parkman pra falar
sobre o trote, essa questão, tipo como ele acabou com o trote o pessoal a favor do trote
foi em peso lá. E o objetivo deles lá era embate mesmo, era se posicionar, intimidar o
pessoal que estava se posicionando contra o trote e deixar claro a posição deles, que eles
achavam que o trote deveria existir sim e que ele era saudável, era pra integração,
segundo eles, que eles gostavam de levar trote. Então, só respondendo a sua pergunta, o
embate ele existe, ele já existe lá em Botucatu do pessoal que é contra o trote com o
pessoal que é a favor do trote e eu acho que ele vai continuar, né.
A SRA. NATÁLIA SILVA BRAZ – É a Natália falando aqui. Eu vou
complementar o que ela disse, que eu acho que o que mais nos impressiona, em
Botucatu, é o seguinte: não sei se ficou claro, mas a gente fez um espaço oficial dentro
da faculdade, em que estavam presentes as diretorias da faculdade e os alunos não se
intimidaram, não tiveram medo de subir e pegar o microfone pra falar: “Eu dou trote, eu
sou a favor do trote”, sendo que o trote é crime. Ele não é proibido apenas na faculdade,
ele é um crime. Ninguém teve medo de subir e falar isso porque ninguém sente que isso
é errado ou sente que vai ser punido.
Isso é recorrente. Na recepção, ano passado, a gente também teve um problema.
Levamos uma professora para conversar com os primeiro-anistas sobre trote pra que
eles tivessem mais segurança em dizer “não” e combater. E esse grupo de repúblicas,
um grupo de pessoas da “Urubu”, tentou entrar neste espaço pra intimidar os alunos e
quando eles foram impedidos eles brigaram com os professores, eles gritavam com os
professores, os professores dentro do ambiente universitário, dizendo que eles vão dar
trote sim e isso vai continuar.
A SRA. DAYANE PRESSATO – Eu queria já...
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – A “Cartilha Urubu”, entre
vários patrocínios, aqui são as repúblicas, ela... O patrocínio é da Prefeitura Municipal
de Botucatu. Precisa mais do que isso? Vamos lá.
A SRA. DAYANE PRESSATO – Essas repúblicas... Dayane Pressato falando
de novo. Essas repúblicas, na verdade, elas fazem – como se fosse um acordo com a
prefeitura – e aí quando eles fazem alguma festa grande eles pedem doação de alimentos
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e aí distribui isso depois pra cidade pra não ficar com imagem tão ruim assim. Então,
assim, tem campanha do agasalho, doação de alimentos e aqui no manual deles está o
apoio da Prefeitura de Botucatu. Eu acho que deve ser dentro dessa ligação das doações.
Mas dentro do manual tem, tem outros patrocínios. Tem de uma academia de jiu-jítsu,
tem de um restaurante, eles têm outros patrocínios.
Aí estão todas as repúblicas que assumidamente dão trote. É o nome de todas
elas, femininas e masculinas, e o nome dos moradores, o telefone, tem o mapa com o
endereço delas, mas esse é o manual de 2014, que fala do trote. O manual de 2015 eles
tiraram a parte do trote porque o ano passado a gente teve suspensão e teve a expulsão
de um menino da medicina que estuprou uma caloura da biomedi.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Como é que é? Vamos
começar. Quem estuprou quem e que menino foi? Ah, tá bom. Tá bom.
A SRA. DAYANE PRESSATO – Mas, enfim.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Você estava falando, eu
cortei aqui do fundo pra falar do patrocínio. É você que estava com a palavra. Continue.
A SRA. DAYANE PRESSATO – Posso...
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Claro. Só um segundinho.
A SRA. MARINA BARBOSA – Marina. Marina Barbosa falando....Também...
É a Marina falando. Deixa eu só ambientar o que é, todo mundo falando agora, que
aconteceu em Botucatu.
Então, no ano de 2014, no ano de 2013, os alunos reunidos em assembleia,
decidiram que a recepção de todos os novos alunos do campus seria unificada. Como é
que funcionaria isso? Os alunos contra o trote fariam uma ampla campanha e
recepcionariam, oficialmente, esses alunos novos.
Então, foi conversado com as diretorias, criou-se uma comissão em que,
absolutamente, cem por cento dos alunos que compunham essa comissão era antitrote.
Foi organizada essa uma semana de recepção, com vários espaços GDs, grupos de
discussão, pra falar sobre o trote, pra falar sobre o trote opressivo, o trote machista. Foi
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feito um espaço com uma professora, que é essa que a Daiane citou, sobre uma vivência
sobre o trote, esse que a “Urubu” invadiu e tentou coagir, inclusive, a docente. Nesse
dia, eu mesma tive um embate grande, uma briga muito grande com algumas pessoas da
“Urubu” na porta porque eles queriam entrar a todo custo. Eu cheguei a questioná-los
sobre “Você não tem medo de falar na frente de uma docente, dentro do campus que
você é a favor do trote, sendo que o trote é crime?” Porque eles não têm essa noção. O
trote é tão naturalizado que ninguém tem essa noção.
As pessoas que eram dessa comissão foram perseguidas em festas, receberam
mensagens... A gente sofreu uma retaliação grande, porém conseguimos realizar até o
fim esses espaços.
Num segundo momento, no dia 13 de maio de 2014, a gente fez um novo espaço
de debate com... chamamos um professor que tem um livro publicado a respeito do trote
pra fazer uma palestra e... Isso... Marco Whackman ... pra fazer uma palestra. Foi um
espaço oficial que as unidades puxaram, havia neste espaço os diretores ou vicediretores das quatro unidades, o espaço estava cheio, tinha mais de 500 alunos e houve,
realmente, um embate porque os alunos contra pegavam o microfone e falavam
abertamente o que eles faziam, que eles eram a favor, que o trote servia para que as
pessoas aprendessem a vida futura, que a vida futura é assim, é hierarquia mesmo, o
mundo é assim. Então, os “bixos” têm que aprender isso.
Havia “bixos” que foram obrigados a ir lá na frente pegar o microfone e falar
“Sou a favor do trote. Eu gosto de trote. Me deem trote!” Houve isso. E também pessoas
contra que foram lá expor a sua posição.
Então, acontece muito isso. As pessoas não têm medo de ser completamente a
favor do trote. E isso ficou muito explícito nesse embate do ano passado. Mas esse ano
a gente tem percebido que, embora a prática não tenha diminuído, tem ficado um pouco
mais vergonhoso você dizer abertamente que o trote é legal. Inclusive, a “Urubu” tirou
do manual dela a parte do trote.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Vocês trouxeram o manual
de 2015? Esse aqui pode ficar pra gente?
A SRA. MARINA BARBOSA – Pode.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Aí...
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A SRA. MARINA BARBOSA – A gente pode enviar também.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Espera aí... Marquinhos...
Doutor Ulysses, conduz a reunião, por favor, porque eu preciso atender o reitor da
Unesp.
O SR. MARCO AURÉLIO – PT – Passar para o doutor Ulysses, mas antes eu
queria aproveitar, Dayane. Ela perguntou pra você, só para entender. Falou que quando
tem as festas ou alguns eventos que vocês são obrigados a ir, tem aquela roupa escrito
“escravinha” e uma placa. E a placa teria seu nome e o nome da república. E você falou
que um dos objetivos da placa era para devolver a pessoa quando ela não tivesse
condições de voltar, até porque tem algumas pessoas que não voltam pra república
imediatamente, ficam um ou dois dias fora. É isso que eu não entendi. ... Como é esta
questão da pessoa ir e ficar um ou dois dias fora? Que ela foi embebedada, sofreu
trauma, o que que acontece pra pessoa não ter voltado pra república?
A SRA. DAYANE PRESSATO – Às vezes, ela pode ter passado mal ou ter ido
embora com pessoas de outra república, que não aquela que ela estava morando. Então,
assim, é comum quando isso acontece, às vezes, quando isso acontece, as repúblicas são
amigas. Então, se eu estou com uma plaquinha de uma república que uma outra casa
reconhece, se eu precisar de ajuda, se eu precisar ir embora, a outra república cuidaria
da pessoa que não tem mais condições, entendeu?
O SR. MARCO AURÉLIO – PT – Então, assim, é mais pra mostrar qual
república o calouro está e na hora de ir embora, às vezes, o calouro não foi junto como o
pessoal da casa dele e ir com uma outra república. Doutor Ulysses?
O SR. PRESIDENTE ULYSSES TASSINARI – PV – Quem é que vai falar
agora? Vem aqui na frente. Já se identifique, curso, etc.
A SRA. MAYARA ROMÃO – Meu nome é Mayara Romão, sou do segundo,
agora, entrei ano passado. Eu cheguei em Botucatu.
O SR. PRESIDENTE ULYSSES TASSINARI – PV – No segundo ano de...?
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A SRA. MAYARA ROMÃO – Entrei no ano de 2014.
O SR. PRESIDENTE ULYSSES TASSINARI – PV – Não. Segundo ano de
que faculdade?
A SRA. MAYARA ROMÃO – De biologia. De biologia. Eu entrei em
Botucatu, totalmente no escuro. Entrei sem informação nenhuma, não conhecia direito
as faculdades do interior, nem nada. Eu saí direto do colegial pra faculdade.
A SRA. MAYARA ROMÃO – Então, uma...
O SR. PRESIDENTE ULYSSES TASSINARI – PV – Desculpa, a sua idade,
então, é?
A SRA. MAYARA ROMÃO – Eu tenho 19 anos.
O SR. PRESIDENTE ULYSSES TASSINARI – PV – Você entrou com 18,
então?
A SRA. MAYARA ROMÃO – Exato.
O SR. PRESIDENTE ULYSSES TASSINARI – PV – Tá.
A SRA. MAYARA ROMÃO – Então, quando eu saí do colegial, não conhecia
muita gente, conhecia só uma coleguinha, que viria a ser a minha coleguinha
futuramente. E a gente começou a procurar república que também era o único jeito de
morar fora, essas coisas, assim.
A gente não sabia de nada, não sabia de trote, nem nada. Aí veio uma veterana,
que era de minha antiga escola, conversar comigo e ela era desse “Manual do Bixo” de
2014, que foi o que recebi. E conheci também uma outra república. Por ser diferente, as
repúblicas que estão nesse manual, geralmente, são as repúblicas tradicionais. Ou seja,
república ou só feminina ou só masculina, não tem variações, assim, e são as repúblicas
que dão trote.
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Não sabia disso até então. E eu conheci uma outra república que era uma
república mista, que eu preferia.
Então, quando vieram falar comigo foi de uma das tradicionais, que é uma
menina que já me conhecia e falou pra mim assim: “Bixete, vem conhecer minha
república, vem conhecer alguém que você já tem um contato por fora, que você vai
chegar no escuro, vou te levar pra festa de recepção”, que é tal famosa festa de
recepção. “Logo de entrada, que você vai conhecer mais gente, que você vai ser
entregada na faculdade, que você não vai chegar mais no escuro”. Isso logo no primeiro
dia quando eu ia chegar lá.
Só que então, não sei por que só, mudei de ideia e fui para a república mista.
O SR. PRESIDENTE ULYSSES TASSINARI – PV – Quem que falou isso
pra você “Vem aqui...”? Era uma coleguinha sua do colegial?
A SRA. MAYARA ROMÃO – Era uma veterana, atual veterana minha...
O SR. PRESIDENTE ULYSSES TASSINARI – PV – Que você conhecia?
A SRA. MAYARA ROMÃO – ... que já morava nessas repúblicas tradicionais,
uma república feminina, que era uma...
O SR. PRESIDENTE ULYSSES TASSINARI – PV – Conhecida sua?
A SRA. MAYARA ROMÃO – ... conhecida, assim, era a única pessoa que eu
conhecia.
O SR. PRESIDENTE ULYSSES TASSINARI – PV – Tá bom.
A SRA. MAYARA ROMÃO – Que ela ia dizer, ela me disse, contou essa
história que ela me entregaria à Botucatu e eu não chegaria mais no escuro. Não...
Conheceria mais pessoas nessa tão famosa recepção. Até então achava que fosse uma
festa normal. Fui pra outra república, no fim, porque eu preferia uma república mista. E
nesta república que eu cheguei, aí me contaram a verdade, que nessa festa rolava trote,
que não sei o quê.... Falei pra ela que eu não ia mais pra essa festa e aí eu comecei a
tomar trote, tipo, até à distância, dessa pessoa, falando que se eu não tomasse trote eu ia
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ficar muito isolada na faculdade, que morando em república mista eu não ia ser aceita e
diversas coisas desse tipo.
Desisti dessa festa, não fui nessa festa. E depois eu fiquei sabendo que
coleguinhas tomaram trotes, que já foram falados aqui, do que jeito que, por exemplo, a
Dayane tomou.

O SR.

PRESIDENTE ULYSSES TASSINARI – PV – Quando fala a

“república mista” é no sentido de gênero masculino e feminino, mas também no sentido
de primeiro ano, segundo ano, terceiro ano ou não? É?
A SRA. MAYARA ROMÃO – É que no meu caso, a gente é da geral. Chamam
geral em Botucatu que seriam as repúblicas que não são da medicina. Então, de
qualquer curso sem ser da medicina e aí a tradição é que pode ter qualquer um...
O SR. PRESIDENTE ULYSSES TASSINARI – PV – Qualquer ano?
A SRA. MAYARA ROMÃO – Qualquer ano. Até tem umas regras no manual
da “Urubu” que tem que ter diversos anos diferentes, cursos diferentes, alguma coisa do
tipo que eu não sei explicar pra você. Se alguém souber explicar.
A SRA. – Pra fazer parte da “Urubu”, as repúblicas, elas têm que cumprir alguns
requisitos. Então, por exemplo, cinco anos de existência, cursos... veteranos até o quinto
ano morando na casa... São algumas exigências que eles fazem. Inclusive, as repúblicas
que participam da “Urubu” e estão no manual elas pagam uma taxa para terem essa
sociedade, eles têm até carteirinha, eles se organizam dessa forma. E aí são as
repúblicas tradicionais que são favoráveis ao trote.
A SRA. MAYARA ROMÃO – Enfim, não fui a essa festa, mas durante a
semana fiquei sabendo de vários trotes que aconteceram, o que aconteceram nessa festa,
inclusive em outras festas, e via muitos coleguinhas chegando bêbados nas aulas, depois
de “almoço”, em repúblicas, famoso em Botucatu, e tudo mais. Que chegavam à aula
totalmente sem condições de entrar na aula, ficavam literalmente vomitando na porta da
sala ou desmaiados na porta da sala. Tipo, dentro da faculdade, depois de ter passado
um “almoço” numa happy tentando voltar pra aula. Isso era coisa que eu via, que eu
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presenciava meus coleguinhas, todos fantasiados também na aula, rabiscados, após
esses “almoços” em república. É... Eu não era forçada a ir em festas, essas coisas, não
era forçada a ir almoçar em república, mas muitos coleguinhas pediam, tipo, por forma
de proteção o coleguinha pede pra outro pra fazer um grupinho maior pra ir “almoçar”
em tal república, pra ir em alguma festa, pra não ficar sozinho porque se ficar sozinho
toma trote, toma trote dos ruins, pesados.
Então, acabei depois de uma semana a ir em umas festas mais tradicionais, da
geral, e ia “almoçar” em república também. Então, teve, acho, no segundo fim de
semana, eu fui à festa da agronomia, era uma república da agronomia, pra fazer um
grupo maior de coleguinhas. E nessa festa, estava todo pessoal mais da FCA, não do
meu curso. Então, era muita gente que eu não conseguia que até hoje, tipo, “não se viu,
não se viu” pra integrar, que eu só falei com as pessoas, mas não lembro o nome, não
lembro direito porque um dos mais tradicionais de Botucatu é você tomar pinga toda
vez que você erra alguma coisa quando perguntam o seu nome, você erra, erra a dica,
sei lá. Falaram que é alguma coisa que dá luz. Aí você fala “lâmpada”, não é lâmpada, é
lanterna. Você toma pinga porque você errou. E você vai tomando pinga até você
acertar nome, ano e curso de cada veterano. E aí no decorrer dessa festa, logo no
começo, o grupinho já se desfez porque eles separam os “bixos” pra pegar o “bixo”
sozinho. Se você está com um grupinho, você é estimulado a andar pela festa, aí buscar
cerveja pra ficar sozinho e aí numa dessas o veterano “X”, de um curso “X”, que não vi
nunca mais, me parou pra fazer, pra dar trote, conversar comigo. Já começou de modo
agressivo, ele vinha apontando o dedo na minha cara, empurrando, puxando o meu
cabelo, ao mesmo tempo que puxava o meu cabelo passava a mão na minha cintura,
passava a mão pelo meu corpo. Eu tentando desvencilhar, mas tipo não tinha mais gente
que eu conhecia, era um monte de gente que eu não conhecia mais.
Então, eu tomei esse trote. Aí começou a falar coisas machistas. Como eu sou de
república mista, as repúblicas tradicionais não curtem muito, tanto que não tem
Ininteligível no manual deles e... república mista. E aí começou a falar que eu tinha que
aprender a ser mulher, que eu era... que por morar em “rep mista” eu automaticamente
sou lésbica. Então, tinha que aprender a ser mulher. Então, eu tinha que ficar com ele,
porque ele ia me dar trote pesado e falando palavras de baixo calão, que eu era puta, que
era vadia, que eu era galinha, que eu era lésbica, sapatão, palavras desse tipo. Ao
mesmo tempo que puxava meu cabelo, me empurrava contra a parede e passava a mão
no me corpo.
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Eu me desvencilhei dele, consegui escapar depois de um tempo, tomando pinga,
tomando esses trotes psicológicos, dei uma volta pela festa, não consegui sair da festa
porque me botavam de volta toda vez que passava perto do portão, assim, pra sair da
festa, me botavam pra dentro de novo. Mandavam buscar cerveja pra outro veterano,
qualquer coisa, e mais para o final da festa acabei encontrando essa mesma pessoa, que
aí foi mais agressiva ainda, me empurrou contra a parede e me forçou a ficar come ele.
Me beijou à força até que, finalmente, um veterano meu, que era meu amigo, me achou
nesta festa e me tirou de lá, viu que estava acontecendo e me tirou.
Também tomei... Esses trotes assim... Foi um caso especial, assim, mas é muito
comum achar, qualquer um, que seja de “rep mista”, de república mista, falando que a
pessoa automaticamente é veado, que a pessoa é lésbica, a pessoa não é digna deles, não
é das repúblicas tradicionais. Então, “bixo” sofre por isso. Então, tipo trote psicológico
em todas as festas. Qualquer uma que eu ia, sempre ia ter alguém que ia falar do mesmo
jeito, da mesma forma.
Além desses trotes, eu tomei trote igual ao de todo mundo, a gente toma pinga.
Teve uma festa que eu já fui pra... que eu fui numa festa que era tradicional de achar
uma gravata. Você não podia sair da festa enquanto não achasse a gravata com o seu
nome atrás. E essa gravata ficava no pescoço de algum veterano da festa, que você tinha
que falar com todos, ou seja, conhecer todos. O que seria o conhecer? Adivinhar nome,
ano, curso e tomar pinga, basicamente isso.
Então, eu ia pela festa inteira, também por forma de proteção aos coleguinhas,
por pedido de coleguinha que eu fui nessa festa. Eu ia pela festa adivinhando nome, ano
e curso, tomando pinga. Chegou uma certa hora da festa que eu não aguentava mais, não
tinha mais condições de tomar nenhum gole de pinga, pedi uma outra forma de tomar
outro trote sem ser pinga, me ofereceram “reforço”. O “reforço” era uma garrafa “X”
que não dava para identificar o que tinha dentro. Era um líquido nojento, traduzindo. E
eles estavam distribuindo isso pela festa para os “bixos”.
E sim, eles não deixam você sair da festa enquanto você não achar a gravata, que
se você não mostrar na portaria que você achou a gravata com o seu nome você não sai
da festa. E é basicamente isso: todas as festas você vai tomando esses trotes e... É o
chamado “reforço”. É o líquido que eles colocam em uma garrafa e pede pra você tomar
se você não quiser tomar pinga. É tipo como se fosse uma....
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A SRA. DAYANE PRESSATO – Eles... é... Dayane Pressato falando... Eles
colocam várias coisas no liquidificador. Por exemplo, coisas da geladeira, coisa
estragada, pimenta e batem aquilo e colocam em algum recipiente e dão para os “bixos”
tomarem. Aqueles que não ingerirem bebida alcoólica, ingerem o “reforço”.
O SR. JOÃO HENRIQUE SILVA RIZETTO – João Henrique. Eu cheguei a
tomar um “reforço” que era batido, basicamente, banana com alho, com cuspe, com
pêlo e coisa desse tipo assim, alguma coisa estragada junto.
A SRA. MAYARA ROMÃO – Eu tomei o “reforço” também numa república
que dá bastante trote e eles colocaram feijão, pimenta, o que sobrou do ralinho da pia,
eles colocaram, unha. Eles têm uma criatividade enorme pra fazer essas coisas. Então...
Dependendo do lugar, é uma combinação de ingredientes assim que...
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Dá um pouquinho de água
pra essa menina aqui que ela está tão nervosa...
A SRA. MAYARA ROMÃO – Então, essa é uma coisa que se repete. E
também você sempre vai ter uma consequência daquilo que você... de qualquer coisa
que você fez. Você segue uma série de regras que lhe ensinam a partir disso aí: “Bixo
não acha nada”, “Bixo não é ninguém”, “Bixo está sempre abaixo do veterano”, “Bixo
não tem direito a contestar o que o veterano diz” e se você vai contra isso já
Ininteligível. As festas que eu fui, dei às costas passei a ser perseguida por isso.
Eu fui, dei às costas pra um veterano, de repente já estava a república inteira
atrás de mim porque eles andam todos juntos na festa. Então, em uma festa, uma certa
festa, dei às costas pra um veterano pra não tomar trote porque ele estava me mandando
ajoelhar, mandando beber e eu não queria tomar o trote dele. E dei às costas, beleza,
passou nesse dia.
A partir das outras festas, já não eram mais só ele. Era ele e mais um, ele e mais
outros, ele e... De repente, teve uma certa época da minha vida que estava a república
inteira atrás de mim pra dar trote. Então, tinha coisas que falavam “Ah, o aluno ir ao
batizado”. O “batizado” é uma festa que filmam o seu nome na faculdade. Seu nome
real, seu nome é o seu apelido, e aí me mandaram pular na piscina. A piscina estava
toda golfada já, toda nojenta, cheia de “bixos”, não só eu, então... É... cheia de vômito.
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Cheia de vômito e todos os “bixos”, homens pelados, nessa piscina, pulando sem
parar...
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Não precisa falar nome de
lugar, mas fala onde foi essa piscina, que piscina...
A SRA. MAYARA ROMÃO – E sempre na chácara, como falou...
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – É mas chácara tem nome,
né, gente, senão fica difícil, né. Não tem dia, não tem mês, não tem ano, não tem
localidade, aí também. É... Os caras são todos bandidos. Aí vocês protegem os
bandidos, nós ficamos no mal.
A SRA. MAYARA ROMÃO – É sempre...
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Fala um pouquinho. Ajuda
ela. Ajuda aí, pessoal. Tem que aparecer essa chácara, o ano...
O SR. JOÃO HENRIQUE SILVA RIZETTO – João Henrique. As chácaras
acontecem, normalmente...
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Os caras estão bêbados,
estão pelados e não vai falar. Vamos lá.
O SR. JOÃO HENRIQUE SILVA RIZETTO – Então, as chácaras,
acontecem esse tipo de festa, não sei especificamente onde essa aconteceu, mas tem a
Chácara Pecus. Qual mais que tem? Tem Estância Sofia. Existem diversas chácaras em
Botucatu. São chácaras fáceis de achar na internet.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Inaudível. Isso é
importante. Vamos fazer isso com calma. Fala direitinho vai.
O SR. JOÃO HENRIQUE SILVA RIZETTO – Não. São sempre as mesmas
chácaras.
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O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Alugadas.
O SR. JOÃO HENRIQUE SILVA RIZETTO – Sim. Sim. Se pegar qualquer
flyer de festa, assim, que encontra na internet, vai ter lá o nome da chácara. Isso é muito
fácil de achar, só pesquisar o nome das festas, todas as festas têm nome.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Qual é o nome das festas?
O SR. JOÃO HENRIQUE SILVA RIZETTO – Então, “Batizado”, “Grande
Família”. Todo curso tem “Batizado”. O “Batizado”, em Botucatu, se divide... a
faculdade em dois grupos, né, que se fala lá: geral e de medicina porque geral são dois
cursos de Botucatu, exceto a medicina, e a medicina é separada. Aí normalmente a
medicina tem umas festas e a geral tem outras. Aí tem o “Batizado” da medicina, o
“Batizado” da geral. Que mais? “Bixos entrando numa fria”, “Libertação”, no treze de
maio. Que mais que tem? “Mata tudo os Bixos”, essa da “gravata”, “Festa da Gravata”.
São festas que se repetem todo o ano, não é... Ah, deve dá pra encontrar, não... Não é
separado e não é publicado... Convidando no facebook. Pode tentar encontrar os nomes.
A SRA. MARINA BARBOSA – É Marina falando. O que aconteceu também é
que essas festas eram amplamente divulgadas e, após o ano passado, com o grupo
antitrote muito maior e faculdade se mobilizando, hoje o que nós temos é uma – esse
ano, a gente tem, já sabendo que isso está acontecendo – eles estão tomando cuidando
com quem é convidado pra essas festas.
Então, eles estão criando listas com nomes de quem pode ir à festa. E a
divulgação está sendo feita de forma mais escondida.
Então, as pessoas que não são antitrote, que são convidadas, têm o nome na lista
ou têm a carteirinha da “Urubu” e podem entrar na festa, ficar sabendo como acontece
esta festa.
Nós, por exemplo, somos pessoas que não podemos entrar nessas festas. Eles
não vão permitir que a gente entre pra que não sejam criados vídeos de trotes, fotos e
denúncias porque o ano passado houve, num primeiro momento, a possibilidade aberta
para diretorias de que a gente fizesse vídeos e fotos e levasse pra punir essas pessoas.
Então, esse calendário oficial que amplamente é divulgado não existe, mas o que
a gente tinha era facebook, que é o principal meio de comunicação, né, os eventos sendo
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criados. Então, “Bixos numa gelada”. Cria-se o evento e convida todo mundo, você fica
sabendo quando vai ser e em qual chácara vai ser. Isso se entrar no facebook a gente
consegue de todos os outros anos porque os eventos continuam lá, a gente pode acessar.
Inclusive, por exemplo, o evento que a gente fez contra o trote o evento continua lá e a
gente tem inúmeros relatos de pessoas colocando abertamente lá “Eu sou a favor do
trote. Vocês estão fazendo uma loucura, estão acabando com o que existe de melhor na
faculdade”. “Existe uma tradição, vocês estão quebrando com essa tradição”. A gente
até trouxe alguns... É... A gente reuniu alguns desses relatos.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Então, volta pra emoção, aí
volta pra organização. Não perde o teu fio.

Eu lhe peço desculpas por ter lhe

interrompido.
A SRA. MAYARA ROMÃO – Não. É que essas festas sempre acontecem,
mais ou menos, na mesma época, pelos menos da geral, que eu falo pela geral. Eu
estava no “batizado” e o “batizado” geralmente... Cada um acontece, de um jeito. O
meu foi do IB, ele é separado. Ele é menos absurdo que dos outros cursos se for
comparar, pelo o que você escuta falar. Do IB (Instituto de Biociências). Biociências. E
eu estava nesta festa e é uma festa que você, basicamente, é batizado. De que forma
você é batizado? Você toma algumas doses de pinga, dependendo do veterano que te
batiza, e ele manda você pular na piscina.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Como?
A SRA. MAYARA ROMÃO – De roupa, no caso das meninas. Meninos
sempre pelados. E todos entram na mesma piscina. Nesse momento, já todo já bem... já
tomou várias doses de pinga, de “reforço”. Então, as pessoas ficam bem desgastadas. E
eles não deixam sair da piscina enquanto não achar que está bom. Para o veterano, tem
que estar bom. Então, te deixa lá até você... Você fica gritando o hino da Unesp, que
eles ficam falando pra você gritar... Você não pode parar um minuto na piscina. Você
tem que ficar pulando na piscina, não importa se você sabe nadar ou se você não sabe.
Você entra e fica até o veterano falar “Chega!”. Se você tenta sair, eles lhe empurram de
volta.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Quanto tempo isso aí?
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A SRA. MAYARA ROMÃO – É uma noite, geralmente. Começa... É à noite.
O SR. MARCO AURÉLIO – PT – Então, espera aí. Entra na piscina...
A SRA. MAYARA ROMÃO – À noite. As pessoas saem, no dia em que eu
estava no batizado, por exemplo, estava muito frio.
O SR. MARCO AURÉLIO – PT – Mas é... Vamos pensar. Você entra na
piscina que horas, mais ou menos?
A SRA. MAYARA ROMÃO – Geralmente, o batizado começa bem tarde.
Então, por volta da meia-noite/uma da madrugada assim.
O SR. MARCO AURÉLIO – PT – Meia-noite/uma hora entra na piscina. E
que horas está liberado pra sair?
A SRA. MAYARA ROMÃO – Se... Acho que só dura a festa até umas duas da
madrugada, assim. Mas é porque acontece. Antes de você entrar na piscina, se
Ininteligível. Então, eles vão lhe dando pinga, você vai conhecendo mais gente que
você não conheceu, e isso vai acontecendo.
O SR. MARCO AURÉLIO – PT – E esse é o mais leve que ela está falando...
A SRA. MAYARA ROMÃO – Sim.
O SR. MARCO AURÉLIO – PT – Mais leves, outros são mais pesados.
A SRA. MAYARA ROMÃO – Assim, o que eu ouço falar de coleguinhas de
outros cursos. Por exemplo, no da veterinária jogam placenta na cabeça dos “bixos”.
Placenta de cavalo, ovelha, restos, restos... restos de fezes, jogam tudo na cabeça dos
calouros e vai pra piscina, depois disso. Ou é enterrado. Já ouvi histórias de calouros
que são enterrados na lama e aí depois, sobra a cabeça pra fora, jogam diversas coisas
também. E depois vai pra piscina, sempre pra piscina acaba essa história.
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E são os absurdos que acontecem nas festas. E são coisas tradicionais. Se você
não passar pelo batizado, por exemplo, seu nome não está fixo. Então, teoricamente,
algum veterano mais velho pode ir lá e trocar o seu nome por coisas “X” de baixo calão,
geralmente. Apelidos, geralmente, são sempre de baixo calão.
O SR. MARCO AURÉLIO – PT – Se você não participar de batizado, algum
veterano pode o quê?
A SRA. MAYARA ROMÃO – Trocar seu nome.
O SR. MARCO AURÉLIO – PT – Trocar o seu nome?
A SRA. MAYARA ROMÃO – Seu apelido, no caso.
O SR. MARCO AURÉLIO – PT – Aí fica um apelido mais pejorativo?
A SRA. MAYARA ROMÃO – Exato.
O SR. MARCO AURÉLIO – PT – E fica conhecido na faculdade inteira?
A SRA. MAYARA ROMÃO – Exato. Você é conhecido... Na faculdade, você
só vai utilizar o seu apelido. Se o seu apelido é “escroto”, você vai ser conhecido por
esse apelido.
O SR. MARCO AURÉLIO – PT – Na sala de aula, o professor trata por nome
ou apelido?
A SRA. MAYARA ROMÃO – Por nome.
O SR. MARCO AURÉLIO – PT – Nome.
A SRA. MAYARA ROMÃO – Por nome, mas o professor fica sabendo, no
final. Tipo, quando você é... na primeira semana mesmo de recepção, eles perguntam.
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Na hora da recepção mesmo que está lá institucional, perguntam nome e qual apelido
você ganhou e todo mundo fala abertamente.
O SR. MARCO AURÉLIO – PT – Você pode falar o seu?
A SRA. MAYARA ROMÃO – O meu é normal. O meu é “Yoko”.
O SR. MARCO AURÉLIO – PT – Oko?
A SRA. MAYARA ROMÃO – Yoko.
O SR. MARCO AURÉLIO – PT – Yoko?
A SRA. MAYARA ROMÃO – Isso.
O SR. MARCO AURÉLIO – PT – É o seu apelido?
A SRA. MAYARA ROMÃO – Esse é meu apelido.
O SR. MARCO AURÉLIO – PT – Isso porque você passou pelo batizado,
senão você receberia um outro?
A SRA. MAYARA ROMÃO – Teoricamente, por ser um apelido leve,
geralmente ele te levam ao “batizado” com intuito de falar assim: “Ah, seu nome é de
boa, mas se você não passar pelo batizado a gente troca por um nome pior.” Isso é
sempre, sempre assim...
O SR. MARCO AURÉLIO – PT – Quem? Você pode lembrar um nome pior
de alguém que, sei lá, não passou pelo batizado? Ou ... Quais eram os piores nomes lá?
A SRA. DAYANE PRESSATO –

É... a Dayane Pressato falando. É

normalmente eles dão apelido por característica física da pessoa ou orientação sexual.
Então, por exemplo, se chega um calouro homossexual, lá na faculdade a gente tem
exemplos como “Ah, sou veado”, “Cu fácil”, “Cu fininho”...

2391
DIVISÃO DE TAQUIGRAFIA
O SR. MARCO AURÉLIO – PT – Aí a pessoa... Então, a pessoa fica
conhecida, vamos pegar esse segundo que você falou, “Cu fácil”? Fica conhecido na
faculdade, é chamado por todos por este nome?
A SRA. DAYANE PRESSATO – Por este nome. Tem um menino que se
chama “Bicharlyson”. Então, normalmente, você reconhece quem é homossexual na
faculdade por causa do apelido também.
O SR. MARCO AURÉLIO – PT – Aí vai até o sexto ano?
A SRA. DAYANE PRESSATO – Vai até... Se tem, por exemplo, pessoa que
está fazendo mestrado ou doutorado na Unesp e, ele tem um apelido, ele usa o apelido
dele também. Tem gente do décimo ano com apelido ainda.
O SR. ANTONIO RIBEIRO ALMEIDA JÚNIOR – Só um comentário. É...
Vários desses apelidos ficam para o resto da vida. Né? Teve alguns apelidos muito
pejorativos. Nesse “Manual do Bixo” que eu trouxe da Esalq, as pessoas, elas não
assinam os nomes verdadeiros delas, elas assim os apelidos. Então, tem uma lista aqui
enorme. Se vocês quiserem consultar, né, sempre fazendo referência à aparência física,
opção sexual, origem étnica, dessa natureza. Então, é complicado mesmo...
O SR. MARCO AURÉLIO – PT – Curiosidade. E quando a você já está no
quinto/sexto ano e ela incorporou a figura do opressor, que vai dar o trote, que vai fazer
tortura? Ele lá atrás ganhou um apelido. Lá atrás. Mesmo estando nessa posição,
continua com o apelido?
O SR. ANTONIO RIBEIRO ALMEIDA JÚNIOR – Continua. Continua com
o apelido. Aliás, eles, normalmente, se recusam a se apresentar, a não ser pelo apelido.
Então, por exemplo, tinha uma pessoa da Esalq que era gaga. O apelido dele “Dois
tempos”. Então, fazendo referência mesmo àquelas características mais problemáticas
da pessoa.
Eu acho muito bacana vocês aqui, denunciando tudo isso, contando tudo isso.
Acredito que poderiam falar... dar mais dados e tudo. Mas eu estou impressionando
também com o quanto vocês estão mergulhados no vocabulário do trote. Vocês falam o
tempo todo “bixo”, “bixete”, que são descaracterizações das pessoas. Então, acho, eu
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sugeriria, não estou querendo repreender nem nada, mas sugeriria que vocês refletissem
sobre o uso que vocês fazem da linguagem do trote.
A SRA. MARINA BARBOSA – Posso, então, falar uma coisa? É Marina
falando. É... Eu acho que a gente tem essa reflexão bastante feita, nós já discutimos isso
bastante. Eu sou uma das pessoas, por exemplo, que mais colocou em debate a nossa
linguagem com relação a isso. A gente acho que só usamos aqui pra que ficasse fácil de
entender se nós estávamos falando de nós ou dos primeiro-anistas, mas se preferir, se
ficar fácil também, a gente se refere como primeiro-anista porque não temos problema
algum, não usamos essa linguagem cotidianamente.
A SRA. DAYANE PRESSATO – É... Dayane Pressato. Só... quero falar uma
coisa agora. É... Realmente, esse ano a gente começou a tomar bem mais cuidado com
esta questão dos nomes. Os centros acadêmicos e o nosso coletivo a gente está usando
“calouro” ou “primeiro-anista” ou “ingressante” e está tentando se livrar mesmo dessa
nomenclatura, mas é muito difícil porque é uma coisa que está enraizada de uma forma
muito forte dentro da universidade. Então, às vezes, a gente acaba pecando neste
aspecto. E...
O SR. JOÃO HENRIQUE SILVA RIZETTO – Ano passado, a gente
participou da recepção e a gente tentou quebrar um pouco... Ah, João Henrique. Tentou
quebrar um pouco com o uso desses nomes, né. Não usamos mais “bixo”, não usamos...
Tentamos não continuar com isso e isso virou um motivo de ataque contra a gente. Os
nomes, dados naquele ano, foram relacionados a isso. Tem é “Trote Nunca”, “Calouro”
é porque “Trote nem em mim”, “Pau no cu do CAPs”, que é o centro acadêmico. É o
CAPs é o centro acadêmico aqui. Na época, a gente fazia parte do Centro Acadêmico de
Medicina. Aí, por exemplo, “Pau no cu do CAPs”, “CAPs Nunca”, é nesse sentido
assim.
Sempre que se tenta quebrar isso, se tem uma reação muito negativa de volta.
A SRA. MAYARA MARTINS – Bom. Eu vou falar um pouco da minha
experiência. Meu nome é Mayara Martins. Eu tenho 18 anos. Estou no segundo ano da
biologia integral. Entrei no ano passado na faculdade. A minha experiência com trote
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foi muito parecida com a dela porque nós entramos juntas, nós viemos da mesma
escola do ensino médio e nós moramos juntas.
A SRA. – Da outra Mayara, Romão.
A SRA. MAYARA MARTINS – Nós íamos às mesmas festas, nós
presenciamos as mesmas coisas. Às vezes, na aula... Eu sou da grande São Paulo. Eu
estava no Belas Artes. Enfim, eu tive contato com pessoas, com coleguinhas como nós
chamamos em Botucatu, que entraram comigo na universidade que chegaram a tomar
trote em república de tomar pinga com carrapato, por exemplo. Essas pessoas, elas iam
na hora do almoço tomar trote em república, chegava na aula – pra ter aula com a gente
– e a gente precisava ajudar essas pessoas porque elas estavam jogadas na frente da sala
de aula, vomitando horrores, quase a ponto, a ponto de ser/de serem levadas ao médico.
Enfim, eu... Em festas, eu sempre... Quando eu cheguei em Botucatu, eu tive... A
gente fala que eu tive a sorte de ter caído numa república mista que tem uma
organização antitrote dos moradores. Então, foi-me dada a opção de escolher se eu ia
nesta festa que tem de recepção que é, basicamente, o objetivo, fazer o calouro tomar
trote.
Então, foi-me dada a opção de escolher. “Você vai ou não nesta festa?”, “Você
pode ou não ir aos almoços em repúblicas de Botucatu?” Eu tive essa opção, eu tive um
contato muito intenso com pessoas que não tinham opção de não irem nestes lugares.
Eles caíram em repúblicas que fazem parte dessa “Urubu” e eles eram obrigados a
tomar a pinga e a tomar trote em todos os “almoços” em repúblicas de Botucatu.
Pessoas bem próximas a mim. Enfim, teve uma festa que eu fui também. Essa, junto
com ela, e uma menina que morava conosco que chegou uma veterana e a veterana
falou para nós ajoelharmos. Eu sempre recusei a ajoelhar, nunca ajoelhei, eu nunca
admitia a submissão que calouro tem que prestar para com o veterano. Só que a menina
que estava comigo, ela estava começando a entender que ela não era obrigada a fazer
esse tipo de coisa. Ela não ajoelhou, a veterana foi e chamou ela de “bixete folgada” e
tachou ela de vários nomes, “puta” e não sei o quê... E no final ela jogou cerveja na cara
dessa minha amiga. O clima ficou superestranho, a gente achou que ia sair briga,
tivemos que recorrer a outro veterano, veterano mais velho que essa veterana, falar que
estava jogando cerveja na cara da minha amiga porque lá é a tal da hierarquia. O mais
velho manda nos mais novos e a gente não tinha o que fazer naquela festa.
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Aí no final a gente acabou se dispersando da festa, nunca mais encontramos a
menina, hoje ela... essa menina me olha, ela não me reconhece, eu finjo que não
conheço também. E um dos argumentos que a galera de Botucatu usa, o pessoal que dá
trote em Botucatu usa é que “o trote integra”, ele não integra. Todas as pessoas que eu
tomei trote em festas, eu não conheço, eu não conheço, eu não converso com elas. A
gente se olha na rua e a gente não se fala. Não existe trote e integração em Botucatu. O
trote é humilhação, trote em Botucatu serve pra humilhar o calouro, simplesmente. Mas
enfim a nossa experiência é bem parecida. Eu em festa tentava me manter longe disso,
conhecer só veterano legal e quando a pessoa tentava me dar trote, eu tentava virar às
costas, ia embora, ignorava, procurava alguém conhecido e com isso eu fui me safando
de várias coisas. Eu não sofri tanto. Mas eu tive um contato muito intenso com as
pessoas que sofreram trote em Botucatu. Mas é basicamente isso... E ano passado,
exatamente, um ano atrás... Eu tenho várias pessoas da minha sala que são adeptas ao
trote e falam isso publicamente como se o trote não fosse um crime. E nós temos um
grupo no whatsapp da sala, de todo mundo da sala e ano passado foi... Essas pessoas
são adeptas ao trote, na época em que a conhecida até “13 de maio”, na época de “bixo”
que é conhecida lá em Botucatu, eles divulgaram um texto neste grupo do wahtsapp...
Se não me engano, o título era “Os doze mandamentos da bixete”. E aí dentro desses
doze mandamentos, tava lá: “A bixete tem que se submeter ao seu veterano”, “A bixete
ela não acha nada”, “A bixete ela tem que obedecer aquilo que o veterano fala”. Enfim,
todos esses doze tópicos faziam/tornavam essa ingressante, essa caloura em um objeto
na mão do veterano. Ele faz... Ele supostamente deveria fazer o que ele quisesse com o
ingressante, entendeu?!
E aí enfim é um dos trotes, uma das regras devem ser seguidas pelas calouras
que estão em repúblicas tradicionais, normalmente, da “Urubu”. Os calouros também
provavelmente devem ter outro acesso ao pessoal feminino. É a objetificação da mulher
isso aí. É... E você está entrando em uma universidade, está saindo da casa dos seus
pais, mudou de cidade, completamente diferente da sua realidade anterior e você tem
acesso a essas coisas que... e você não consegue conhecer veteranos que te apoiem e são
contra trote também se perde, você se perde em Botucatu e você se dá muito mal. Ah,
sim, a gente teve também... Aí, nossa, isso foi... ano passado foram muito presentes na
minha vida, nas nossas, aliás, umas quatro pessoas da minha sala desistiram do curso,
voltaram para suas casas, para suas cidades de origem pra fazer cursinho e tentar outra
universidade porque eles não aguentavam trote e era aquele coleguinha, aquele calouro
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que entrou comigo que nas festas eu olhava pra ele e ele estava ajoelhado, ele estava
“fritando” na festa porque tinha algum veterano dando trote nele. “Fritando” que a gente
fala é assim: lá em Botucatu tem uma regra que o calouro não pode estar acima do
veterano. Então, se o veterano está em pé, você tem que estar ajoelhado. Se o veterano
ajoelha, você tem que “fritar” no chão. Você se deita no chão e começa a bater as suas
pernas e seus braços. Então, várias vezes eu vi esse meu amigo nessas festas e ele
desistiu do curso depois.
Hoje eu não tenho absolutamente nenhum contato com ele, ele não entra em
contato com ninguém de Botucatu. E ele tá fazendo o cursinho dele lá pra tentar entrar
em outra universidade porque Botucatu, apesar de ele ter entrado no curso que ele
queria, ele não aguentou Botucatu, não aguentou os trotes. E ele não foi o único, mas...
eu... já tive uma amiga no ano passado, que esse ano ela mudou de universidade. Ela
não aguentou a república que ela estava morando porque a república a obrigava a
“almoçar” em todas essas repúblicas da “Urubu”. Ela é... E o almoço é tomar pinga. A
gente tomar pinga simplesmente, tomar pinga, comer alho e cebola. E voltar vomitando
pra aula. Ela desistiu também.
Não... Eu tive vários, vários colegas que desistiram pelo trote, motivados pelo
trote. Desistiram daquilo que passaram a vida inteira lutando, por causa do trote, por
causa dos veteranos que seguem uma tradição absurda assim.
O SR. MARCO AURÉLIO – PT – Eu ia fazer uma pergunta aberta pra quem
quiser responder. Vocês que estão descrevendo vários itens de trotes que vocês são
vítimas. Vocês denunciaram isso pra faculdade, pra direção, pra polícia, para o centro
acadêmico, não sei, pra câmara dos vereadores, promotor? Isso foi levado a
conhecimento, enquanto denúncia, para alguém ou não?
A SRA. MARINA BARBOSA – É Marina falando. Nós tínhamos um cenário
bastante complicado dentro do campus com relação às punições. Eu acho que isso é
recorrente em diversas universidades.
Então, nós tínhamos um disque-trote que era motivo de chacota, o número, no
qual quem atendia o telefone, se alguém porventura ligasse, era um funcionário da
guarda do campus, sem preparo nenhum, não era um funcionário específico pra isso.
Dificilmente, alguma denúncia chegava diretamente às diretorias, mesmo porque não
havia comissões... Diz que você pode criar uma comissão de sindicância para o trote,

2396
DIVISÃO DE TAQUIGRAFIA
mas ela não era previamente constituída, então, ela só era criada a partir do momento
em que tivesse alguma denúncia e isso dificultava ainda mais.
O processo de quando alguém denunciava era bastante lento e difícil porque a
própria universidade não sabia como se portar diante daquela denúncia...
O SR. MARCO AURÉLIO – PT – Denunciava pra quem? Pra diretor? Pra
faculdade?
A SRA. MARINA BARBOSA – Alguns alunos quando tinham coragem iam à
graduação ou na diretoria, e denunciavam. Mas são pouquíssimos.
O SR. MARCO AURÉLIO – PT – E não abriam mais sindicância, nada.
A SRA. MARINA BARBOSA – Abre-se uma sindicância, mas muitas vezes o
processo parava na metade porque o próprio aluno retirava por coerção dos outros
alunos. Nem sempre isso ficava sob sigilo. Era bastante complicado. As faculdades não
estavam preparadas para punir as denúncias de trote.
Nós, diversas vezes, levantamos isso, dizendo: “Olha, ligamos, ninguém atendeu
no disque-trote ou ligamos e a pessoa que atendeu não sabia o que fazer”. O ano
passado foi criado um novo número, que ficava com os docentes, era um número de
celular que passava pela mão dos diretores ou de alguns docentes que estavam na
comissão e eles chegaram a receber trotes abertamente porque ninguém acreditava nessa
forma de denúncia.
Mas era pouquíssimo denunciado sim, principalmente pela dificuldade em...
O SR. MARCO AURÉLIO – PT – Eu não entendi. Esses celulares de
docentes, você falou que eles recebiam...
A SRA. MARINA BARBOSA – Não.
O SR. MARCO AURÉLIO – PT – Não. Não recebiam?
A SRA. MARINA BARBOSA – Nós. Nós questionamos as diretorias... Tá.
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O SR. – Quando explicava sobre a sindicância ela não havia sido a gente
porque o próprio aluno pedia, mas... Aí... O aluno se retratava, falava que não ocorria?
A SRA. MARINA BARBOSA – É... Muitas vezes ele retirava. Dizia: “Não,
não aconteceu nada”. “Não quero levar pra frente”...
O SR. – Não aconteceu nada. Dava uma nova versão e a própria faculdade
suspendia...
A SRA. MARINA BARBOSA – Encerrava...
O SR. – Encerrava...
A SRA. MARINA BARBOSA – É... Algumas vezes esse processo... A
denúncia... Como não existe alguém preparado para receber isso, vazável, esse aluno
era coagido. No meu ano, houve uma menina que desistiu do curso de medicina por
conta dos trotes e ela... um familiar dela que já tinha estudado em Botucatu denunciou e
todos os alunos ficaram sabendo e foram atrás dela. E o que aconteceu é que ela acabou
tirando essa denúncia e isso não aconteceu.
O que acontece é que muitas vezes a faculdade diz que sem a denúncia ela não
pode fazer nada e também não pode obrigar ninguém a falar. Então, tudo bem. É...
O SR. MARCO AURÉLIO – PT – Agora, quando essa tática de colocar no
outro celular dos docentes, você estava explicando que também não funcionou?
A SRA. MARINA BARBOSA – Não. Não é o celular do docente. Então,
vamos deixar claro. A partir do momento que os alunos reunidos disseram “O disquetrote não funciona, ele é uma piada, nós precisamos de uma nova medida”, os diretores
tiveram a ideia de um novo número, que aquele já estava muito estigmatizado.
Comprou-se um chip de celular e institucionalizou-se aquele novo número como
disque-trote.
Quem ficava com esse novo celular... Chegou a ficar vice-diretora da faculdade
de medicina veterinária, docentes que estavam na comissão de recepção e eles recebiam
denúncias e também recebiam trotes dos alunos porque ainda assim continua-se a ideia
de que a impunidade ela é constante que ninguém nunca vai conseguir fazer nada.
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Mas eu queria entrar numa nova fase do depoimento e vai abranger mais pra
frente isso também.
No ano de 2013, foi criado um coletivo feminista em Botucatu chamado Genis.
Esse coletivo tinha por ideia estudar as questões femininas dentro da universidade.
Estudar as opressões vividas, não só na sociedade, mas também dentro da universidade.
Ele objetivava o estudo e empoderamento feminino.
Acontece que em um determinado momento, nós pedimos autorização da
diretoria do campus pra pintar uma escada que existe no campus. Essa escada é por
onde todos os alunos de todos os cursos têm que passar. Nós pintamos os degraus de
colorido e com algumas frases contra o trote machista. Essa escada gerou reflexos
positivos e negativos. Pessoas que gostaram muito e também pessoas que odiaram e
mostraram tanto em rede sociais, como fisicamente, em nossas reuniões, o repúdio à
formação de um coletivo feminista.
Nós chegamos, mas ganhamos uma visibilidade no campus muito grande por
conta dessa escada. Nós chegamos a, num primeiro momento, ter uma adesão a algumas
reuniões de pessoas que estavam com medo, só queriam lá saber o que que essas
meninas faziam, mas nosso intuito era única e exclusivamente o estudo e
empoderamento feminino.
Acontece que no mês de março, mais ou menos, de 2014, uma primeira-anista
procurou esse grupo de alunos que eram contra o trote pra conversar a respeito de uma
violência sexual que havia cometido contra ela. Nós, enquanto coletivo feminista,
fomos chamamos para atuar junto dessa denúncia.
Então, o que que aconteceu? Essa menina do primeiro ano foi obrigada a ir a um
“almoço” de república, que é uma prática bastante constante, durante os dois meses de
recepção, ela foi apenas com mais uma colega a esse “almoço” de uma república
específica, bastante conhecida em Botucatu por ser uma república onde os trotes são
muito recorrentes e pesados.
Ela relatou que foi obrigada a beber muito durante esse trote. E em um
determinado momento, os veteranos da casa que eram, eu não me recordo quantos, mas
cinco ou seis meninos, se dividiram em dois grupos. Cada grupo ficou com uma das
primeiro-anistas.
Os veteranos que foram com esta primeiro-anista, em específico, pediram que
ela dançasse pra que eles vissem, fizeram a chamada “entrevista”, perguntas íntimas e
vexatórias pra essa primeiro-anista e deram muita bebida pra ela.
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Acontece que, num determinado momento, essa aluna começou a passar mal de
tanta bebida, ela não era acostumada a beber, e um dos veteranos disse que ia ajudá-la e
ia levá-la pra deitar no quarto. Não da menina não... É... Hã, essa menina então já
desacordada foi levada ao quarto por esse veterano. Todos viram, inclusive, a outra
primeiro-anista que a acompanhava. No primeiro momento, ninguém achou que teria
problema. Ele só estava ajudando, levando a menina que passava mal para deitar. Ela
não se lembra do que aconteceu, especificamente, porque estava desacordada, porém no
momento em que acordou não vestia suas roupas e observou sangramento vaginal.
Ela foi levada por essa colega para uma república de outras veteranas, dormiu
novamente porque estava muito bêbada. Quando acordou, as outras veteranas, as outras
alunas mais velhas havia contato o que aconteceu pra ela, como ela tinha chegado lá e
precisaria tomar uma pílula do dia seguinte.
Essa menina... Essa aluna do primeiro ano, num primeiro momento, foi coagida
por muitas pessoas a não fazer nada, a ficar quieta, “que isso tudo bem, a gente vai
cuidar de você”, mas esse cuidado realmente não aconteceu.
Então, ela procurou os alunos que tinham se apresentado na recepção como
antitrotes e no coletivo.
Nós atuamos acolhendo, tivemos a ajuda de uma professora para os cuidados
enquanto ginecologista, exames, consulta psicológica. Nós do coletivo, propiciamos
para essa menina e estivemos com ela a todo momento.
Cogitou-se a possibilidade de que ela fizesse uma denúncia, mas ela tinha muito
medo. Então, oficialmente ela não fez uma denúncia por estupro. Porém, a reitora, na
época, em exercício, a vice-reitora Marilza, que à época estava no cargo de reitoria, foi
à Botucatu e nós conversamos com ela. Ela foi a uma reunião nossa, desses alunos
contra o trote e do coletivo, se colocou aberta a ouvir e...
O SR. MARCO AURÉLIO – PT – Só, só... Além... Você tem o Coletivo
Genis, fora isso tem pessoas que não estou no coletivo e são contra o trote?
A SRA. MARINA BARBOSA – Exatamente.
O SR. MARCO AURÉLIO – PT – Por algum motivo, não estão no coletivo, é
isso?
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A SRA. MARINA BARBOSA – Sim.
O SR. MARCO AURÉLIO – PT – Tá.
A SRA. MARINA BARBOSA – É. Hã... Ela foi a essa reunião. Essa menina
sentiu-se acolhida e sentiu que realmente a reitora, na época, gostaria de fazer alguma
coisa, pediu para ter uma conversa sozinha e relatou para a reitora. Mas ainda assim não
teve coragem de denunciar oficialmente e abrir uma sindicância. Então, nós enquanto
coletivo...
O SR. MARCO AURÉLIO – PT – Mas aí ela relatou o fato.
A SRA. MARINA BARBOSA – Ela relatou extraoficialmente.
O SR. MARCO AURÉLIO – PT – Mas no grupo, nessa reunião?
A SRA. MARINA BARBOSA – Isso...
O SR. MARCO AURÉLIO – PT – E... Desculpe, você falou a reitora, a reitora
não estava presente?
A SRA. MARINA BARBOSA – Estava.
O SR. MARCO AURÉLIO – PT – Ah, estava presente nessa reunião?
A SRA. MARINA BARBOSA – É...
O SR. MARCO AURÉLIO – PT – E daí, me parece, depois que ela relatou ela
quis fazer de maneira informal? Ou seja...
A SRA. MARINA BARBOSA – A reitora?
O SR. MARCO AURÉLIO – PT – Não. A denunciante.
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A SRA. MARINA BARBOSA – Ah, sim, porque a vice-reitora, a professora
Marilza, ela queria que fosse oficial. Queria levar...
O SR. MARCO AURÉLIO – PT – Vai ter que fazer um termo e ela assinar
uma denúncia?
A SRA. MARINA BARBOSA – Sim. Foi chamado o jurídico, todos os trâmites
possíveis, porém a menina não quis fazer a denúncia oficial.
O SR. MARCO AURÉLIO – PT – Ela sabia quem tinha feito?
A SRA. MARINA BARBOSA – Sabia.
O SR. MARCO AURÉLIO – PT – Ah, ela sabia? Sabia. Conseguia lembrar
quem que tinha feito o ato.
A SRA. MARINA BARBOSA – Quem a levou pro quarto. Isso ela sabia, sabia.
Desde então a professora Marilza se mostrar aberta a dialogar com o coletivo e com as
denúncias que nós estávamos recebendo. Ela nos deu, sim, bastante apoio desde esse
momento. Ela fez uma carta oficial que foi para o site da Unesp dizendo que os casos de
estupro que estavam aparecendo na mídia eram verdade, que a universidade queria
apuração.
E a gente seguiu com essa menina, na verdade, dando o apoio psicológico e tudo
o que fosse necessário, porém a gente...
O SR. MARCO AURÉLIO – PT – E ela continua na faculdade?
A SRA. MARINA BARBOSA – Continua, mas a gente teve muito cuidado
para não coagi-la a agir de uma maneira que ela não se sentisse à vontade. A gente
conversou diversas maneiras sobre ela denunciar oficialmente o estupro, mas ela não
denunciou o estupro.
O SR. MARCO AURÉLIO – PT – Veja. Ela é de um curso e de um ano. A
pessoa que a estuprou é do mesmo curso, do mesmo ano?
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A SRA. MARINA BARBOSA – Não. Não é do mesmo curso, nem do mesmo
ano.
O SR. MARCO AURÉLIO – PT – Tá. Só para saber se eles se cruzam muito
na... Não, não há denúncia né...
A SRA. MARINA BARBOSA – Não houve denúncia pelo estupro.
O SR. MARCO AURÉLIO – PT – Outros métodos, mas... É...
A SRA. MARINA BARBOSA – O que nós tivemos de concreto em Botucatu...
É... Houve um caso de realmente trote violento que foi denunciado, criou-se uma
comissão de sindicância central do campus. Isso era um pedido dos alunos há muito
tempo. A gente fazia uma pressão e somente a partir do momento que a gente expôs
esse caso pra vice-reitora, a gente disse a nossa ideia de comissão unificada. Por quê? O
que acontecia? Um aluno da biologia dava um trote na aluna da medicina. Então, nem a
medicina podia julgar, nem a biologia podia julgar porque não conseguia receber a
denuncia de um, nem punir o que era de outra unidade. Então, a gente queria que tivesse
uma comissão central do campus com representante de cada um dos cursos. E nós não
conseguíamos isso. A partir desse momento a reitora fez uma pressão pra que fosse
criada essa comissão e essa comissão começou sim a trabalhar e ter algumas
efetividades.
O SR. MARCO AURÉLIO – PT – Hoje existe essa comissão?
A SRA. MARINA BARBOSA – Existe essa comissão, inclusive houve uma
expulsão devido a essa comissão.
O SR. MARCO AURÉLIO – PT – Como é que é?
A SRA. MARINA BARBOSA – Houve uma expulsão...
O SR. MARCO AURÉLIO – PT – Houve?
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O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – De outro, outro, outro caso.
A SRA. MARINA BARBOSA – ... por trote violento, em Botucatu, no ano de
2014 e que foi pela pressão dessa comissão unificada e dos alunos. A denúncia chegou
até a comissão, foi apurada e aconteceu a expulsão. Fora isso, muitos outros alunos
receberão suspensão por conta de agora existir um meio de punição com essa comissão
unificada.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Deixa eu voltar para o
ponto anterior. Eu sei que vocês são muito cuidadosos e têm razão de ser,
principalmente por causa da vítima. A vítima continua morando na faculdade?
A SRA. MARINA BARBOSA – Continua.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Está formando já?
A SRA. MARINA BARBOSA – Não.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Não. O curso você pode me
dizer?
A SRA. MARINA BARBOSA – Não. Da aluna não.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Da aluna não. O curso do
rapaz você pode me dizer? Pode? Eu sei o caso inteirinho. Se vocês não falarem, falo
eu. Não tem problema. Eu tenho... Até dia quinze eu posso falar, que não tem rolo. Eu
sei a história todinha. O cara está lá ainda, não tá?!
A SRA. MARINA BARBOSA – Não.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Foi embora?
A SRA. MARINA BARBOSA – Foi.
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O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Mas foi embora por
exclusão porque foi expulso.
A SRA. MARINA BARBOSA – Não. Não se formou. É...
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Você pode falar um pouco
mais, não? Fala vai?! Fala ao microfone e o nome.
A SRA. MARINA BARBOSA – Mas a gente ainda tem mais relatos.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Não. Tá bom, mas não
vamos perder esse aí.
A SRA. MARINA BARBOSA – Não, eu só queria....
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Nós vamos pedir pra
reabrir, nós vamos reabrir esse caso.
A SRA. DAIANE CASSIANO – É Daiane o meu nome. Que é assim...
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Sobrenome.
A SRA. DAIANE CASSIANO – Daiane Cassiano. Que é assim. Que a gente
tem que tomar muito cuidado para falar desses casos não na... não no sentido de
proteger alguma coisa que tenha acontecido, mas no sentido de proteger a vítima. Desde
o início essas vítimas que vieram procurar a gente, procurar ajuda, elas pediram que
algumas coisas fossem mantidas só entre o coletivo...
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Lógico, lógico.
A SRA. DAIANE CASSIANO – ... e elas. Então, é... algumas coisas que a
gente está tomando cuidado e se recusando a falar é exatamente por esse contrato que a
gente fez com a vítima. Infelizmente, a perseguição existe, ela é grande. Algumas
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dessas vítimas foram perseguidas por pessoas que conseguiram descobrir isso que
aconteceu...
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Então, só uma coisa pra nos
ajudar pra ficar relatado pra gente poder reabrir o caso depois. Que ano aconteceu isso?
A SRA. DAIANE CASSIANO – Foi ano passado.
O SR. MARCO AURÉLIO – PT – 2014?
A SRA. MARINA BARBOSA – Isso é um caso... Todos os relatos que nós
vamos fazer a partir de agora são de 2014.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Está bom. Esse aí, que mês
aconteceu?
A SRA. MARINA BARBOSA – Março.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Que república? Não vai
falar? Nem a república?
O SR. MARCO AURÉLIO – PT – Fazer uma pergunta. Tendo havido uma
reunião no coletivo e com pessoas antitrote, com a presença da vice-reitora, esse fato a
vítima foi lá e relatou, relatou nesse grupo, falou “eu não quero formalizar nenhuma
denúncia que eu tenho, tenho que me preservar”. A vice-reitora, mediante... Ah, reitora,
com essas informações que ela tem, ainda que não formalizadas, mas ela tem
conhecimento, ela não tem nenhum instrumento de Ministério Público ou alguma coisa,
que ela possa... preservando a vítima?
O SR. – Ela poderia oficializar isso e levar adiante... Eu até entendo a questão
jurídica.
A SRA. MARINA BARBOSA – Que é muito complicado.
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O SR. – A oficialidade... Ela podia ter sido levada adiante. O que talvez tenha
acontecido, não estava lá, é uma questão de confiança da reitora com a pessoa que, de
repente, possa querer também no sentido da colega de preservar. Só se for nesse sentido,
uma conversa informal...
A SRA. MARINA BARBOSA – O que eu posso afirmar. É Marina...
O SR. – Mas oficialmente até poderia ter sido levado....
A SRA. MARINA BARBOSA – O que possa afirmar é que houve um esforço
bastante grande, à época, a gente estava lá, tivemos diversas conversas com o jurídico.
O jurídico tinha muito medo de uma retaliação e um processo em cima da universidade.
Como provar isso? E o que a reitora dizia o tempo todo: “A menina contou pra mim. Eu
sei que é verdade. Sou uma médica ginecologista, ela me contou. Ela contou como
sentiu depois, como foi. Isso não tem validade?” Por que ela fala isso “Não pode ter
validade? Eu como reitora estou afirmando o que aconteceu”.
Então, houve, sim, por parte da reitora uma tentativa, porém a menina não
conseguiu ter a coragem para fazer oficialmente esse relato.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Koba? Koba? Está aí na
sala? O João está aí? Vamos abrir o vídeo do Drauzio para elas ouvirem, pra continuar.
Professor, fala.
O SR. – Até porque alguns procedimentos deveriam ser adotados depois,
deveriam contar a colaboração da vítima, né. Não sei se ela estaria disposta a isso.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – É uma questão de
interpretação. Se alguém... Koba, abra o vídeo do Drauzio pra elas, por favor. Se
alguém me conta que houve um estupro, eu tenho como proteger, eu estou
acompanhando casos de estupros na faculdade de medicina... Pode ligar pra elas aqui...
na faculdade de medicina que a vítima está protegida, mas nós estamos trabalhando no
caso. Mas deixa eu terminar as minhas perguntas. Vamos lá. Vocês não podem, não vão
dizer a república. O sujeito estudava medicina?
A SRA. MARINA BARBOSA – Sim.

2407
DIVISÃO DE TAQUIGRAFIA
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Tá bom. O ano que ele
estudava pode falar? Que ano ele estava? Foi o ano passado. A república vocês não vão
falar. E a república dela pode falar ou também não?
A SRA. MARINA BARBOSA – Ela não tinha república.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Ela não tinha república.
Estava chegando. Primeiro ano. E a reitora sabe disso?
A SRA. MARINA BARBOSA – Sabe.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Isso foi falado para a
reitora?
A SRA. MARINA BARBOSA – Foi.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – A vice-reitora, reitora em
exercício?
A SRA. MARINA BARBOSA – Isso.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – A Marilza? Ela sabe disso?
A SRA. DAIANE CASSIANO – Mas é importante destacar que, à época, a
Marilza, fez sim, ela se esforçou pra tentar colaborar com a gente.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Não. Não estou atacando a
Marilza.
A SRA. DAIANE CASSIANO – No entanto...
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Vou poder um vídeo do
Drauzio.
A SRA. DAIANE CASSIANO – Sim.
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O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Vocês vão ver o que nós
vamos falar.
A SRA. DAIANE CASSIANO – Tá.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Põe o vídeo do Drauzio,
Koba. Ah, está descendo o HD.
Então, o menino era da medicina?
A SRA. MARINA BARBOSA – Sim.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – E ele foi embora da
faculdade?
A SRA. MARINA BARBOSA – Foi.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Por que motivo? Por causa
do rolo?
A SRA. MARINA BARBOSA – Não sabemos. Ele foi embora por motivos
alheios a esse caso.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Alguém postou alguma
coisa na internet? Teve comentários?
A SRA. MARINA BARBOSA – Sobre isso?
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – É?
A SRA. MARINA BARBOSA – Não. Houve comentários no sentido de... Tem
por exemplo uma pichação no campus que foi feita: “Um estuprador no século XXI...
um médico pode se formar sendo estuprador?” Houve isso.
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O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Vocês fotografaram essa
pichação?
A SRA. MARINA BARBOSA – Então, a gente não fotografou, mas ela ainda
está no campus...
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Ainda está?
A SRA. MARINA BARBOSA – Está.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – E não foi fotografada?
A SRA. MARINA BARBOSA – É... A gente não fez...
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Dá pra fotografar?
A SRA. MARINA BARBOSA – Dá.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Tá pichado lá?
A SRA. MARINA BARBOSA – Tá.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – E alguém assinou a
pichação?
A SRA. MARINA BARBOSA – Não. Não.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Apócrifa. Como é que é a
pichação.
A SRA. MARINA BARBOSA – É... “Estupro no século XXI até quando?????”
Alguma coisa assim e vários pontos de interrogação. Houve à época uma pichação no
muro do estuprador, alguém...
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Na casa da república?
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A SRA. MARINA BARBOSA – Na república do menino.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Do estuprador?
A SRA. MARINA BARBOSA – Sim.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Fotografou?
A SRA. MARINA BARBOSA – Não deu tempo porque foi fichado, era uma
república próxima, eu passava pela... Foi fichado à noite. Logo pela manhã, a república
percebeu e eles, num movimento desesperado, compraram tintas e pintaram no mesmo
minuto.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Entendi. E o que que estava
pichado?
A SRA. MARINA BARBOSA – Então, ninguém tem exatamente o texto que
estava lá, mas era alguma coisa como “Aqui tem um estuprador!”.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Professor Durigan, pedi
para o senhor assistir. Nós estamos on-line. Se o Amarildo também estiver... Está
ouvindo esse caso aqui? Estupro não tem perdão. Não tem perdão, professor. Está
ouvindo?!? A reitora sabe, todas as meninas sabem e o cara está solto. Não tem nem
sindicância. Tudo bem, reitor? Está falado, né? Está falado.
O SR. MARCO AURÉLIO – PT – Então, parece que ela tem um conjunto de
relatos, presidente.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Hã? Continua. Continua.
O SR. MARCO AURÉLIO – PT – Ela tem outros relatos pra fazer.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Continua. Não. Depois a
gente põe o Drauzio para reitor ouvir o Drauzio falar.
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A SRA. MARINA BARBOSA – Esse foi um primeiro ato corajoso dessa
menina que buscou ajuda. E gostaríamos de frisar que a gente reconhece como ato de
coragem sim porque muitas outras passaram por isso e não conseguiram e a culpa não é
delas, a culpa é porque o peso é muito grande. Extremamente grande. Essas meninas são
perseguidas, são coagidas, são achincalhadas, e é a imagem delas. Por isso que a gente
tenta a todo momento respeitar o nome e a imagem delas porque o estuprador poucas
pessoas perguntam quem são, quem é, mas a menina todo mundo pergunta, todo mundo
quer saber o curso. A imprensa invadiu a vida dessas meninas de forma devastadora e
nós passamos por momentos muito difíceis com a imprensa, inclusive....
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Como assim? Como assim?
Como assim? Explica.
A SRA. MARINA BARBOSA – Não se sabe como surgiu na imprensa de
Botucatu caso de estupro. Ninguém sabe quem denunciou, como foi parar...
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT –

Tem o jornal aí?

Salvaram?
A SRA. MARINA BARBOSA – Eu tenho uma no meu celular, uma foto de um
jornal, mas foi uma série de jornais. A gente consegue facilmente.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Uma série de jornais ou do
jornal...
A SRA. MARINA BARBOSA – Do mesmo jornal.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Como chama o jornal?
A SRA. MARINA BARBOSA – É... Diário da Serra. Ele começou
cotidianamente a colocar fatos sobre estupro na Unesp Botucatu, que nós não sabemos
de onde e acreditamos que muitos fatos são, inclusive, versões pouco verdadeiras.
Porém, isso incitou em toda comunidade acadêmica um espírito de busca desesperada
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por quem eram essas meninas. Não, não tanto pelo estuprador, mas por pura curiosidade
de quem eram essas meninas. Por isso, nosso....
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Mas vocês salvaram as
matérias? Ou a partir de uma a gente amarra todas? Pega no jornal, vai pegando a
referência...
O SR. – Ela tem uma aqui.
A SRA. MARINA BARBOSA – Eu tenho uma no meu celular uma foto.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Então, leia.
A SRA. MARINA BARBOSA – Não. Não. Não é a matéria. É uma foto da
capa. Eu posso ver a capa aqui?
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Isso. Isso. Isso aí o pessoal
vai achar no computador.
A SRA. MARINA BARBOSA – Deixa eu pegar aqui.
O SR. MARCO AURÉLIO – PT – Você nota na internet aqui? O jornal tem
página?
A SRA. MARINA BARBOSA – Eu não sei. É... Aqui: Diário. Estudantes
podem ter sido estupradas durante trotes violentos em república. E aí tem um relato
supostamente de alguém. É que não dá para ler. É... Nós na época estávamos tão assim
afoitas com tudo que estava acontecendo...
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Quando foi? Isso tudo ano
passado?
A SRA. MARINA BARBOSA – Ano passado. Tudo do ano passado.
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O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Tudo teve sindicância?
Não. Mas lê a matéria de jornal. Vai. Vamos lá.
A SRA. MARINA BARBOSA – É que não dá muito pra ler a notícia, a
manchete...
O SR. MARCO AURÉLIO – PT – Deixa eu tentar: “Estudantes podem ter
sido estupradas durante trotes violentos em repúblicas”. Esse... Por aqui se o jornal tiver
em versão on-line, realmente, acredito que dá pra recuperar sim.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Como se chama?
O SR. MARCO AURÉLIO – PT – Diário.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Diário da Serra. Que data é
esse daí?
A SRA. MARINA BARBOSA – Eu não sei se dá pra ver a data, não. Não dá,
mas é tudo do início do ano. Março, abril. É... Bom... Continuando.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Continuando...
A SRA. MARINA BARBOSA – É. A partir dessa primeira denúncia e do furor
que o coletivo, o surgimento do coletivo já havia causado no campus por conta da
escada, nós chegamos a escrever um texto para um blog muito famoso, feminista, de
uma blogueira muito famosa, que citou Botucatu e a nossa denúncia. E isso tornou
ainda mais visível o blog “Escreva Lola Escreva”, tornou ainda mais visível...
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Como é o nome do blog?
A SRA. MARINA BARBOSA – “Escreva Lola Escreva.”
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – “Escreva....
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A SRA. MARINA BARBOSA – ...Lola Escreva.”
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – E quem é a blogueira?
A SRA. MARINA BARBOSA – É a docente Lola, da Federal do Ceará. Nós só
enviamos um e-mail, contando que o coletivo existia, que a gente estava atuando contra
os trotes machistas e ela citou o coletivo no blog dela e isso gerou uma repercussão
muito grande e uma visibilidade para o coletivo maior, o que a gente acredita que
somado à escada e ao burburinho de estupro no campus fez com que algumas meninas
tivessem coragem de nos procurar.
Viu em nós uma porta de ajuda. Então, nós... em abril houve uma nova festa,
coincidentemente ou não, da mesma república do primeiro caso. Não aconteceu na
república...
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Da mesma república?
A SRA. MARINA BARBOSA – É... Aconteceu numa chácara. Eu não me
lembro, eu não sei... eu não estava nesta festa, mas houve um novo estupro nessa festa.
Como isso chegou até o coletivo? Chegou ao coletivo... Eu estava na minha casa, à
noite, de madrugada, recebi mensagens no meu celular, pedindo ajuda do coletivo.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Pode dizer pelo menos o
mês?
A SRA. MARINA BARBOSA – Abril.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Abril.
A SRA. MARINA BARBOSA – Ainda durante o período de trote.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Qual era o nome da festa?
A SRA. MARINA BARBOSA – Não. Era festa da república só, não tinha nome
porque as repúblicas fazem festas.
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O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Agora, já que você não
falou o nome da república. Pode falar, né, a república... Essa festa todo mundo soube.
A SRA. MARINA BARBOSA – Sim. A gente não vai falar. É... A festa
aconteceu...
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Saiu no jornal? Saiu no
jornal esse estupro, nessa chácara?
A SRA. MARINA BARBOSA – Esse em específico, eu não sei. É porque o
jornal ele compilou algumas matérias que nós não sabíamos da verossimilhança daquilo
com os casos que nós tínhamos, nós não...
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Essa festa foi em abril.
Mais uma menina foi estuprada?
A SRA. MARINA BARBOSA – Isso.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Começa.
A SRA. MARINA BARBOSA – E aí eu recebi uma mensagem no meu celular,
pedindo ajuda do coletivo porque havia uma menina no pronto-socorro do Hospital das
Clínicas e acabara de sofrer um estupro.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Da Unesp, o Hospital das
Clínicas?
A SRA. MARINA BARBOSA – Da Unesp. Essa foi uma vivência muito
grande, muito conhecida pelos alunos porque tinha muita gente na festa. Como
aconteceu? Essa menina enquanto, primeiro-anista, estava sendo embebedada na festa e
chegou... também não era acostumada a beber... chegou a um nível de inconsciência e
caiu próxima ao bar. Como é que eu sei isso? Alguns alunos...
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O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Próximo ao...?
A SRA. MARINA BARBOSA – Ao bar, ao bar da festa. Alguns alunos
procuraram o coletivo, dois, três meninos, à época, falando: “Eu vi o estado em que esta
menina estava”. Então...
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Que dia da semana era?
A SRA. MARINA BARBOSA – Era... acho que sábado.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Por volta de que horas essa
menina caiu?
A SRA. MARINA BARBOSA – Eu não sei, mas ela foi levada à delegacia, nós
não estávamos lá, mas ela foi levada à delegacia deveria ser uma/duas horas da manhã.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Minha nossa senhora!
A SRA. MARINA BARBOSA – E alguns meninos nos procuraram falando:
“Olha, a gente viu ela. Ela realmente estava desacordada perto do bar, caída no chão”.
Então, alguns outros...
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Perto do bar da chácara?
A SRA. MARINA BARBOSA – Perto do bar da chácara. Alguns outros
primeiro-anistas. É... É... Alguns outros primeiro-anistas acolheram essa menina e
levaram ela até o banheiro para se recuperar. Acontece que lá havia apenas um banheiro
do lado de fora, sem iluminação. E as meninas poderiam usar aquele banheiro e os
meninos tinham que ir no mato. Não tinha banheiro para meninos, apenas para meninas.
Foram colocados alguns seguranças próximos ao banheiro pelo fato de não ter
luz no banheiro. Essa menina foi deixada nesse banheiro, desacordada... Ela relatou que
quando tomou um certo nível de consciência ela percebeu alguém entrando no banheiro,
ela perguntou quem seria, a pessoa não respondeu. Ela tem flashs de lembrança, de
brigar com essa pessoa, de ser um homem, dela tentar se desvencilhar desse homem,
mas não conseguiu e estava totalmente no estado de consciência debilitado. Ela não
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sabe o que veio primeiro das lembranças dela, o que veio primeiro e o que veio depois.
Mas o fato é que quando ela tomou uma consciência maior ela estava caída no banheiro,
sem roupa e percebeu o que aconteceu, ficou desesperada, ainda estava um pouco
embriagada, saiu pela festa, desesperada, gritando e dizendo o que tinha acontecido. As
veteranas, as amigas mais velhas dela pegaram e levaram para a delegacia. A delegacia
encaminhou ela para o Hospital das Clínicas, para o pronto atendimento, onde ela fez os
exames e tudo, porém ela não sabe quem foi.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Mas ela fez um B.O.?
Houve um B.O.?
A SRA. MARINA BARBOSA – Sim. Ela não sabe quem foi. A polícia teria
que fazer um processo de investigação porque como tudo estava escuro e ela,
desacordada, não viu quem foi. Mas isso chegou a... Ela colheu depoimento, porém o
caso ficou praticamente parado. A delegacia não investigou como deveria e não houve
uma continuidade do processo. Não se sabe quem foi, não sei se os seguranças que
deveriam estar na porta foram ouvidos...
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – A data você pode falar, não
pode?
A SRA. MARINA BARBOSA – É que a data específica eu não sei. Eu não me
lembro.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – É que aí nós não podemos
ir à delegacia, não podemos ir ao hospital, não tem cópia do B.O., não tem nome da
pessoa, não tem nome da chácara, não tem...
A SRA. MARINA BARBOSA – A data específica eu acho que pode até... eu
consigo por conta das mensagens que eu falei com ela. Mas a gente pode encaminhar
isso.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Ah, depois encaminha, né...
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A SRA. MARINA BARBOSA – Não. Hoje mesmo no fim a gente encaminha.
É que aqui agora eu não consigo...
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Porque se está no seu
depoimento, vira documento. Você manda depois, não tem como incorporar no seu
depoimento, entendeu?
A SRA. MARINA BARBOSA – Ela vai procurar a data aqui no meu celular.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Por favor.
A SRA. MARINA BARBOSA – A data...
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Pelo menos isso, da
ocorrência.
A SRA. MARINA BARBOSA – Da ocorrência.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Como era de madrugada,
pode ter, assim, sabe, dia primeiro, o dia.
A SRA. MARINA BARBOSA – Ahã!
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Aí entra dia dois. Aí já da
uma misturança.
A SRA. MARINA BARBOSA – Ahã!
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Entendeu?
A SRA. MARINA BARBOSA – É... Enfim, aí essa menina procedeu-se da
mesma forma. A gente teve um acolhimento psicológico, acompanhamento constante.
Ela foi bastante invadida por mídias porque não sabemos como o caso dela vazou.
Muito. Não se sabe se foi pela polícia, se foi...
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O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Vazou para...?
A SRA. MARINA BARBOSA – Pra imprensa.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Então, está na imprensa.
A SRA. MARINA BARBOSA – É. Ela foi procurada por muitos repórteres, na
época, e ficou muito apavorada, ela tinha muito medo. Teve a vida dela bastante
invadida.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Então, ela deu entrada no
hospital que horas? Duas horas?
A SRA. MARINA BARBOSA – Eu não sei exatamente a hora que ela deu
entrada no hospital.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Mas já tinha passado da
meia-noite?
A SRA. MARINA BARBOSA – Já.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Você viu o boletim de
ocorrência?
A SRA. MARINA BARBOSA – Não vi o boletim de ocorrência.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Não viu.
O SR. MARCO AURÉLIO – PT – Inaudível. Fez o boletim de ocorrência...
Deve ter, deve ser boletim de ocorrência....
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – ... em hospital, aquele que o
policial fica na porta do hospital...
O SR. MARCO AURÉLIO – PT – Então, mas aí os repórteres tem acesso ao
boletim de ocorrência.
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O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Mas se não der essa
amarração, aí você não acha que pôs na internet. Jornalzinho local nem sempre está
informatizado.
A SRA. MARINA BARBOSA – É... Provavelmente, foi no dia 26 de abril.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Provavelmente.
A SRA. MARINA BARBOSA – Deixa eu confirmar...
O SR. MARCO AURÉLIO – PT – Seria a data da festa?
A SRA. MARINA BARBOSA – É.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – A data da festa? Ou era
madrugada já?
O SR. MARCO AURÉLIO – PT – Ou dia 26 era sábado, né.
A SRA. MARINA BARBOSA – Era isso que eu queria saber. Se dia 26 era
sábado.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – É... Vou ver aqui.
A SRA. MARINA BARBOSA – Isso. Dia 26 de abril.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Sábado?
A SRA. MARINA BARBOSA – É.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Sábado?
A SRA. MARINA BARBOSA – Sim.
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O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Dia 26 de abril a festa?
A SRA. MARINA BARBOSA – De 2014. A festa iniciou-se no dia 26 de abril,
mas já passava da meia-noite. Então, 27.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Pode ser que ela tenha dado
entrado na delegacia ou no hospital dia 27.
A SRA. MARINA BARBOSA – Sim.
O SR. MARCO AURÉLIO – PT – Primeiras horas do dia 27.
A SRA. MARINA BARBOSA – Sim. Bom, prosseguindo...
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – 26 de abril de 2014.
A SRA. MARINA BARBOSA – 2014. É... prosseguindo... nós da mesma
forma acolhemos essa menina, procuramos ajuda psicológica, estivemos com ela nos
momentos em que ela estava mais debilitada psicologicamente e foi essa a nossa
atuação, enquanto coletivo. Não tivemos com a universidade, tomar alguma atitude,
porque nem sabemos até hoje quem foi. É... depois...
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Ela era primeiro-anista?
A SRA. MARINA BARBOSA – Primeiro-anista.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Continua estudando?
A SRA. MARINA BARBOSA – Continua.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – O cara ninguém sabe?
A SRA. MARINA BARBOSA – Ninguém sabe. É... Depois, nós começamos,
começaram a surgir denúncias de todos os lugares. Pessoas mandavam mensagens pra...
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O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – O curso da menina pode
falar, não?
A SRA. MARINA BARBOSA – Não.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Não.
A SRA. MARINA BARBOSA – É...
O SR. MARCO AURÉLIO – PT – Não entendi. O que que não pode falar?
A SRA. MARINA BARBOSA – Curso da menina.
O SR. MARCO AURÉLIO – PT – Ah, o curso, mas o nome dela não saiu no
jornal? Dela?
A SRA. MARINA BARBOSA – Não. Que eu saiba não.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Ah, sim, se a gente achar no
jornal é problema nosso, mas ela não pode falar. É isso.
A SRA. MARINA BARBOSA – O que houve, na época, é que a imprensa
gostaria muito e procurou muito o coletivo, que nós conseguíssemos convencer alguma
menina de dar uma entrevista, mesmo que fosse com o rosto coberto. Mas essa não foi a
nossa postura porque a gente acredita pra que haja uma denúncia, uma punição, uma
denúncia pra sociedade você não precisa expor o rosto de ninguém. A gente pode contar
o que acontece, violência contra a mulher, mas a gente não precisa colocar a menina a
mais a uma violência que era essa exposição.
Então, a gente não convenceu ninguém a dar entrevista. Mas elas foram
procuradas.
Então, nós recebemos mensagens de pessoas: “Olha, ouvi dizer que a bixete da
república tal aconteceu tal coisa”. Mas era muito ouvir dizer, ouvir dizer, ouvir dizer.
Isso chegou bastante, a gente. “Olha, me obrigaram a beijar, algum veterano”. Mas um
funcionário da universidade que pediu sigilo absoluto...

2423
DIVISÃO DE TAQUIGRAFIA
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Acabou a bateria, acabou a
bateria...
A SRA. MARINA BARBOSA – ... não é um alto cargo, nem nada disso, me
procurou, sabendo que eu era do coletivo e disse que uma aluna do primeiro ano não
estava indo às aulas. Ela estava sendo citada em um processo de trote e uma professora
estava preocupada e queria procurar por ela. Então...
O SR. MARCO AURÉLIO – PT – Quem trouxe a informação?
A SRA. MARINA BARBOSA – Um funcionário da universidade.
O SR. MARCO AURÉLIO – PT – Funcionário da universidade. Tá.
A SRA. MARINA BARBOSA – Ele falou: “Eu não deveria passar isso pra
você, mas como vocês são alunas, talvez vocês pudessem ajudar mais. Procurem essa
menina. Vê o que aconteceu com ela e se ela está bem”. Então, eu não tinha nada dessa
menina, só o apelido. Eu não sabia de onde ela era, não sabia nada, nem curso, não sabia
nada, só tinha o apelido.
Eu pedi ajuda para um amigo que, talvez, pudesse conhecer quem era essa
primeiro-anista. Ele se mostrou bastante apavorado. Eu não quis falar o porquê, mas ele
insistiu até certo momento eu disse que talvez pudesse ter acontecido alguma violência
contra ela. Ele me passou o telefone dela. Eu entrei em contato através de mensagens.
Ela foi aberta no início, mas quando toquei no assunto de algum tipo de violência ou
Ininteligível ter acontecido com ela ela não quis mais responder e se fechou. Esse
amigo me mandou diversas mensagens... “Ela...”, me questionou: “Ela respondeu? Ela
te disse alguma coisa?”. E eu disse que não, que ela não queria falar. Então, ele disse:
“Ela falou comigo e disse que está tudo bem, que ela não está indo pra faculdade porque
ela está doente, que ela ficou brava de acharem que aconteceu alguma coisa com ela”.
Eu acreditei e as meninas do coletivo, todas sabiam, a gente acreditou e falou: “Que
bom, não aconteceu nada, era só um engano”. E o ano se seguiu.
Em setembro, já havia passado os trotes, todas as denúncias, todas as coisas,
uma nova menina, e dessa vez pessoalmente, nos procurou dizendo ter sido violentada.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Que mês?
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A SRA. MARINA BARBOSA – Setembro de 2014. Ela... primeiro-anista
também. Não foi durante o trote, mas o violentador, o cara que a estuprou era um
veterano e ela nos contou que estava na casa dele...
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Pode falar o curso?
A SRA. MARINA BARBOSA – Não.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Dela nem dele.
A SRA. MARINA BARBOSA – Não. É... Ela nos procurou, dizendo que
estava na república do veterano, estava tendo uma festinha com poucas pessoas, na
verdade, uma... eles estavam lá jogando conversa fora, bebendo, não fazendo nada de
mais. Ela já havia...
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Só um minutinho. O doutor
precisa se retirar. Tá. O doutor Ulysses pede licença pra sair. Só um minutinho.
Obrigado, doutor Ulysses. Deixa eu voltar pra Mesa. Pronto. Desculpa. Voltemos.
A SRA. MARINA BARBOSA – É...
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Vai... Continua.
A SRA. MARINA BARBOSA – Ela relatou ao coletivo, então, que ela havia
ficado, beijado algumas vezes esse veterano, gostava dele e os dois ficaram novamente
nesse dia, na república. Porém, não havia nenhuma ideia que os dois fossem seguir e
transar, mas em um determinado momento esse veterano estava bastante drogado, havia
usado drogas, cocaína, eles estavam no quarto e ele começou a forçá-la e ela disse que
não queria, não queria, não queria. Ele chegou a bater nela, derrubá-la da cama, segurar
a boca dela, puxar os cabelos...
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Na mesma república?
A SRA. MARINA BARBOSA – Não. Outra república.
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O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Pode falar?
A SRA. MARINA BARBOSA – Foi extremamente violento. Ela gritou o
tempo todo que não queria que continuasse, mas aconteceu. Ela foi embora para casa
dela e ele mandou uma mensagem pra ela logo em seguida. E nessas mensagens ela fala
exatamente o que aconteceu e ele não nega em nenhum momento. Ele apenas ratifica
tudo o que ela coloca, pede perdão, diz pra que ela não conte pra ninguém porque senão
ele vai se matar, que ela vai acabar com a vida dele se ela contar para alguém. E coloca
ela numa coerção muito grande. Então, ela nos contou isso duas semanas depois do
acontecido, por conta desse medo.
Na faculdade, isso gerou um sentimento de proteção muito grande desse
estuprador. E as pessoas passaram a perseguir a menina em vez de quem tinha feito a
violência contra ela. Ela novamente quis conversar com...
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Saiu no jornal?
A SRA. MARINA BARBOSA –

Não. Não saiu do jornal, mas ela quis

conversar, sim, com a reitora, com vice-reitora, professora Marilza. Eu entrei em
contato com ela e ela foi até Botucatu, conversou com a menina, deu todo o apoio, ela...
Nós tivemos nesse caso uma dificuldade grande que é o fato de o período de trote ter
passado, não se caracterizava um trote, foi aberta um sindicância, mas não teve o que
ser feito porque o período de trote...
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Foi aberta sindicância?
A SRA. MARINA BARBOSA – Foi. Não se caracterizava trote, não havia
sido dentro do campus. Então, a universidade não conseguia responder por aquilo. Foi
apresentado pra ela a possibilidade de mandar ao Ministério Público e acho que ela
aceitou. Eu sei... pelo menos a...
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Ela quem? A reitora ou a
menina?
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A SRA. MARINA BARBOSA – Não. A menina. A gente chegou... Ela fez uma
denúncia na delegacia da mulher. Eu mesma a acompanhei. Então, esse caso saiu de
dentro da esfera da universidade, mas houve na época uma ideia, uma tentativa de
esforço da vice-reitora de se mudar o regimento interno da universidade pra que casos
que acontecessem em repúblicas pudessem ser respondidos pela universidade também.
Ter punição da universidade, considerando que a república é um ambiente que só existe
por conta da universidade. Mas isso não foi pra frente... Eu não sei o que aconteceu. Se
passou em CO ou não. Acho que não. E não foi mudado o regimento, nem nada. E o
caso ficou nisso. Ele está na justiça. E tá correndo na justiça; provavelmente, vai
demorar porque demora mesmo e a universidade não teve mais ingerência sobre esse
caso.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – A menina depôs na
sindicância?
A SRA. MARINA BARBOSA – Sim.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Ela falou quem era o
menino?
A SRA. MARINA BARBOSA – Sim.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Mesmo depois?
A SRA. MARINA BARBOSA – Sim.
O SR. MARCO AURÉLIO – PT – Não entendi. Esse caso foi aberto
sindicância...
A SRA. MARINA BARBOSA – Foi aberta, só que chegou a conclusão de que
a universidade não tinha ingerência sobre o caso, pois não era trote e não tinha
acontecido dentro do campus.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Tudo bem. Reitor...
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A SRA. MARINA BARBOSA – Então, a universidade não poderia responder
por esse caso.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Reitor, o senhor está
acompanhando, né. Então, o senhor vê que a alegação de que a sindicância não pôde
progredir é porque não aconteceu dentro do campus, tudo dentro da república.
A SRA. DAYANE – Mas daí é... A Dayane falando.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Os alunos eram de cursos
cruzados, aquela história de cursos cruzados?
A SRA. MARINA BARBOSA – É. Não era o mesmo curso.
A SRA. DAYANE – E depois a universidade, entendendo que ela não poderia
fazer nada porque não existe nada na portaria da Unesp que punem esses casos que
acontecem fora da universidade. Ela indicou pra que a vítima levasse para a delegacia.
Foi isso que a vítima fez. Então, como a Marina comentou o caso ele está sendo
investigado e está prosseguindo, né.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Só pra vocês... Agora que
vocês fazem parte do coletivo, se a universidade não apura, não tem como a polícia e o
Ministério Público levar adiante. Até tem, mas é muito mais difícil.
A SRA. DAYANE – Mas a universidade apurou sim. Ela conversou tanto com a
vítima quanto com o agressor.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Querida, não estou falando
para vocês falarem mal. Apurou, mas não concluiu, não concluiu.
A SRA. DAYANE – Sim.

2428
DIVISÃO DE TAQUIGRAFIA
A SRA. MARINA BARBOSA – Eu acho que... Marina falando. Existe uma
dificuldade da própria universidade em conseguir tomar postura, saber como tomar...,
ter respaldo jurídico pra isso. Eu acho que talvez isso seja um problema sim.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Chegou o texto do...? Koba,
chegou o texto do Drauzio? Chegou a gravação do Drauzio? Então, vamos respirar um
pouco. Vamos ver o professor Drauzio falando. Vamos lá. Isso vale para reitor, para
reitora, para vítima, vale para todo mundo. Acho que é importantíssimo o depoimento
do professor Drauzio Varella. Por favor, Koba. Põe o áudio. Vamos lá. Volta, não deixa
muito alto senão estoura o vidro. Vamos. Começa do zero. Vamos lá.

***

É feita a exibição do vídeo do Drauzio Varella

***
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Pronto. É outro assunto.
Outro assunto. Bom. Então, continua os seus casos. Eu queria falar uma coisa a vocês.
Vocês estão fazendo um trabalho maravilhoso e a forma como vocês estão depondo...
Só queria pedir uma coisa para vocês: incentivem as vítimas a denunciarem os
estupradores. Ao falarem para as vítimas não darem entrevistas e tal, vocês estão
protegendo os estupradores. Vocês não estão as protegendo porque isso é uma forma de
elaborar. Muita gente que foi torturada durante a ditadura, vou pedir para o Koba
arrumar um livro aí, depois, das crianças que foram torturadas e as pessoas que não
denunciaram os torturadores elas não elaboraram, elas ficaram mudas, elas ficaram mal
a vida toda. E aquelas que enfrentaram esse problema psicologicamente, mesmo
passado muitos anos, elas refizeram as suas vidas.
Então, o que vocês... é maravilhoso o trabalho que estão fazendo, só que eu
queria aconselhá-las porque vocês estão no processo de crescimento. Incentivem as
vítimas a falarem, a falarem o máximo possível. Primeiro, de uma forma velada,
protegida; e depois, de uma forma aberta, aberta. Não protejamos essas pessoas, não
protejamos. Tá bom? Não quero nem que você me responda. Continua.
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A SRA. MARINA BARBOSA – Não, mas só para deixar claro que a gente não
incentiva nenhuma vítima a não falar. A gente só tenta que elas elaborem o processo a
seu tempo. Então, se o seu tempo não é de falar agora, não vai ser falado agora. Mas a
gente não, não coage ninguém a não falar, muito pelo contrário.
É... Bom, então, o que acontece nesse terceiro caso que eu estou expondo é que
ele remete àquele caso, no qual o funcionário da universidade me procurou. Por quê?
Quando essa menina violentada contou quem foi o agressor, eu me recordei dessa
suspeita do início do ano. E havia sido esse mesmo colega que eu tinha pedido ajuda e
eu comentei com a menina violentada de que na época ele tinha me ajudado e que tinha
se esclarecido que nada tinha acontecido com a menina. Acontece que as duas se
conversaram e a história não foi exatamente essa. Esse agressor, então, havia tentado
fazer a mesma coisa com aquela menina do começo do ano que ele...
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Era o mesmo agressor?
A SRA. MARINA BARBOSA – O mesmo agressor. Então, vamos lá pra não
se confundir as coisas.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Isso. Qual das meninas, que
é tanta menina?
A SRA. MARINA BARBOSA – Houve um caso que o funcionário da
faculdade nos procurou pra dizer que uma menina não estava indo à aula, que ele estava
preocupado e que a gente talvez pudesse ajudar. Eu fui conversar com essa menina e ela
não quis conversar. No primeiro momento, ela respondeu às mensagens; no segundo
momento, não. Porém, um amigo na época nos ajudou e conversou com ela,
teoricamente, e disse que ela estava bem, que ela apenas estava doente e por isso não
estava indo à faculdade, que a gente não procurasse mais a menina. Nós ficamos
tranquilas e passou.
Quando esse terceiro caso aconteceu, eu me re... e coincidentemente o agressor
era exatamente esse amigo a quem eu havia pedido ajuda, então, a história me voltou e
eu comentei com a vítima dessa história.
Então, as duas garotas se conversaram e a primeira menina disse que a história
não tinha sido essa, que ela não estava doente e se afastou da universidade por isso. A
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história tinha sido que esse garoto também tinha ficado com ela algumas vezes, tentou
forçá-la ao sexo, ela não quis, porém ela começou a gritar muito alto, ele ficou
desesperado e saiu da casa dela. Depois, ele tentou ainda denegrir a imagem dela,
dizendo que ela era louca, que nada do que ela falava era verdade e a história morreu.
Então, a gente teve um caso mais complicado porque começamos a perceber que
ele, na verdade, fazia isso com várias alunas. As primeiro-anistas, ao chegarem na
faculdade, já o conheciam porque ele mandava mensagem no facebook antes, pegava a
lista de aprovados, buscava ativamente essas meninas e ficava com a maioria delas.
Algumas ele tentava conquistar, ficava com elas e depois não conversava mais com
essas meninas. Porém, nesses dois casos conhecidos: em uma houve o estupro; na outra
houve a tentativa, mas por conta dela gritar e chamar muita atenção, não prosseguiu.
E... Mas, foi a mesma coisa. A universidade, então, o caso foi para a delegacia e
saiu da esfera da universidade e hoje corre pela justiça. Fora...
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Tem mais casos?
A SRA. MARINA BARBOSA – É. Não. Fora esses...
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Depois você faz o resumo
porque é tanto caso...
A SRA. MARINA BARBOSA – Fora. Fora esses casos específicos, a gente
chegou a receber mensagens, por exemplo, uma amiga nossa mandou mensagem de que
precisava de ajuda do coletivo porque uma primeiro-anista foi a uma festa, normal,
voltou pra casa um pouco embriagada e deitou pra dormir. Um outro aluno entrou na
casa delas, porque era conhecido da casa, foi até o quarto dela, tirou fotos dela pelada e
colocou no grupo da turma.
Depois, essa foto sumiu porque gerou um caos muito grande, mas essa menina
estava envergonhada, sofreu um processo psicológico muito complicado...
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Ela estava nua na casa dela
e ele a fotografou?
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A SRA. MARINA BARBOSA – Sim. Estava só de calcinha deitada na cama,
porque chegou da festa e tirou a roupa que estava e só deitou; e nem percebeu. Esse
garoto era conhecido da casa. Então, foi lá, tirou foto e colocou no grupo da turma,
enfim. Mas depois essa foto sumiu, ninguém tem acesso a essa foto.
Casos desse tipo chegaram até nós também. A gente tentou dar um suporte
psicológico, enfim, mas não. Sempre com a dificuldade da denúncia, principalmente por
não existir uma via anterior, ninguém tem conhecimento que essas coisas acontecem...
A cultura do estupro é muito grande, a vítima é sempre achincalhada, tem muito
medo, tem medo da família saber, tem medo de ser tirada da faculdade, enfim, é muito
difícil lidar com isso.
Além disso, a gente sabe de inúmeros relatos, concretos, já vimos, de meninas
que são levadas pra repúblicas pra encenarem sexo para os veteranos, encenarem sexo
oral... Existe uma república até famosa que...
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – O que é isso encenar sexo
oral?
A SRA. MARINA BARBOSA – É... Elas... Por exemplo, tem uma imagem.
Existe uma república bastante conhecida que tem um personagem, um tigrão, e esse
tigrão ele é... não sei se é de plástico, o que que é, que ele é bem grande...
A SRA. – Eu não sei o material que ele é feito, mas tem essa imagem...
A SRA. MARINA BARBOSA – Tem... Então, as meninas são obrigadas a
simularem sexo oral no dedo desse personagem, por exemplo. Existem outros relatos do
ano de 2014 de um grupo... Existe outro relato do ano de 2014 de um grupo de meninas
que foi levado para uma república masculina. (Pausa.) É foto daquele manual que a
gente já entregou. (Pausa.) É uma série de fotos, se quiser apresentar todas as fotos.
Apresenta todas as fotos, então. Não, por mim...
Bom, esses são textos eufóricos com relação ao trote, que o trote é importante,
legal que estão no “manual da Urubu de 2014”.
A SRA. – Esse texto está nesse manual aqui de 2014.
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A SRA. MARINA BARBOSA – Não. São textos que dizem o quanto o trote é
importante, o quanto é legal...
A SRA. – Essa imagem. Isso. Essa imagem ela circulou nos perfis de alguns
colegas lá de Botucatu, ano passado. Ano passado? Ano retrasado.
A SRA. MARINA BARBOSA – 2013.
A SRA. – 2013. E foi de um aluno lá da faculdade que teve... ele é homossexual
e teve o seu carro pichado por outros alunos da universidade. O dono do carro, o aluno
que sofreu a agressão, ele desconfia de algumas pessoas, mas como picharam o carro
dele à noite ele não teve como descobrir quem que é, afirmar quem era realmente o
autor desse crime. Então, só para exemplificar alguns casos de homofobia.
Aí a gente trouxe alguns prints que são recorrentes nos perfis de repúblicas lá de
Botucatu. Ali a gente tem uma “partezinha” que fala “Pau no cu de todos os bixos e
antitrotistas. O terror vai começar”. Então, só pra exemplificar essa questão do trote, das
pessoas comentarem sobre esse trote abertamente nas redes sociais.
A SRA. MARINA BARBOSA – É... Isso foi... Marina. Do ano passado quando
começou o movimento antitrote.
A SRA. – Essa é uma página exposta de Unesp Botucatu. É uma página que ela
vincula mensagens que são mandadas e ela vincula... essas mensagens são anônimas.
Então, não se sabe quem publica essas mensagens, mas mandaram pra esse grupo. “Tem
muito do segundo ano achando que é veterenaço e vai tomar pascu. O chicote vai
estralar”. Aí tem uma outra publicação que foi feita no grupo do “Bixos Unesp
Botucatu”. Eles pegaram uma notícia que circulou o ano passado, de uma denúncia que
foi feita, né, “Em trote calouros Cásper Líbero simulam sexo oral na avenida Paulista” e
a pessoa que publicou essa imagem no “Bixos Unesp Botucatu” fala: “Caros bixos
veteranos, favor deixar o celularzinho da moda em casa ou enfiem no cu porque isso vai
dar merda. Agradecido”. Querendo dizer que era para o pessoal tomar cuidado, não tirar
fotos, não fazer filmagens sobre os trotes porque isso estava começando a ser exposto
na mídia.
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O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Isso aí está sendo tudo
salvo? Mesmo, né, que isso é relatado.
A SRA. – É... Esse daí são os depoimentos que falam sobre trote que está
naquele manual lá que a gente comentou já, da “Urubu”.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Porque vocês protegem o
cara riscando o nome?
A SRA. MARINA BARBOSA – A gente está se... Inaudível
A SRA. – É. Essa é uma postura que a gente combinou de assumir, de não
comentar os nomes porque a gente acha que o... é... Uma outra publicação é: “Bixarada,
vocês que foram criados na geração de mertiolate não arde ainda reclamam da vida
estão prestes a conhecer o pascu e o saquinho ardente e aí sim vocês vão chorar com
razão”.
A SRA. MARINA BARBOSA – Provavelmente passar pimenta no escroto dos
meninos.
A SRA. – No escroto... É no saco escrotal do “bixo”... Aí continuação, é que as
fotos estão misturadas, continuação dos depoimentos do manual. E aí são algumas fotos
de trotes em algumas repúblicas. Enterros dos “bixos” em 2010. Então, tem em algumas
repúblicas, costumam... eles têm esses terrenos que são de terra, né, eles cavam buracos
e costumam, costumam enterrar os “bixos”, colocar terra na maior parte do seu corpo
pra que eles bebam e pra ver quem aguenta mais, né, pra ficar enterrado.
A SRA. MARINA BARBOSA – Fazem xixi em cima deles... Até você
aguentar. É... Não sei o quanto foi o máximo, mas...
A SRA. – Eu nunca presenciei este tipo de trote. Então, não sei dizer pra você
quanto tempo durou, quanto tempo os calouros ficaram enterrados.
Não. Pelo que eu tenho conhecimento porque eu não presenciei esse trote. Pelo
que eu tenho conhecimento, os “bixos” falam “Ah, não estou aguentando”. Porque além
disso, eles continuam embebedando os “bixos”. Então, o bixo fala: “Ah, tô muito louco,
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eu não tô aguentando” e acaba desistindo. É como se fosse uma competição que eles
incitam os “bixos” a fazer.
A SRA. MARINA BARBOSA – Aí, então, cavaram buraco, tem dois “bixos”
colocados e vai começar a enterrar.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Isso é o quintal da
república? É o jardim, o quintal, sei lá, o canteiro?
A SRA. MARINA BARBOSA – É. Sim. Isso.
A SRA. – Tem mais algumas outras imagens.
A SRA. MARINA BARBOSA – Eles jogaram água, neste caso, virou uma
lama, o enterro dos “bixos”.
A SRA. – Aí é uma foto só para exemplificar a questão da hierarquia lá em
Botucatu que a gente já comentou que é muito forte. Os alunos mais velhos, eles ficam
em pé; os alunos mais novos que eles ficam ajoelhados. E os então primeiro-anistas
estão deitados pra exemplificar essa questão da hierarquia que é lá em Botucatu.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Elas trouxeram, espera um
pouquinho, um monte de coisa. Isso aí precisa salvar tudo, hein, pelo amor de Deus.
Depois, se some esse negócio... Isso é tudo documento.
A SRA. – É... Esse daí é outro trote. É... Nessa foto, a caloura está levando uma
“baldada” de água. Então, é comum alguns... Sim, ela está ajoelhada e está levando...,
numa república, exatamente. E é comum alguns “bixos” de repúblicas tradicionais
serem acordados com “baldadas” e... Não. O que eu já ouvi é só água, o balde com
água. Aí é um print que a gente pegou de uma república. E a descrição da foto dessa,
que essa república fez é “O coma alcoólico das bixetes, pós-almoço, na república...” E
elas citam o nome de uma outra república. Só pra... Isso, é um banheiro.
A SRA. MARINA BARBOSA – Eles tiraram foto pra fazer graça.
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A SRA. – Só. Ela tá ajoelhada, a outra está sentada. Elas estão passando mal. É
só pra exemplificar que esses “almoços” que acontecem nessas repúblicas são reais. Os
calouros eles vão pra lá, eles são embebedados e muitos deles acabam passando mal
após esses “almoços” e ficando numa situação ruim, que não conseguem...
A SRA. MARINA BARBOSA – É um bidê. É um vaso sanitário e um bidê.
São duas alunas primeiro-anistas passando mal após um “almoço” de república. Então,
foi publicado como uma coisa muito legal na página da própria república, dizendo: “O
coma alcoólico das bixetes pós-almoço”. É motivo de orgulho mostrar isso.
A SRA. – Aí é uma outra foto que a gente trouxe de um calouro. É pra
exemplificar um pouco como eles costumam ir às festas. Eles são obrigados a irem de
fantasias ou pintados, como nesse caso. E aí uma outra foto, essa república ela coloca
essa foto como sendo da “libertação”. “Libertação” é aquela festa que a gente comentou
que acontece no dia 13 de maio que, é comum, né, parece que é comum em outras
universidades, que é o dia da libertação dos calouros. Exatamente, que eles fazem uma
alusão, que é péssima. Então, não sei o que estão jogando, provavelmente é maionese,
mas é só pra vocês terem noção do tipo de humilhação pelo qual os calouros têm que
passar.
Essa foto é também do enterro dos “bixos”, que eles estão jogando a terra, e os
“bixos” estão sentados dentro do buraco feito por eles... Essa daí é a mesma coisa.
Bom, essas foram as fotos que a gente trouxe.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – E a foto do...?
A SRA. MARINA BARBOSA – Tem do grupo. No ano de 2015 já veiculou
num grupo interno de whatsapp da medicina, um grupo de veteranos, preparando o
ônibus que irá para uma competição. Nesse grupo, eles falam: “Vamos colocar nós, os
homens, e escolher algumas garotas específicas pra embebedar, drogar e fazer o que a
gente quiser.” Então, esse... o print disse acabou vazando. Isso. Tá.
Então, tá meio fora de ordem aí. Deixa eu ver... Muda... Bom, deixa eu ver se
começa por aí. Pode passar pra próxima.
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O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Aí a única coisa de
referência que tem que é um telefone Tim e horário. E queria saber, pelo menos, o mês,
né, pra gente puxar da memória alguma coisa. Tem pra gente?
A SRA. MARINA BARBOSA – É. Isso é bem recente. Na verdade, é desse
ano...
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – 2015?
A SRA. MARINA BARBOSA – 2015.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Opa!
A SRA. MARINA BARBOSA – É de 2015. É um grupo de alunos homens no...
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Hã?
A SRA. MARINA BARBOSA – Não...
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Pode falar a competição?
A SRA. MARINA BARBOSA – É...
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – ... competição?
O SR. JOÃO HENRIQUE SILVA RIZETTO – Isso é uma organização do
ônibus para a competição “Calomed” do ano passado, que a competição que só os
primeiro-anistas jogam ... É... Não. Do ano passado. É do ano passado isso aí.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – É “Calomed”?
O SR. JOÃO HENRIQUE SILVA RIZETTO – “Calomed” do ano passado.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Aquela de Taquaritinga?
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O SR. JOÃO HENRIQUE SILVA RIZETTO – Em que só os primeiroanistas... Não. Só os primeiros anos jogam.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Onde foi?
O SR. JOÃO HENRIQUE SILVA RIZETTO – Não sei.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Barra Bonita.
O SR. JOÃO HENRIQUE SILVA RIZETTO – Barra Bonita. Barra Bonita.
Ah, não, acho que é do ano passado. Ou é desse ano? É desse ano?
A SRA. MARINA BARBOSA – Sim, mas é a preparação do ônibus que vai
ainda. É... Então, é a preparação do ônibus que irá para a “Calomed”. Isso aconteceu no
ano passado, 2013. É um print do grupo. Eu só quero especificar uma coisa... É 2014.
É... passa o próximo. Deixa eu achar, volta, volta. Ali, ó!! Na segunda fala, está escrito
assim: “Precisamos preencher esses espaços do ônibus com umas vagabunda. Liga pra
fulana e chama as amigas dela também”. Aí fala “foi o que aprendi ao longo dos anos
em Botucatu”. Próximo, que eu quero achar o... Eu quero achar um em específico, não,
deixa eu ver. “Ele vai trazer um cooler pequeno, daí a gente pega a caixa térmica, leva a
bebida...”Ah, “Vamos comprar um monte de askov, as mina curte e chapa rapidinho.”
Passa para o próximo... Askov é uma bebida. Askov é uma bebida. Eles estavam
combinando. É uma vodca. Eles estavam combinando de comprar bastante vodca
porque as meninas gostam e ficam bêbadas fácil. Próximo. É...
A SRA. – E daí nesta parte...
A SRA. MARINA BARBOSA – Aí, na última, na última fala. “Fechado.
Vamos botar só as putinha, tomar doce e loló”. A ideia, se ler a conversa toda, a ideia é:
eles estavam preparando um ônibus com os veteranos para irem à competição. Nesse
ônibus, iriam veteranos específicos mais velhos e eles estavam escolhendo meninas que
eram classificadas como mais fáceis, mais bonitas, mais gostosas pra colocar no ônibus,
dariam muita bebida, muita vodca, e “loló” (É “loló” que eles colocam?) e “doce” pra
poder... “Doce” é uma droga. Não. LSD. Pra poder fazer com as meninas no ônibus o
que eles quiserem. É isso. Basicamente, isso essas mensagens. E era um grupo fechado

2438
DIVISÃO DE TAQUIGRAFIA
de whatsapp, mas esse print vazou na faculdade. Que vídeo é? É tem alguns vídeos de
“mastiguinha”, algumas coisas que a gente... Moram em república.
A SRA. – É que esses a gente trouxe como vídeo. Não sei se tem algum
problema. Inaudível. É... Nós trouxemos os vídeos, baixamos esses vídeos da internet.
É... Nós baixamos esses vídeos da internet pra trazer, mas provavelmente na hora de
fazer a passagem aí deu algum problema no formato, mas esses vídeos, todos os vídeos
que a gente trouxe eles são encontrados no YouTube. Eles estão em canais abertos do
YouTube. Então, é só você procurar lá: “República Unesp Botucatu” que você... Acho
que... Então, esses vídeos são facilmente acessíveis.

***
É feita a exibição de vídeos do YouTube “República Unesp Botucatu”

***
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Abaixa um pouquinho, por
favor.
***
É feita a exibição de vídeos do YouTube “República Unesp Botucatu”

***
A SRA. – O vídeo ele não é só de trote. Esse vídeo demonstra várias coisas. A
gente teve, a gente viu, exatamente, alguns trotes no início do vídeo, mas ele também
tem situações cotidianas de república.

***
É feita a exibição de vídeos do YouTube “República Unesp Botucatu”

***
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O SR. JOÃO HENRIQUE SILVA RIZETTO – Eu acho importante pra
demonstrar também essa relação clara que se faz na Unesp, que você só vai ter uma vida
legal, divertida, só vai conseguir fazer as coisas que são, que vai gostar se você passar
pelo trote. Ele deixa essa ligação meio que implícita.

***
É feita a exibição de vídeos do YouTube “República Unesp Botucatu”

***
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Então, nós estamos vendo
vídeos à disposição no YouTube que tratam do cotidiano das repúblicas. Faz propaganda
pra você morar numa república. Não são cenas do trote, mas são cenas do cotidiano.

***
É feita a exibição de vídeos do YouTube “República Unesp Botucatu”

***
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Tendo o trote também pra...
Vamos lá.

***
É feita a exibição de vídeos do YouTube “República Unesp Botucatu”

***
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Vamos lá. Entendi. A
República “Avaiana de pau”. Essa aí é famosa. Vamos lá.

***
É feita a exibição de vídeos do YouTube “República Unesp Botucatu”
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***
A SRA. MARINA BARBOSA – Esse vídeo eles estão mostrando o “reforço”,
que aquilo a gente comentou, que eles pegam várias coisas que se têm na república, na
geladeira, eles batem essas coisas e depois dão para o calouro tomar. Então, é isso que
esse vídeo está demonstrando. Eles fizeram o “reforço” e estão falando para os calouros
tomarem.
***
É feita a exibição de vídeos do YouTube “República Unesp Botucatu”

***
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Precisava salvar essa
“Avaiana de pau” aí com os calouros, né.

***
É feita a exibição de vídeos do YouTube “República Unesp Botucatu”

***
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Não. Chega. Vamos ver
outra, vamos ver outra, vai. Mostra outra. É importante a gente ter uma... Hã? “Bom da
república”, “Moradia”, “Avaiana de pau” de novo, né. É o mesmo vídeo. Tá bom. O que
mais tem pra mostrar? Acabou. Aquela bateria da Unesp não é novidade. Essa. Já viu,
não é? E tem é só instrumental? Ah, o livro de músicas. Entendi. Meu Deus do céu... Tá
bom. Marquinhos, Marco Aurélio quer falar alguma coisa? Vocês querem concluir?
Querem deixar uma mensagem ou alguma coisa? Fala de frente, fala de frente. Fala pelo
menos...
O SR. MARCO AURÉLIO – PT – ... pra registrar então. Para parabenizar
vocês por ter criado esse coletivo, pela coragem de estar aqui se expondo, falando,
trocando. E nós aqui da CPI já temos claro que pra que se extinga de vez essas práticas.
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Vai gastar aí a depender do curso de quatro a seis anos porque é preciso que aqueles que
levaram trote, ao estarem no segundo ano, não apliquem no primeiro e assim
sucessivamente até acabar todo esse ciclo. Não é? Então, esse ciclo agora está
começando. Tem aí a quatro, cinco ou até seis anos, dependendo do curso. Porque
desejo que vocês perseverem e continuem e que os próximos alunos, os que entrem,
tenham também essa mentalidade pra que, quem sabe, daqui a alguns anos a gente
possa dizer que “No passado, existiram os trotes”. Porque uma das características que
ficou muito claro aqui é de que as vítimas do primeiro, segundo anos eram os algozes
do terceiro, quarto anos. Isso não é possível. E vocês estão quebrando esse ciclo. Então,
parabéns! Que Deus abençoe vocês!
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Bom, eu queria falar o
seguinte: outro dia foram expulsos dezessete alunos da Unesp de Araraquara porque
eles participaram em atos de protesto, na época da Copa, e a vice-reitora que estava na
reitoria, Marilza e Arnaldo Cortina, de Araraquara, os expulsaram, dezessete. Aí o reitor
Durigan voltou e adiou essa expulsão por mais um mês pra ir para o conselho.
Eu estranho que dezessete alunos, que tenham sido expulsos da Unesp, sem
prazo recursal e tal, por estarem fazendo luta de movimento estudantil, lógico que teve
uma ocupação da reitoria, que aconteceram algumas coisas, e os estupradores não foram
expulsos, não teve sindicância, não se chegou a conclusão...
Eu queria pedir, nós vamos lá para Araraquara, na sexta. O Giovani lá está
organizando... uma professora. Nós vamos à câmara e eu vou dar o telefone da
professora que está organizando pra vocês falarem com ela. E dizer: primeiro que vocês
são pessoas corajosas, incríveis. Fazer isso dentro da Unesp de Botucatu, enfrentar todas
essas loucuras, imagina o caderninho desse negócio, como se chama? É... patrocinado
pela Prefeitura de Botucatu. Ah, dá licença, né!?! O caderno das repúblicas 2014, né. E
se vocês puderem ir lá dar um reforço na sexta-feira, em Araraquara, não sei qual é a
distância de Botucatu para Araraquara, vocês podem ajudá-los lá, seria importante. Eu
vou dar o telefone da professora, né.
E falar o que aconteceu lá em Bauru, lá na Unesp, que eu espero que a Unesp
apareça de público, fale daquela festa open porque que eu tô, queria falar com todo o
cuidado para vocês. O que que está acontecendo em outros campus da Unesp e até da
USP: estão sendo feitas festas, a partir do conselho de repúblicas, chamada “Ladies
First”. O que que é? Já sabem? Já ouviram falar em “Ladies First”?
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A SRA. MARINA BARBOSA – Sim.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Então, não vou ensinar o
padre-nosso ao vigário. Mas não são só as festas “Ladies First”. A “Ladies First” é a
porta de entrada do aliciamento para a prostituição. As meninas estão sendo aliciadas
nas repúblicas para trabalharem nas boates, né. Nós não vamos ter tempo pra investigar
isso. Não vamos ter. Ou tem gente que escreve pra “Ladies First”, festa, como em
Goiás, que todas as meninas que forem de minissaia, tal, elas teriam tratamento vip nas
festas “Ladies First”. Escreve, né, o jeito que as meninas têm que ir. Bom... Então, não
sei se tem “Ladies First” lá em Botucatu. Então, isso é uma coisa... Tem? É uma coisa
que não acaba mais, né, mas eu vou preservá-las. Só peço que se vocês puderem dar um
reforço lá, para o povo de Araraquara, porque lá a barra é pesada. Qualquer coisa que se
faça, intervêm, como eu falei, dezessete alunos foram expulsos. E que vocês continuem,
esperamos que, a CPI é uma pequena contribuição, mas eu espero que essa contribuição
vocês voltem mais empoderadas, mais protegidas, né. Que esse escândalo nacional que
nós estamos fazendo através da CPI, rever até a favor de vocês, né. E parabéns, né.
Só através dos coletivos, dessa postura... Agora os criminosos nós não podemos
proteger, não podemos, nós não podemos. Eu sei que tem todo um caminho, tudo tem
que ser em consentimento com a vítima, você estão sendo assim super-respeitosos,
jeitosos. Vocês tão novinhas, o menino também, vocês são tão novos, mas eu me
emociono que vocês falam com uma maturidade, com equilíbrio, desde o português de
vocês, superarticulado, né. Então, parabéns.
O Diário Oficial vai dar amanhã, o pessoal Ininteligível escreve muito bem. É
importante que vocês abram o Diário Oficial digital. Depois, vocês peçam a cópia em
áudio e vídeo, dessa Audiência, pra vocês também terem os seus direitos preservados.
Parabéns, parabéns, parabéns pela coragem... Agora, enfrentemos os torturadores,
enfrentemos os torturadores. Tá bom? Legal. Então, vamos.
A SRA. MARINA BARBOSA – Eu acho que nós temos, como uma fala
importante, é de que o trote, a violência, o machismo, a opressão contra qualquer grupo,
minoritário, dentro das universidade, ainda são um ambiente sem dono, sem lei. Não
existe respaldo, não existe proteção, não existe quem queria investigar, até agora, mas
quem sofre não tem se calado. E nós enquanto coletivo, enquanto alunos do movimento
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estudantil, temos tentado trazer a público, para as nossas diretorias, para as pessoas que
estão próximas a nós ou não, as opressões vividas dentro do ambiente universitário.
Nem sempre temos conseguido que as nossas vozes sejam as mais ressonantes dentro da
universidade, mas a gente ainda assim sonha com uma realidade bastante diferente. Nós
sonhamos com uma universidade múltipla, com negros, com homossexuais, gays e
lésbicas, com mulheres empoderadas, uma universidade que tenha respeito por qualquer
aluno que esteja lá dentro, de escola pública, principalmente, porque nós precisamos
ainda de muitos alunos de escola pública na nossa universidade. E nós ainda não temos.
Esperamos caminhar pra isso. Precisamos de mais respeito, da universidade, com
relação às demandas estudantis, do movimento estudantil, com relação aos alunos que
precisam de auxílio pra concluírem seus cursos e se tornarem melhores profissionais.
Precisamos que a universidade toda repense seus valores; que os alunos tenham
a coragem de manter qualquer tipo de prática coerciva, a partir de agora, comecem a ter
medo e não mais os alunos oprimidos.
É a nossa expectativa, a nossa esperança e, com certeza, os depoimentos que
trouxemos aqui hoje são mínimos diante de tudo que cada um de Botucatu poderia
contar. São apenas histórias e exemplos, mas o que temos de mais concreto é de que as
universidades estão refletindo o ambiente extremamente violento e opressivo e estão
criando profissionais que repercutirão na sociedade a mesma lógica que aprenderam
dentro da universidade. E a gente não pode compactuar com isso.
Esses alunos que estão aqui talvez tenham feito muito pouco, mas têm essa
esperança, eu tenho certeza, dentro de si. Esperamos que no futuro isso seja diferente.
O SR. MARCO AURÉLIO – PT – Senhor presidente, é... já... É... Sessões
passadas, por duas vezes, nós falamos aqui que fosse verificada a possibilidade de que
a CPI no seu relatório final criasse um grupo, na presença de deputados que vão
permanecer na Casa e representantes também do mundo acadêmico. Eu não sei se isso
juridicamente vai ser possível ou não, mas caso seja possível, eu já queria dizer que eu
acho muito interessante que alguém de vocês faça parte desse grupo, pela lucidez, pela
qualidade que se apresentam, pela clareza com que tem dessa questão.
E eu estava pensando aqui, senhor presidente, caso a viabilização desse grupo
não seja possível, do ponto de vista jurídico ou legal pela Casa... Uma coisa eu sei que é
possível: é criar-se uma frente parlamentar do trote. Nós temos tantas frentes
parlamentares aqui. Isso poderia ser feito. Não por nenhum de nós porque nós não
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estaremos mais aqui, mas se algum deputado assumir uma frente parlamentar, isso pode
oficialmente colocar na Casa, por quatro anos, nos próximos quatro anos, um grupo de
combate ao trote. E aí com a presença de representantes e estudantes, como vocês, pra
que sistematicamente possa verificar se, mês a cada mês, mês a cada mês, ano a ano, as
ações que estão sendo feitas em conformidade com aquilo que as autoridades vêm
deporem aqui. Que todos que vêm aqui fala: “Não, nós estamos tomando providência, tá
melhorando...”.Tá. Então, nós queremos ver, precisa acompanhar essas ações. Não é?
Então, fica também essa sugestão de quem sabe criação, depois do dia 15 de
março, pelos deputados que aqui estiverem nesta Casa, uma frente parlamentar contra o
trote. Muito obrigado. Presidente.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Excelente. Bom. Eu acho
que tudo que tinha que ser falado foi falado, né. Acho que vocês deram uma
contribuição única. O pedido que eu faço é que vocês façam contato com o povo lá de
Araraquara.
Não havendo mais nada a ser tratado nessa Sessão, a Sessão está encerrada.
Muito obrigado.

*

*

*
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CPI DAS VIOLAÇÕES DOS DIREITOS HUMANOS NAS FACULDADES
PAULISTAS
BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA.
05/03/2015
O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Comissão Parlamentar de
Inquérito das violações de direitos humanos nas faculdades paulistas.
Declaro aberta a 33ª Reunião da Comissão Parlamentar de Inquérito, constituída
pelo Ato 56/2014, com a finalidade de investigar as violações de direitos humanos e
demais ilegalidades ocorridas no âmbito das universidades do Estado de São Paulo.
Hoje ouviremos os depoimentos do Gines Villarinho, médico formado pela
Unicamp, da professora Angélica Maria Bicudo Zeferino, da Faculdade de Ciências
Médicas da Unicamp, e do professor Ricardo Mendes Pereira, da Faculdade de Ciências
Médicas da Unicamp. E o professor Gastão Wagner Souza Campos, que viria depor,
justificou e vai nos acolher lá em Campinas, na segunda-feira, dia 09.
Hoje é dia 05, quinta-feira, Auditório “Paulo Kobayashi”, com a presença do
deputado Dr. Ulysses Tassinari e Adriano Diogo.
Vamos começar pelos professores, que chegaram bem cedo. Quem começa é a
professora Angélica. (Pausa.)
Professora, peço desculpas, mas vamos ouvir o Gines Villarinho.
O SR. GINES VILLARINHO – Primeiro, obrigado pela oportunidade.
O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Faz uma apresentação
bem pequena, bem sucinta de quem é você, como pessoa, com o ser humano. Faz um
breve resumo e aí entra no que nós vamos discutir hoje.
O SR. GINES VILLARINHO – Bom dia a todos, e realmente agradecer a
oportunidade de poder falar, porque foram várias vezes que eu tentei abordar esse
assunto e não teve repercussão, não foi muito bem acolhido por ser um assunto bem
delicado, então é com muita alegria que venho participar, poder dar também o meu
depoimento das coisas que eu vi acontecer dentro da minha graduação na medicina.
Sou Gines Villarinho, sou dentista, formado em Bragança Paulista, sou médico,
formado pela Unicamp, minha especialidade é medicina de família em comunidade, que
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fiz na Universidade Federal da Paraíba, retornei para morar agora na cidade de Paulínia,
voltei a frequentar agora a região, o Estado de São Paulo, e por isso aceitei o convite.
Tinha gravado um depoimento por “Skype”, mas gostei da oportunidade de poder vir
falar pessoalmente.
Durante a graduação eu fui coordenador geral do Centro Acadêmico por um ano,
participei de gestões durante três anos.
O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Na Unicamp?
O SR. GINES VILLARINHO – Na Unicamp.
O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Você fez odonto?
O SR. GINES VILLARINHO – Fiz odonto, primeiro, em Bragança Paulista,
na Universidade São Francisco, particular, e fiz medicina na Unicamp, posteriormente,
quando fui coordenador do Centro Acadêmico da Unicamp.
Só, diga-se de passagem, coordenador geral só o cargo do papel, porque a gente
tinha uma gestão horizontal, de vários coordenadores e tal, mas oficialmente foi isso.
Primeiramente dizer que estar aqui falando dá uma sensação muito estranha,
muito difícil. Não é fácil, dá um aperto no peito, a sensação não é agradável poder falar
disso, porque sempre que fala disso a gente traz de novo na cabeça a coisas que
aconteceram e também pensa nas repercussões, apesar de eu estar fora da instituição.
Nesse momento é uma instituição que eu tenho muito carinho, muita gratidão
pelas coisas que eu vivi, mas também tenho bastante coisa que eu acho que posso
colaborar para melhorar. Mas isso, com certeza, pode gerar algum desgaste.
Então, não é fácil estar aqui falando, na presença dos professores, que foram
meus professores, e que eu os considero uma ala mais tranquila dos professores, uma
ala que tem diálogo, mas mesmo assim a sensação de estar falando sobre esses fatos na
presença deles também não é tão simples, na presença da imprensa. São coisas
complicadas de dizer.
O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Quando você entrou na
Unicamp?
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O SR. GINES VILLARINHO – Em 2007.
O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Quando terminou?
O SR. GINES VILLARINHO – Em 2012.
O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Vamos lá, coragem,
força. Vamos lá.
O SR. GINES VILLARINHO – Primeiramente, vou tentar falar na ordem
cronológica, como foi a minha entrada, e depois as reflexões que foram acontecendo,
que foram várias.
Na chegada na faculdade tem uma recepção aos calouros, que na Medicina não é
chamado de bixo, é chamado de calouro, e eu fui recebido ali, eu já vinha da faculdade
de odontologia, na qual tinha participado de trotes leves, tranquilos, só coisa de um dia,
e no dia seguinte as coisas estavam normais, era um novo aluno, um novo companheiro
para as atividades.
Eu cheguei na Medicina muito animado para viver esse momento, participar
intensamente da vida social também da universidade, e como todos, muito contente por
ter passado na faculdade de medicina, na Unicamp.
Nesse momento, a recepção já se dividia, tinha algumas pessoas do Centro
Acadêmico, uniformizadas, outras pessoas da Atlética, uniformizadas, e nessa chegada
uma mistura de festa, todo mundo muito feliz, e já em algum momento uma certa
coação, por parte tanto do Centro Acadêmico quanto da Atlética, nesse momento, pela
questão de: Compra isso, compra aquilo, você vai precisar disso, vai precisar daquilo, e
tem de ir nas festas, tem de ir treinar, porque essas coisas são boas, você não vai
esquecer nunca mais, e tem de fazer, tem de fazer.
Então, já uma primeira sensação um pouco estranha, mas tudo bem, só uma
forçadinha de barra, para comprar as coisas, para comprar kit do calouro, gastar um
dinheiro com essas coisas, e participar das festas da primeira semana, da recepção, que
tinha de participar.
Mas, no primeiro momento, você faz lá, preenche os papeis que tem de
preencher, a bateria fica tocando do lado de fora e aí que começa, realmente, a coação e
a violência psicológica.
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Não lembro exatamente todos os detalhes, mas posso citar algumas coisas que eu
lembro. Um dos veteranos me colocando num canto, para quem olha de longe parece
uma conversa tranquila, o cara está conversado, perguntando de onde eu sou, quem eu
sou, e na verdade o cara estava dizendo assim para mim: Você sabe o que é hematúria?
Falei: Não sei. Então você vai aprender o que é hematúria. Se você não for treinar tal
esporte você vai apanhar tanto que você vai, com licença da palavra, você vai mijar
sangue.
E aí eu achava que era brincadeira, dava risada. Está brincando, só pode ser. E o
cara olhando sério. E vai chegando mais próximo, falando no ouvido, e chegam dois ou
três, vão ficando em volta, e sempre nessa pressão. Nesse começo é essa ideia, tem de
treinar, tem de participar das festas, tem de fazer parte disso, e se não fizer as pessoas
não vão te receber bem na faculdade, as pessoas não vão te ajudar, você tem de fazer as
coisas senão você vai ser excluído. É esse o papo no começo.
E a gente foi para uma recepção, inclusive, talvez a professora Angélica tenha
participado desse momento, que é a apresentação da Atlética e do Centro Acadêmico,
num auditório grande, sentam lá os 110 alunos, calouros, recém-chegados, fazem as
apresentações, a Atlética explica de todos os esportes, quem é o responsável, o
coordenador de cada esporte, o Centro Acadêmico também fala das suas atividades, um
clima super amistoso.
E nesse momento entra um residente, na ocasião, em 2007, pega o microfone e
começa, no meio daquele auditório, a coagir todos, em voz alta, e começa a dizer, eu
não lembro agora as coisas que ele disse, mas foi o suficiente para todo mundo ficar
extremamente chocado das coisas que ele dizia, no sentido de que essa faculdade é a
melhor do país, essa faculdade não sei o que, vocês têm de fazer porque estão muito
frouxos, hoje em dia ninguém está cobrando nada e vocês têm de treinar, e vocês, se não
fizer vai ser um terror. Não consigo lembrar exatamente quais eram as palavras, já tem
muito tempo, mas foi extremamente chocante já esse início.
Passado esse começo, como eu disse, eu estava super empolgado, uma segunda
faculdade, sendo que a primeira eu era mais novo e acabei não aproveitando a vida
social, estava extremamente empolgado em participar de todos os eventos. E fui para
todos eles disposto ao que tivesse de acontecer.
Então, não tinha nenhuma rota de fuga, ninguém para me buscar, para me levar,
fui e falei: O que tiver de fazer, vou fazer. Porque eu acreditava, como foi na odonto,
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que a partir da semana seguinte todos seriam amigos e seria uma outra história. Que não
aconteceu.
E fui para o “Churrasco” e para a “Chopada”, que são dois eventos dentro da
semana de calourada. Existem vários eventos, alguns deles bacanas, positivos,
realmente de integração, mas esses dois eventos são os mais problemáticos. É onde
realmente acontece o trote. Eu fui para eles disposto a tudo, tranquilo.
Bebi muito. A bebida é à vontade, tomei muita cerveja, estava ali aproveitando
de tudo, e começa uma conversa assim: Vai pegar uma cerveja para mim, calouro.
Lógico, vou pegar uma cerveja. Pego uma cerveja, trago uma cerveja: A gente bebe
junto? Não. O cara pega a cerveja, enche a boca de cerveja e cospe na minha cara. Eu
não entendi, deve ser brincadeira, deve ser o jeito de eles brincarem, amanhã não vai ter
nada. Era sempre essa sensação de que aquilo ali era algo passageiro. E não.
Foi uma noite inteira de terror, mas como eu estava muito envolvido com a
coisa, me soou terror depois de, sei lá, algum tempo comecei a sentir aquilo com o peso
que tinha, porque para mim era só uma festa. Então, cuspiu cerveja na cara, tudo bem.
Calouro, deita no chão. Deita no chão, não tem problema. Vai pegar cerveja. Derrama
cerveja na cabeça, de madrugada, em Campinas, frio.
Outros colegas, que não estavam tão animados, ou talvez não tão alcoolizados
como eu, começam a ficar no canto, todos se aglutinando lá no cantinho, espremidos de
frio, pedindo para ir embora e: Não, o ônibus sai não sei que horas, não tem como ir.
Entrei no banheiro: Quem é calouro aqui? Levantei a mão. Sou eu, o calouro, o
que você quer, vamos fazer. Qual vai ser a brincadeira? Calouro, cala a boca, aqui você
não fala, aqui não tem ninguém mais alto que eu. Você deita no chão e lambe o chão do
banheiro. Você é primeiro ano, você fica agachado, você é terceiro, fica ajoelhado, você
é quarto, você fica assim, eu sou o último, eu fico de pé. Um dos episódios.
Saio do banheiro, festa, confusão, pegam nitrogênio líquido, congelam as
camisetas. As camisetas já eram feitas para o trote mesmo, realizadas para aquele
evento. Era uma camiseta, na minha época, que estava escrito “40 me arrebenta”. A
turma 40ª era o sexto ano, que estava se formando naquele ano, então tem essa coisa,
que o sexto ano como que apadrinhasse o pessoal do primeiro, quem está saindo e quem
está entrando.
E, diga-se de passagem, o nosso sexto ano, esse pessoal, era muito tranquilo,
muito acolhedor. Teve até esse perfil mesmo que eu imaginava, mais de integração, o
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que não aconteceu com o restante da faculdade, o pessoal de muitas outras turmas, que
foi terrível, alguns residentes.
Então, pegaram as camisetas, congelaram com nitrogênio líquido, e pegavam e
estilhaçavam a camiseta na parede e você ficava sem camisa.
Um dos meus amigos, nessa ocasião, ficou completamente nu, numa roda, no
meio onde ficaram brincando, tirando sarro do pelado. Fila indiana, no cantinho.
As coisas geralmente, mesmo nos eventos, elas não acontecem no salão
principal, assim, a não ser essa questão de cuspir cerveja na cara que para eles é banal,
trivial, qualquer um faz. Eles também nem acham que isso é ruim. Mas, nos cantinhos é
que a coisa acontece.
Então, fila indiana aqui no cantinho, só os homens, todos ajoelhados. Já cheiro
farinha, calouro? Falei: Não, nunca cheirei farinha. E o pessoal na fila começando a
chorar, se desesperando: Pelo amor de Deus, eu não quero, não gosto. Como eu disse
que estava ali para qualquer coisa, para mim era só bagunça: Está bom, vamos cheirar
farinha. Como é isso?
Ajoelhado, ele chama o primeiro da fila, leva num cantinho, pega uma bandeja,
faz uma carreira de farinha: Calouro, cheira a farinha. Não, pelo amor de Deus. E chora.
E tapa na cabeça, chute nas costelas: Cheira, cheira. Não vai cheirar? Então você vai
para aquele lado, você está marcado.
Aí foi chegando, chegou a minha vez: Cheira a farinha. Cheirei a farinha, dos
dois lados, nariz cheio de farinha: Você é bom. Mas você está muito saidinho, você vai
para aquele lado lá. Fui descobrir, depois, no dia seguinte, que era farinha de bolo, não
era cocaína, como era a brincadeira. Não sei o que foi dito para as outras pessoas.
O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Você pensou que era
cocaína?
O SR. GINES VILLARINHO – Eu acreditei que fosse. Naquele momento ali,
eu acreditei que fosse. Mas depois, logo depois que cheirei, um dos veteranos comentou
comigo que não era. Falou: Fica tranquilo que não é. Foi, inclusive, o que me levou de
carro, inclusive foi o que me levou para a festa e que a gente já dividiu um comprimido
de anfetamina, então já estava aquela conversa de que somos camaradas. Com alguns
deu certo.
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O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Como é?
O SR. GINES VILLARINHO – Comprimido de anfetamina.
O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Explica direito.
O SR. GINES VILLARINHO – O pessoal tem costume, nas festas, de utilizar
comprimidos de anfetamina para tomar junto com álcool e ficar mais acelerado. Me
ofereceram no carro e eu aceitei. Então, eu já fazia parte de uma patotinha ali: Ele foi
legal, tomou o negócio com a gente. Depois que eu cheirei ele falou: Fica tranquilo que
não é cocaína, é farinha de bolo.
Tem um espaço, um outro cantinho, que tinha um canil desativado, todo
enferrujado, que eles apelidavam de jaula. Num certo momento todos os homens,
novamente, vão para a jaula. Eles colocam todos os homens dentro desse canil, trancam
a porta e começam a dizer, desculpa as palavras novamente: Vocês são uns merdas.
Isso, assim, desde lá na faculdade, dento da faculdade, na recepção dos calouros,
já começa esse papo: Calouro, você é um merda, você é um bosta, você não é nada,
você não é ninguém, você é um lixo. Você acha que você é alguém porque entrou aqui?
Você não é nada. Você é abaixo do lixo, aqui você não apita nada, você é uma porcaria.
Sempre nesse sentido de querer rebaixar, porque a gente chega muito cheio de si porque
entrou na universidade pública, o sonho de muita gente tentando a vaga há tanto tempo,
cursinho e essa história toda. Então, essa questão de humilhar.
E você entra na jaula e começa, todo mundo vem com a cerveja e joga cerveja de
caneca, cospe a cerveja, homens, mulheres, todo mundo vem e cospe, batem na grade,
fica aquela menção de que vão agredir, aquela gritaria, e a gente ali preso na jaula. Aí
vai soltando um por um, acaba a brincadeira da jaula.
No final, mais para o fim da festa, o pessoal do Centro Acadêmico ficava ali
tentando colocar panos quentes, tipo: Olha, fica aqui perto da gente um pouquinho, que
aqui ninguém te pega. Fica naquele canto, fica onde é iluminado. E como eu estava
muito a fim de qualquer bagunça, eu estava livre pela festa.
Até que chegou uma veterana, chamou um dos caras que estavam aplicando o
trote em mim, e falou: Esse calouro está mal, ele está bêbado, vocês estão exagerando.
Não quero ver mais trote com ele. Eu sou tal ano, você é inferior a mim, quem manda
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aqui sou eu, então ele vai ser preservado. Que, por sinal, é a pessoa que virou minha
esposa hoje, foi Daniela que fez essa fala e a gente se conheceu nesse dia.
E eu falei: Tudo bem, vai ser mais tranquilo. Está tranquilo, a gente só está
brincando, está tudo bem, tudo tranquilo, não tem problema. E fiquei, realmente, um
pouco mais no canto.
Daqui a pouco um cara me chamou, que era acima dela, que não devia a
obediência da hierarquia a ela: Calouro, deita no chão. Ele devia pesar uns 90 quilos.
Deita no chão, faz de conta que você é uma prancha. O cara subiu com os dois pés em
cima de mim e começou a pular em cima das minhas costas, eu de barriga para baixo,
começou a pular nas minhas coisas e tal. E aí eu já comecei a pensar: Talvez não seja só
uma brincadeira, talvez não seja só para a gente se conhecer, eu acho que está
começando a passar do limite, mas vamos lá, a semana é imperdível, não pode ser
assim.
Na faculdade de odontologia que eu tinha feito eu fui conhecer os jogos
universitários no último ano, conhecer o pessoal da Atlética no último ano, e me
arrependi muito de não ter conhecido antes, porque viraram grandes amigos, e na
medicina deve ser parecido. Mas não foi, infelizmente não foi. Então, pisotearam.
Fila indiana, corredorzinho polonês, as pessoas tapam o rosto, pegam as
camisetas, enrolam no rosto para deixar só o olho de fora, aí os calouros passam
correndo e vão tomando tapa na cabeça, soco na barriga e chute nas costas. Tem de
passar naquele corredor.
Algumas histórias que não aconteceram comigo, mas que eu pude presenciar:
Caloura, você é horrível, você é nojenta, você é feia demais. Você merece meu vômito.
Abre sua blusa. Não, não sei o quê. Abre sua blusa agora. O cara enfiou o dedo na
garganta e vomitou no meio dos peitos da menina, dizendo que ela era horrível.
O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Isso foi quando, onde?
O SR. GINES VILLARINHO – Na festa, não sei se “Churrasco” ou
“Chopada”, foi “Churrasco”, provavelmente, pelo local, em 2007, ano que eu entrei.
Caloura, você é horrível, você é feia demais, você é ridícula, você me dá nojo. Puxa a
camiseta. Ela abriu o decote, ele enfiou o dedo na garganta e vomitou em cima dos
peitos da menina.
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O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Você lembra quem fez
isso?
O SR. GINES VILLARINHO – Não sei dizer quem fez. Algumas coisas eu sei
dizer quem fez, claramente. Talvez eu não fale pela questão jurídica.
O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Da anfetamina você pode
falar?
O SR. GINES VILLARINHO – Eu lembro quem fez, mas não tem necessidade
de dizer. Da anfetamina eu lembro quem fez. Esse de vomitar não lembro, nem a
menina e nem o rapaz, até porque, como eu disse, estava embriagado, aquela história,
mas eu tenho a lembrança de ver essa cena.
Vamos para a piscina. Opa, bacana, que legal, vamos para a piscina. A piscina
tinha formato oval. Todos os calouros na piscina. Ok, todos os calouros na piscina. O
que vai acontecer? Uma parte dá pé, profundidade tranquila, outra parte mais alta, não
dava pé. Vocês vão correr em volta da piscina e vão formar um rodamoinho. Ok, vamos
correr e formar o rodamoinho. Estamos correndo, vai ser só isso? Não. Os veteranos, do
lado de fora, pegam frutas podres e vão atirando na cabeça de quem está passando. Não
tem fruta, vai com a mão dando tapa na cabeça de quem vai passando.
Estamos correndo, correndo, tinha um amigo meu na minha frente, que se tornou
amigo depois, mas eu lembro claramente, Leonardo, que não sabia nadar, e eu estou
vendo que na hora do fundo o Leonardo levanta com a cara mais desesperada do que
todos já estavam, porque a cara de desespero dos calouros é constante nessas festas.
Eu que era o mais à vontade, o mais velho ali, que estava querendo topar, já
estava assustado.
O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Onde era a chácara?
O SR. GINES VILLARINHO – Em Paulínia.
O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – É uma chácara
usualmente locada?
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O SR. GINES VILLARINHO – Sim. Pelo menos até quando eu saí da
faculdade, sim.
O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Qual é o nome da
chácara?
O SR. GINES VILLARINHO – Ela é conhecida como Chácara Pena Branca,
porque ela fica em frente a uma fábrica de rações chamada Pena Branca. Fica na
rodovia Campinas-Paulínia, SP332, se não me engano.
E estamos rodando na piscina, e eu vendo que o meu colega, o japonesinho
sumia, afundava. Daqui a pouco tentei parar: Para, ele está se afogando. E não param, e
pancada: Corre, calouro. Para, gente, ele está se afogando. E aquela confusão. Tiraram o
Leonardo, coloca para o lado de fora, e o Leonardo realmente já tinha engolido bastante
água, e ficou aquela sensação: Caramba, será? Porque a gente tinha, na época, a questão
do estudante da USP que morreu na piscina.
Eu não lembro nem a temporalidade, se foi antes ou depois, mas lembro que por
muito tempo aquilo ficou na minha cabeça: Caramba, podia ter sido o Leonardo que
teria morrido na piscina por causa de uma brincadeira babaca, porque dentro d´água,
poderia ser tão interessante, vamos para a piscina, vamos com os veteranos, vamos bater
papo, uma chácara alugada e tudo. Enfim, também foi uma das atividades.
O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Tem algum vídeo dessa
época, imagem, foto?

(Manifestação fora do microfone.)
O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Era bom dar uma
passadinha para ele dar uma respirada. Sabia que descobriram agora, que
desentranharam o processo, daquele menino de origem chinesa que morreu na piscina
da Pinheiros, que constataram que os dedos dele foram esmagados por pisão, porque ele
queria sair da piscina e não deixaram, e pisaram os dedos, e os dedos dele estavam todos
esmagados?
Vamos lá. Isso é a cusparada? Tem aqueles caras de saião de escocês?

2455
DIVISÃO DE TAQUIGRAFIA
*

*

*

*

*

*

É feita a apresentação do vídeo.

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Essa é só a música.
Vamos voltar com o depoimento.
O SR. GINES VILLARINHO – Não reconheci esse local. É meio diferente.
Quando o senhor diz do colega que teve os dedos pisoteados, isso...
O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – O Edison Tsung Chi
Hsueh, que tentou sair da piscina e os caras pisotearam. Ele não aguentou, foi para o
fundo da piscina e morreu afogado.
O SR. GINES VILLARINHO – Não são coisas fáceis de ouvir, e ver essas
imagens e relembrar das coisas que eu passei, também não é fácil. Principalmente a
revolta que dá, porque dentro da Faculdade de Medicina da Unicamp, que eu fiz, tem
muita gente boa, que não merece esse tipo de porcaria que aparece aí. Tem muita gente
seria, muita gente comprometida, muita gente, só que é gente que tenha se calado por
muito tempo, e deixou esse tipo de animal fazer.
Então, incomoda muito.
O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Você não lembra dos
nomes, nem dos apelidos? Eles continuam sendo preservados por décadas, por gerações.
O SR. GINES VILLARINHO – Uma cena que eu não vi, mas foi um colega da
minha turma, que acho que também a professora Angélica deve se lembrar da história,
um colega nessa semana inicial teve a cueca arrancada, puxada para cima até rasgar. E
nisso ele teve um ferimento na região de períneo, ânus, com sangramento, ficou
extremamente assustado com o trote, e abandonou a faculdade na primeira semana,
pediu transferência, foi para outro lugar.
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O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Lembra o nome dele?
O SR. GINES VILLARINHO – Túlio, ou Marco Túlio. Acho que era Túlio,
Marco Túlio era outro garoto.
Isso virou uma música de chacota.
O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Da bateria?
O SR. GINES VILLARINHO – Não era uma música oficial. Era uma coisinha
que nos grupinhos você escutava.
O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Entrou no hinário?
O SR. GINES VILLARINHO – Não. Não é uma música que é cantada, mas é
uma música que na minha sala, engraçado porque ele era da nossa sala, e em vez de a
gente se compadecer...
O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Você lembra da letra?
O SR. GINES VILLARINHO – Só um pedaço: O Túlio fugiu, fugiu, da
cooperativa Brasil, o Túlio fugiu, fugiu, e o Gil não puniu. O Gil era um dos diretores
da época da faculdade, professor Gil Guerra. Não puniu.
Porque essa história, pelo menos o que ficou, eu não vi acontecendo, mas era a
história que rodava todo o espaço, é que chegou ao conhecimento de toda a direção da
faculdade, chegou ao conhecimento que ele iria embora, o pessoal pediu para ele ficar,
tentou, e o menino foi embora pela questão da agressão.
Isso foi na semana de abertura. E agora começando a juntar as minhas reflexões
ainda tem a questão dos jogos, da Intermed, que tem bastante coisa para dizer. Mas
acabando essa primeira semana, começou a minha sensação de que realmente aquilo
não era só uma brincadeira.
Apesar de extremamente violenta, coercitiva, de mau gosto, eu ainda acreditava
que aquilo era um primeiro dia de tratamento de choque e no dia seguinte, todos juntos,
eu costumava brincar muito com um amigo meu, que era da minha sala, eu olhava para
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ele e falava: Cara, a gente vai ser médico. A gente vai ser médico. E olhava um para o
outro e ria, não conseguia parar, se abraçava de felicidade de conseguir estar ali.
E a gente foi percebendo quanto isso foi começando a fazer menos sentido, de
chegar no final da faculdade e eu não querer participar da formatura porque eu não
queria estar junto com aquelas pessoas. Eu era da comissão de formatura no primeiro
ano, no segundo já não queria ser da comissão, no último eu não queria participar da
formatura, não queria ir à colação de grau, só na colação oficial, que era dentro da
universidade, não queria ter minha foto divulgada no painel onde ficam todos os
formandos junto com os outros estudantes, de fato eu consegui, e falei: Não coloquem
meu nome na placa de bronze porque eu vou arrancar. Tamanho o nojo que eu criei
dessas pessoas.
E é muito contraditório, tamanho o amor que eu tenho pela Unicamp, pela
Faculdade de Medicina, e pela profissão médica, porque eu sou completamente
apaixonado.
Então, são sentimentos contraditórios. E, assim, eu cheguei a acreditar numa
coisa, depois dessa primeira semana eu comecei a chegar no hospital, porque o papo é
assim: Quando você chegar no hospital, ninguém vai ajudar quem não vai nos jogos,
quem não vai na abertura, na semana do calouro. Ninguém vai te ensinar, ninguém vai
pegar na sua mão e vai te ensinar como fazer as coisas. Você vai ter de aprender tudo
sozinho. Quando chegar na prova de residência, quem participa das coisas passa, quem
fica isolado não passa. Você vai aprender isso. Você é muito novo, você é um bosta,
você é um lixo. Aquele papo todo.
E na segunda semana não fazia mais sentido, eu já tinha ido a todas as festas, já
tinha deitado para o cara pisar em cima, não tinha mais sentido. A partir daquele
momento eu achei: Agora eu sou da patota, agora eu faço parte disso.
E aí a sensação é de que existe a hierarquia dentro da Faculdade de Medicina, e
depois ela supera, muitas vezes, a Faculdade de Medicina. O aluno do primeiro ano está
ali para ser bagunçado. A função dele é ser motivo de chacota durante um ano. No
segundo ano ele organiza a chacota do pessoal do primeiro. Ele é o organizador. No
terceiro ele já pode bagunçar com o do segundo e com o do primeiro, porque ele já
passou por isso.
Então, existe um jogo, uma ascensão, uma escadinha que você vai subindo e
você vai mudando de papel, e no sexto ano você é o centro das atenções, você está se
formando e você ocupa esse outro papel.
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E aí eu comecei a me revoltar: Não é possível que eu vim jogar um jogo de
cartas marcadas. Eu queria participar de tudo, treinar todos os esportes. Eu toco
cavaquinho, eu queria fazer samba no meio da faculdade, achava lindo. Aí chegaram os
jogos e falei: Vou levar meu cavaquinho. Não, não vai. Como não vou? Vou para os
jogos universitários e não vou levar meu cavaquinho, que eu gosto? Porque na
odontologia eu tinha esse costume de fazer. Calouro, você está muito saidinho. Falei:
Não é possível. Mas levei. No primeiro dia meu cavaquinho foi roubado. Arrombaram
meu carro, seu cavaquinho estava lá dentro e levaram embora.
O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Foi na Calomed ou na
Intermed?
O SR. GINES VILLARINHO – Na Calomed. Não sei o nome da cidade, mas
posso perguntar para os colegas da época. Eles lembram.
O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Taquaritinga, Barra
Bonita?
O SR. GINES VILLARINHO – Talvez Barra Bonita. A Taquaritinga não fui.
Não tenho lembrança.
O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Ou Santa Rita.
O SR. GINES VILLARINHO – Pode ser Santa Rita também. Roubaram,
sumiu meu cavaquinho, não apareceu.
Nos jogos da Calomed pensei: Agora nós estamos representando a faculdade.
Porque o papo é esse. Todo mundo que representa a faculdade tem de ser preservado,
incentivado, vai ser bacana, legal, vamos jogar.
O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Você fez boletim de
ocorrência do roubo?
O SR. GINES VILLARINHO – Não fiz. Vamos jogar futebol, basquete,
handebol, futebol de salão. Chegou no alojamento, primeiro dia, vai no hospital já
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bebendo, queria levar o cavaquinho para ir tocando no ônibus, e não deixaram. Tem de
beber. Opa, tem de beber, vamos beber isso aqui, isso aqui. E como não tinha graça,
porque ninguém me forçava a beber, me mandaram sentar no primeiro banco e ficar
quieto. Mas eu quero. Não, senta lá e fica sozinho.
E tentando embriagar quem não queria, coagindo a beber, abre a boca, é só uma
tampinha, e virava, segurava a boca aberta, tapava o nariz e fazia engolir. E vai
bebendo, bebendo. Chegou no alojamento, desceu todo mundo: O quarto dos calouros é
esse aqui. Já olhei e pensei: Os caras vão bagunçar esse quarto, não vou ficar no quarto.
Peguei meu colchão, dei a volta por trás da escola, coloquei o colchão na área de faxina,
do lado de um tanque, do lado de fora, tinha um pedaço do beiral do telhado, e se não
chover eu vou ficar aqui. Escondi o colchão ali, voltei e vamos beber. Não, precisa
dormir, quem vai ter jogo. Falei: Não, vou ficar com os veteranos, vou ficar bebendo,
batendo papo. Chegou no final da noite, ninguém mais aguentava beber e escutar
música, mas ninguém podia assumir que tinha um calouro que estava ali, porque o meu
papel era estar no quarto, no qual eles iriam estourar bombas durante a noite para
acordar todo mundo, puxavam o colchão com a pessoa e levava para fora, jogava balde
de água.
Dois brutamontes do handebol: Não está na hora de dormir, calouro? Não,
vamos beber, o que vocês querem que a gente faça? O que é para fazer? É trote? Vamos
beber, vai jogar cerveja, o que vai ser? Não, agora você é a bola. Pegou um, me jogou
para o outro, o outro me jogou para um, ficaram jogando de um lado para o outro, daqui
a um pouco um veio e me deu uma peitada, eu já estava embriagado, caí de costas
desacordado. Pensei: Não pode ser, não é brincadeira. Fui me convencendo com o
passar do tempo.
Fui dormir no meu colchãozinho no fundo, ninguém me achou para me bagunçar
no restante da madrugada. No dia seguinte tinha urina e fezes no meu colchão, do lado
de fora, que era para eu não dormir mais do lado de fora, afinal de contas a regra era
dormir do lado de dentro.
O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Em que cidade foi isso?
O SR. GINES VILLARINHO – Não lembro, mas é fácil levantar isso. Foi em
2007. Barra Bonita pode ser, mas não lembro qual a cidade.
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Na Intermed, ainda insisti, fui insistente, podia ter desistido, mas como na
odonto eu fui muito Caxias, muito estudioso, e não aproveitei nada da vida social, eu
tinha aquela ânsia de fazer alguma coisa, adolescência tardia, e fui para a Intermed.
Chegou na Intermed falei: Vamos fazer um churrasco? Com os meus amigos de
primeiro ano. Vou levar a churrasqueira e a gente faz. Na frente da faculdade param os
ônibus para sair, todo mundo entra para ir para os jogos. Levei a churrasqueirinha,
porque eu gosto muito, e comecei a fazer o churrasco e percebi que o pessoal começou a
se aglomerar do outro lado, eu chamava: Vem cá, vamos comer o churrasco. Ninguém
comendo churrasco. Estranho. Tem cerveja, eu trouxe isopor, carne, vai sobrar, vamos
comer. Calouro, você é muito saliente. Era isso que se dizia.
Só o pessoal ali comendo, daqui a pouco os meninos começaram a chegar,
porque como realmente eu era difícil de ser coagido, não chegavam em mim as coisas,
mas eles vieram: O pessoal pediu para apagar a churrasqueira. Como assim, pediu para
apagar a churrasqueira? O guarda da faculdade pediu para apagar a churrasqueira? Não,
o pessoal falou que a gente não pode fazer churrasco. Por que não pode fazer churrasco,
estou chamando todo mundo? Porque não pode fazer churrasco. Tem de apagar? Tem.
Então está bom. Apaguei a churrasqueira, fiquei chateado, mas apagamos a
churrasqueira.
O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Ainda no primeiro ano?
O SR. GINES VILLARINHO – Primeiro ano.
Entramos no ônibus, a mesma história, eu queria beber, participar, até interagi
um pouquinho mais, porque tinha esse pessoal do sexto ano, que como eu disse, da 40ª
turma, que realmente tinha aquela questão de apadrinhar, e tinha alguns meninos que
me defendiam e ficou aquele clima, uns me ignorando porque eu queria fazer a coisas, e
eu tinha de ser humilhado e não me colocavam naquela posição, e outros que realmente
topavam aquele papo.
Aí eu lembro que a gente tinha feito um rateio no primeiro ano para comprar
bomba. Na Intermed tem muita coisa de bomba, e eu nunca tinha ido, mas falei: Sou
criado no interior, Paulínia, adoro bomba, sempre brinquei muito com bomba, vou levar
bomba. E comprei uma infinidade de bombas.
Chegou a primeira parada, num posto de gasolina, na Anhanguera,
provavelmente, chamei um amigo meu e falei: Vamos soltar uma bomba? Vamos. Fui
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atrás do posto e soltei a bomba. Falei: Nossa, vou ser o cara agora. Trouxe bomba,
soltou bomba. Me colocaram sentado num canto, onde todo mundo passava: Você é um
irresponsável, você soltou bomba dentro do posto de gasolina, isso não se faz, é uma
loucura. Fiz cagada, estou bêbado.
Nos anos seguintes, agora, todo mundo leva bomba, se acham, é questão de
status fazer o churrasco e levar bomba. Então, realmente só confirma aquela história de
que é tudo para se criar, desde o primeiro dia que você pisa lá dentro é para se criar essa
ideia da hierarquia, que você tem aquele papel.
O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Na Intermed você soltou
bomba? No quarto também?
O SR. GINES VILLARINHO – Na Intermed é um alojamento, fica num
ginásio e a gente dorme nos degraus da arquibancada. Soltei bastante bomba.
E assim, sempre sozinho, eu e um amigo, a gente levou não só bomba, mas
fogos, aquela coisa bonita de luzes, que achei que fosse ser super bacana. Não, fomos
sempre excluídos.
O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – E essa Intermed foi em
Santa Rita?
O SR. GINES VILLARINHO – Me ajuda aí, Koba. Em Santa Rita? Eu não
gravo esses detalhes. Mas a gente pode levantar.
Aí chegou o primeiro dia, abertura dos jogos, o episódio do tijolo. Eu tinha
levado as bombas, os fogos, aquela bagunça.
O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Foi o ano da tijolada,
2005?
O SR. GINES VILLARINHO – Foi em 2007.
O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – O ano que a menina
tomou a tijolada do pessoal da PUC? Não era para você?
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O SR. GINES VILLARINHO – Provavelmente.
O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Você que desviou e
acertou na menina?
O SR. GINES VILLARINHO – Não posso dizer isso. Não tenho lembrança
disso. Era na direção do pessoal da Unicamp, mas quem estava atirando tijolo da
Unicamp para o lado de lá era eu. Quem estava revidando as tijoladas era eu. As pedras
vinham e quem jogava de volta era eu, então acredito que aquelas pedras que vinham
talvez fossem para mim mesmo.
O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Você estava próximo da
menina atingida?
O SR. GINES VILLARINHO – Estava, mas eu não a vi. Eu só escutei a
bagunça: Pegou, pegou nela. E foram embora. Foi o próprio pessoal da Atlética, se não
me engano.
O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Você conhece a menina,
sabe onde ela está, se ela é médica, onde ela anda? Nós estamos atrás dela.
O SR. GINES VILLARINHO – Não sei onde ela anda. É Patrícia, o nome.
O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Era sua colega?
O SR. GINES VILLARINHO – Não era minha colega. Eu estava no primeiro
ano e ela estava no segundo ano, provavelmente. Ele era da 44ª turma, se não me
engano.
O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Estava tendo, era dentro
da quadra e as torcidas estavam jogando?
O SR. GINES VILLARINHO – Dentro da quadra, o pessoal do sexto ano, que
é o centro das atenções, fica no meio da quadra, porque eles estão lá para serem
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aplaudidos, serem incentivados. Na verdade eles ficam ali só desfilando as fantasias,
não tem nada mais do que isso. Nas arquibancadas é obrigação da faculdade ficar
tocando bateria para eles que estão ali.
O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Tem vídeo desse dia,
dessa ocasião? Ninguém filmou a menina ferida? Não era usual ainda.
O SR. GINES VILLARINHO – Não tinha tanta coisa, e para os jogos, mesmo,
eu não levava nem carteira.
O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – E a sua função, por que
você jogava tijolo, pedra?
O SR. GINES VILLARINHO – Vou chegar nesse ponto. Estavam os alunos
do sexto ano lá no meio, eu num canto. A PUC Campinas, como é a rival, no canto
oposto.
O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – João, me providencia a
lista dos alunos da Unicamp que estão se negando a vir depor, por favor, para a gente
providenciar a condição coercitiva.
O SR. GINES VILLARINHO – De um lado da arquibancada a gente tocando,
do outro lado eles tocando. Eu estava ali, com as bombas, e solta bomba, e solta fogos, e
tocando a bateria.
E outra coisa que é muito comum, principalmente nesse dia, mas durante toda a
Intermed, é o uso de lança-perfume, dentro do ônibus já, clorofórmio.
O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Feita na Argentina ou
loló?
O SR. GINES VILLARINHO – Loló. Eu não tenho conhecimento, porque
nunca fiz, mas eu sei que eram aqueles tubos marrons grandes, talvez seja até
clorofórmio puro, não sei o que era, mas eu cheirava aquela porcaria.
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O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Quem fazia?
O SR. GINES VILLARINHO – Geralmente o responsável por fazer é o
pessoal do sexto ano. Quem leva o clorofórmio é o sexto ano. Aquele vidrão de
laboratório.
O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Você viu se tinha rótulo?
O SR. GINES VILLARINHO – Não tinha rótulo. Para a gente chega nos
potinhos pequenos.
O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – É comprado em
laboratório da cidade ou era pego no laboratório da escola ou do hospital?
O SR. GINES VILLARINHO – Não tenho a menor ideia.
O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Era clorofórmio mesmo?
Não lembra?
O SR. GINES VILLARINHO – Eu não sei identificar. Mas era algo que dá
zunido no ouvido e confusão mental.
O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Como vinha? Os
veteranos traziam o clorofórmio, aqueles litrões?
O SR. GINES VILLARINHO – Levavam, mas era uma coisa assim, só deles,
escondido, que de vez em quando você via, e os frasquinhos pequenos, frasquinho de
desodorante, frasquinhos pequenos.
Nesse ambiente, dentro do ginásio, a gente cheirando clorofórmio, ou seja lá o
que for, aquela sensação, coisa que eu nunca tinha usado, e aquela confusão, e aí
começou o sexto ano da Unicamp, a turma do sexto ano que estava dentro da quadra, a
discutir com o sexto ano da PUC.
Eu não tive dúvida, pulei a cerca e fui lá participar da briga. Vai brigar, vai bater
no rapaz do sexto ano que é da minha sala, não sei o quê. Só que mais uma vez era um
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jogo de cena. Até na briga entre os dois, por muito tempo, é jogo de cena, é só aquela
coisa: Eu sou mais machão que o outro, me segura que eu vou te pegar.
E eu estava transtornado, fui, entrei no meio da torcida da PUC, e soco, empurra,
bate e tal, e me tiraram e fui embora. Aí o pessoal da Unicamp falou: Vamos embora. A
PUC saiu de um lado, a Unicamp do outro.
Quando a gente saiu do ginásio, sobe a escadaria, a arquibancada, a saída era por
cima, quando a gente saiu do ginásio eu olhei e estava o ônibus da PUC parado e os
meninos lá começando a jogar pedra.
Eu não pensei em recuar. Eu peguei as pedras no chão e joguei de volta. E
quando comecei a olhar, o pessoal continuou saindo, alguns fugindo, mas foi uma coisa
rápida, e surgiu o burburinho que pegou na menina, fez aquele bolinho, eu olhei e
falaram: Machucou, machucou. E a menina sumiu. Só sei o nome dela, não sei para
onde ela foi levada.
Porque, de fato mesmo, só lembro disso, mas aí ficam as histórias, os boatos, de
que realmente ela teria afundamento do osso da face, de que souberam quem foi, mas o
processo foi arquivado em comum acordo com o agressor, porque eram médicos, era
um pacto entre médicos de abafar o caso para não ficar ruim para ninguém, não sujar a
carreira de ninguém.
O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Quem que abafou, em
comum acordo? A PUC?
O SR. GINES VILLARINHO – O pai da garota. Se não me engano isso não
tem nada a ver com a universidade. Foi entre o pai da agredida e o pai do agressor.
Vamos abafar o caso porque daí não fica ruim para ninguém. Isso é o boato. Se isso é
fato, não posso garantir.
O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Depois você acha a
música da tijolada, Koba, por favor. (Pausa.) Não tem? Estava salva no nosso HD.
O SR. GINES VILLARINHO – A música da PUC? Eu não conheço.
O SR. RICARDO KOBAYASHI – Tem uma história também, de que na época
a Atlética de Campinas tinha um vídeo que dava para identificar. A Atlética da
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Unicamp, ela tinha um vídeo de onde partiu o tijolo, a pedra, e ela não quis entregar
esse vídeo porque isso ia prejudicar a carreira do rapaz que tinha atirado isso, afinal de
contas ele ia ser médico. Isso é uma história que eu ouvi de mais de um aluno.
O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Não dá para pôr o hino?
Você não viu a moça, para onde ela foi, para onde ela foi socorrida? Vocês são todos
estudantes de medicina, uma pessoa ferida, toma uma tijolada no rosto, uma pedrada,
sei lá...
O SR. GINES VILLARINHO – O pessoal da Atlética, na época, acho que
pode, eles que sabem. Foram eles que conduziram, provavelmente, ou talvez algum
residente, algum médico formado, que estava ali.
O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – E a diretoria da Atlética?
O SR. GINES VILLARINHO – Eu imagino que sim.
O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Teria de perguntar para a
diretoria da Atlética?
O SR. GINES VILLARINHO – Isso. Acho que são boas pessoas para a gente
perguntar e tentar ver o que aconteceu, porque alguns médicos formados vão aos jogos,
alguns residentes, alguns médicos que nem residentes são, participam dos jogos, vão
para torcer.
Esse episódio da briga, voltamos para o alojamento, aí a conversa era assim:
Precisamos invadir o alojamento da PUC em represália à tijolada. Lógico que eu estava
entre aqueles que iam invadir o alojamento.
Fomos até o alojamento da PUC, eles não estavam, tinham saído, a gente voltou.
Mas ficou esse ambiente todo na cidade, daquela guerra entre as duas faculdades, da
Medicina querendo dar o revide na PUC e a PUC dando o revide na Medicina.
E no regulamento dos jogos tem uma questão de punição, paga multa em
dinheiro, perde pontos. Então, era aquela coisa que não podia falar muito o que estava
acontecendo, por medo de represália de quem organiza os jogos, então era bem difícil.
Só uma coisa, para ficar claro quando a gente fala dos jogos...
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O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Só um minutinho, para
refrescar a memória, o Koba abriu a notícia da época, matéria da época que saiu no
“Estadão”.
O SR. GINES VILLARINHO – Nem sabia que tinha isso.
O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Em Santa Rita. Leia,
Koba, por favor.
Enquanto isso, quero dizer, estou gravando, Daniel Auslum Cirino, Daniel Dias
Souza Porto, Daniel Moreira Pacca, José Antonio Hersan Nadal, Marcelo Tarikani,
Rodrigo Gonzalez Bocos, Tiago Henrique de Souza, Vitor Yuzo Inada, estão se
negando a depor. Vai prevalecer a versão. Se não quiserem vir depor, não venham.
Podemos providenciar a coercitiva, mas essa omissão, de não querer vir depor, vai
prevalecer a versão de acusação.
O SR. RICARDO KOBAYASHI – Título: Estudante atingida por tijolo em
briga de faculdades recebe alta. Subtítulo: Jovem que estuda medicina ganha alta após
ter fratura do crânio e passar por reconstituição do osso da face. A estudante de 22 anos,
atingida por um tijolo durante uma briga entre universidades, teve alta na manhã desta
quinta-feira, 13, do Hospital das Clínicas da Universidade de Campinas, Unicamp. A
estudante de medicina foi atingida em uma briga em Santa Rita do Passa Quatro, no
interior de São Paulo. A jovem teve fratura no crânio e passou por cirurgias de
reconstituição do osso da face e plástica na manhã de quarta-feira, 12. Ela foi atingida
pelo tijolo durante os jogos universitários Intermed, entre alunos dos cursos de medicina
da universidade e da Pontifícia Universidade Católica, PUC, também de Campinas, na
semana passada. Após um dos jogos, estudantes arremessaram tijolos na quadra onde os
vencedores comemoravam. Um deles atingiu o rosto da estudante.
Só isso a matéria.
O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Depois, se der para salvar
o hino, para mostrar como a PUCamp comemorou a tijolada, é didático.
Dr. Benetton, o advogado dos meninos aqui, além de imprecar várias coisas
contra a CPI, contra a minha pessoa, ele pediu adiamento para 20 de março.
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Então, não tem cabimento esse adiamento para 20 de março, porque a CPI
acaba...

(Manifestação fora do microfone.)
O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Então, vamos
providenciar esse indeferimento e publicar esse indeferimento o mais rápido possível.
O SR. GINES VILLARINHO – No segundo ou terceiro dia, não lembro a
cronologia, esse foi o primeiro dia, que foi o dia da abertura, eu lembro que estava
naquele clima da briga, da confusão, logo depois da abertura tem um churrasco do sexto
ano que acontece numa chácara alugada na mesma cidade.
E eu não fui, eu fiquei para trás do ônibus, não sei se foi de propósito, o que
aconteceu, seu que eu não fui, o ônibus foi, e eu fiquei, tinha um trio elétrico, e eu fiquei
com as outras universidades, ou outros estudantes, o pessoal da cidade ali, e não fui esse
dia para o churrasco.
Fui para o alojamento a pé, e aí que soube da situação, que tinha sido realmente
uma tijolada, de como tinha sido a confusão, que a gente tinha de dar o revide na PUC e
essa história.
Num dos outros dias teve um jogo contra a PUCamp, um jogo da Unicamp
contra a PUCamp.
O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Depois da tijolada?
O SR. GINES VILLARINHO – Depois.
O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Devia estar um clima
péssimo? De guerra.
O SR. GINES VILLARINHO – Isso. Aí os veteranos passam no ônibus
pintando o rosto, isso foi em 2007, não sei se fazem até hoje, pintam o rosto, metade de
vermelho e metade de preto, dizendo aquelas coisas, que tem de tocar bateria, tem de
cantar, tem de incentivar, porque na pode perder para a PUC de jeito nenhum. Vai
colocando aquela pilha.
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E o que ia falar aquela hora que a gente foi interrompido, que tem de ficar muito
claro, a parte esportiva dos jogos é muito bem organizada. Tem jogos de alto nível, os
atletas não ficam no alojamento, eles ficam num alojamento separado, para conseguir
dormir, se alimentar direitinho, treinam o ano todo, nos treinos não tem nenhum tipo de
violência. Isso é muito importante, porque a gente fica falando das coisas ruins, e parece
que é tudo uma grande porcaria.
O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Isso que queria entender.
É muito bom você ter dito.
O SR. GINES VILLARINHO – Os atletas, se você tem jogo amanhã, hoje à
noite você não dorme no alojamento, você vai de carro, passa alguém e te pega para
você dormir no alojamento que a Atlética organiza, o atleta dorme direitinho, não bebe,
se alimenta.
E os treinos, durante o ano, em nenhum momento eles têm a conotação de trote.
Eu participei dos treinos de futebol de salão, basquete e futebol de campo e em nenhum
deles, mesmo eu sendo quem eu era, difícil para a convivência com os veteranos, não
teve nenhum tipo dessa atividade.
A gente sempre fala Atlética, mas parece que são eles que organizam tudo isso.
O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Essas loucuras ocorrem
com quem? O restante dos alunos que não estão envolvidos? São as torcidas?
O SR. GINES VILLARINHO – Isso. O cara até pode ter sido da Atlética, ou
ter sido do Centro Acadêmico, mas num outro ano ele não está em nenhuma das duas
instituições, aí eles que comandam as barbáries.
O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Até caras formados?
O SR. GINES VILLARINHO – Até formados, residentes, outros já formados,
que não fazem residência. Isso acontece.
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O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Não consigo entender
essa contradição. As pessoas das atléticas organizam as competições e tal, e as pessoas
das atléticas levam o clorofórmio?
O SR. GINES VILLARINHO – Não. Quem leva o clorofórmio é o sexto ano,
o último ano.
O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – As atléticas permitem
toda essa loucura.
O SR. GINES VILLARINHO – Se a gente for seguir a hierarquia, eles se
submetem à hierarquia. O Centro Acadêmico também, infelizmente. Às vezes tenta
brigar um pouco contra a hierarquia, mas não conseguem e acabam se submetendo.
O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Conclua seu depoimento.
O SR. GINES VILLARINHO – Só para deixar isso claro, a questão dos jogos,
que tem de ser dito.
No dia seguinte vai ter jogos, peguei os garotos da minha sala e falei: Está muito
chato, só confusão, o tempo inteiro pressão, a gente está se divertindo pouco. Era um
domingo, tinha jogo na TV e falei: Vamos sair e assistir a um jogo? A gente toma uma
cerveja.
O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Lá na cidade de Santa
Rita?
O SR. GINES VILLARINHO – Isso. Vamos sair? Vamos. Juntei eu e mais
quatro amigos, ou cinco, saímos de manhã, paramos num barzinho, ficamos numa mesa
tomando cerveja, comendo petisco, almoçamos ali, assistimos ao jogo, e voltamos no
final da tarde. Ainda lembro que a gente brincou com uma moradora que estava com
uma mangueira molhando o jardim e deu banho de mangueira na gente. Um dia
excelente.
Chegamos no alojamento, tinha uma comissão nos esperando, que não era da
Atlética, por sinal, e um dos garotos que estavam mais exaltados ali: Todo mundo na
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praça. Tinha uma pracinha na frente do alojamento. Quero todo mundo na praça. Quero
todo mundo ajoelhado. Quem vocês acham que são? E ninguém nem entendendo, não
entendi qual era. Ele pegou e abriu a mão: Está vendo essas bolhas aqui? Você está
vendo esse suor, está vendo o jeito que eu estou? Isso aqui é culpa de vocês. Quem tem
de tocar bateria são vocês, e eu tive de tocar essa porcaria o dia inteiro porque vocês
saíram.
Olhei para ele e falei: A gente foi ao bar assistir ao jogo e tomar cerveja. Vocês
não têm direito de fazer isso, porque vocês estão traindo sua faculdade. Pegou a cabeça
de um por um e esfregou na axila. Está sentindo isso? É para vocês nunca mais
esquecerem o que vocês têm de fazer, qual é a sua obrigação. Continuou com alguns
xingamentos, aquela coisa, e ficou aquele clima de que a gente não poderia fazer.
Da Intermed, acho que tenho mais lembrança dessa primeira, porque no ano
seguinte eu fui no primeiro dia, quando chegou no alojamento o clima estava tão ruim
que eu fui embora no mesmo dia. Era a repetição desse clima.
O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Deixa eu fazer uma
última pergunta, para concluir seu depoimento e passar para os professores, para ver se
você pode ou consegue responder, ou se você tem elementos para responder essa
pergunta.
De tudo que nós estamos levantando dos trotes, tem consequências,
interligações, principalmente na cadeia, no encadeamento do poder. Qual a relação do
poder das atléticas com as residências médicas na Unicamp?
O SR. GINES VILLARINHO – Eu acho que posso colaborar nisso, mas não
responder diretamente. Como eu disse, eu fui coordenador do Centro Acadêmico, e as
conversas nunca são diretas, ninguém marca uma reunião e dizem: Vamos discutir a
respeito de tal tema. Quando o tema é dessa coisa da hierarquia, do poder.
Mas, por várias vezes alguns colegas comentavam assim: Eu ouvi dizer que o
coordenador do Centro Acadêmico é quem se reúne com o coordenador da Atlética para
ver a coisa da residência. Eu não dava ouvidos: Não. Está de brincadeira. Isso não
existe. Aí assim: O coordenador do Centro Acadêmico de dois anos atrás saiu do Centro
Acadêmico porque se revoltou porque não quis participar do esquema. São só boatos.
Em todos esses eventos sempre tem, no meio da coação, sempre é: Não vão te
ensinar na faculdade. Você vai ter de aprender sozinho. Você não vai entrar na
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residência. E mesmo se você não fizer nada disso, não quiser fazer aqui, quando você
for dar um plantão, as pessoas não vão te ajudar. Você vai ser excluído.
Então, pelo que eu entendo, não é nem só a Atlética, na verdade seria uma
tradição. Eles usam muito essa palavra tradição. A tradição seria o Centro Acadêmico ir
à Atlética, favorecer, de alguma maneira, a questão da residência.
Eu nunca vi, não sei de nenhum esquema certo de prova de residência, de vazar
questão, de nada disso. Realmente não sei. Mas o boato que corre, que todo mundo
comenta, é que isso sempre teve e que as pessoas que participam das patotas, as que são
populares na faculdade, são as pessoas que têm acesso às questões.
Boatos de gente que foi contra, que foi denunciar e que foi agredida, mas sempre
boatos. Isso, não tenho nenhum fato que eu possa passar.
O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Você conhece essa
tabela?
O SR. GINES VILLARINHO – O Koba me apresentou a tabela agora de
manhã. Eu não conhecia.
O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Tem até um Tassinari
aqui, doutor. Pediatria. Antonio Mário Tassinari, pediatria.
O SR. DR. ULYSSES TASSINARI – PV – Filho de um sobrinho.

(Manifestação fora do microfone.)
O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Excelente aluno, os
professores estão falado.
O senhor é pediatra também, doutor?
O SR. DR. ULYSSES TASSINARI – PV – Não, fiz cirurgia.
O SR. GINES VILLARINHO – Só para concluir, mais um detalhe também,
que são coisas que não podem passar. Durante a graduação algumas vezes isso se
confirmou, realmente, da questão do ensino, de não ter facilidade.
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Porque muitas vezes a gente tem contato direto com os residentes, nas
especialidades. Então, eu fiquei marcado por essa questão, eu comprei briga com o
trote, todos os anos eu ia e entregava uma carta falando ao calouro: Não vá à festa, não
vá ao “Churrasco”, porque lá vai acontecer isso e isso. Você vai se você quiser se
submeter a isso. Então, eu arrumei muita indisposição na faculdade.
Em algumas especialidades, realmente, o pessoal fazia questão de dificultar o
nosso aprendizado. Isso, principalmente na parte de obstetrícia, isso era claro. Os meus
dias de centro obstétrico foram terríveis. Durante as cirurgias eu era coagido pelas
residentes.
O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Você fez residência?
O SR. GINES VILLARINHO – Fiz residência na Federal da Paraíba, de
medicina de família em comunidade. Eu não fiz residência aqui. Mas eu era aluno,
interno, dentro do centro obstétrico, para aprender.
O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Você é paraibano de
nascimento?
O SR. GINES VILLARINHO – Não, sou paulinense, de Paulínia.
Só para ficar claro que são algumas especialidades, alguns focos. E isso também
é importante, tem alguns outros lugares que isso não acontece de maneira alguma.
O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Não acontece o quê?
O SR. GINES VILLARINHO – Não acontece esse tipo de coação do residente,
de dizer: Você é bacaninha, você foi às festas, você é da Atlética, você é legal, para
você eu ensino. Você eu não gosto, você vai ficar aqui instrumentando e ninguém te fala
nada.
O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Isso existe?
O SR. GINES VILLARINHO – Existe, mas não são em todas as
especialidades. A gente tem algumas especialidades em que isso passa longe, e outras,
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que eu pude citar a obstetrícia, que é claramente. O pessoal diz que você se forma
médico na obstetrícia, é lá que eles ensinam você, no estágio no Caism, é lá que você
aprende a virar médico.
E é porque, madrugadas a fio, e muita pressão, e esse tipo de coação, que
acontece lá dentro.
O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Deixa eu te perguntar
uma coisa. Eu tomei meu trote na faculdade em 1968, fim de 1968, início de 1969, e já
vai para 40 e poucos anos, 45 anos, que eu tomei meu trote.
Eu lembro exatamente quem me deu o trote, convivi com todas essas pessoas na
faculdade. Era mais de uma faculdade, então tinha gente de outras escolas junto. Eu não
esqueço de nenhuma pessoa.
Eu acompanhei todos, todos, todos, dentro da escola, acompanhei depois o
progresso profissional deles, a formação política deles, os valores humanísticos, ou a
falta de valores que eles tinham.
Teve um sujeito que pegou um bloco de concreto, o pedaço de um bloco, e jogou
aqui na minha bacia. Ele era de Colina, morreu faz pouco tempo, parece que se
suicidou. Era um cara que tinha problemas mentais. Me lembro como se fosse hoje.
Tinha um outro que mal falava português, ele grunhia, acho que ele misturava
bugre, não porque ele tivesse origem indígena, tal o grau de ferocidade.
Eu achei importante seu depoimento, mas acho que esses depoimentos são tão
lacônicos, têm tantos buracos, que são importantes, são corajosos diante de uma
estrutura tão coercitiva, tão vigiada, mas eu acho que esses elementos deviam ser mais
aprofundados.
Tem muita gente, por exemplo, que pega a história da vida familiar, vai buscar a
história dos pais, dos avós, dos antepassados, para entender quem é aquele ser humano
que está lá, que é cada um de nós, qual a trajetória, qual a formação, todo esse convívio.
Eu acho que o trote, agora vou falar um achismo, tenho uma opinião. Eu acho
que o trote devi ser enquadrado no capítulo da tortura, porque, primeiro, que não
prescreve. Porque você sabe como a polícia enquadra trote? Qualquer coisa que ocorra
no trote? No máximo, o enquadramento penal é violento atentado ao pudor.
O SR. GINES VILLARINHO – Não cheguei nem a ir na delegacia denunciar.
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O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Às vezes é violento
atentado ao pudor. E as sindicâncias das faculdades não investigam nada, não apuram
nada, nada. Geralmente o culpado é a vítima.
Só vou te dar um exemplo, mais emblemático. Naquela tragédia da boate “Kiss”,
de Santa Maria, que as pessoas, não tem sujeito lá, a frase não tem sujeito, o sujeito é o
cara da banda que tocou fogo no fogo de artifício, o dono da boate que não permitia que
os alunos saíssem sem comanda.
Eu fiz um levantamento, 95% das pessoas que estavam na boate eram calouros.
Dos mortos, quase 80% eram do primeiro ano. Aquilo foi uma festa de calourada. Cabia
350 pessoas na boate, puseram 1.500 pessoas, e tinha todas aquelas regras, não podia
abrir as portas de fuga, mesmo porta de incêndio, enquanto não pagassem as comandas.
Eu vou dizer uma coisa para você, vou deixar de ser deputado daqui uma
semana, Dr. Ulysses, eu, mas esse negócio de trote, dessa loucura de “Maratoma”, toda
essa loucura, vou fazer disso uma coisa da minha vida, principalmente quando eu fiz
esse cruzamento com o negócio da boate “Kiss”.
E hoje, no interior do Estado de São Paulo, Campinas, Araraquara, Ribeirão, tem
uma outra forma de aliciamento chamada “Ladies First”, que nem vou te contar aqui,
porque preciso ouvir os professores, o que é isso.
Então, esse negócio virou um absurdo, porque uma sociedade, quando ela deixa
de ter valores, quando ela deixa de ter regras, ela entra nisso que virou.
Então, eu gostaria de, um dia, falar com as autoridades estaduais, com os
reitores: Qual o projeto de universidade que nós estamos tendo, dessas repúblicas, dessa
loucura toda? Você já viu um vídeo de uma “Maratoma”?
Hoje à tarde vem o professor Lotufo...
O SR. GINES VILLARINHO – Já participei.
O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Então você sabe o que é a
loucura. Vamos lá.
O SR. GINES VILLARINHO – Só para deixar claro, vou passar a palavra,
falei bastante, mas ainda tem bastante coisa que a gente poderia colocar. Fica para outra
vez.
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O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Agradecer aos
professores, que chegaram cedinho aqui.
Passo a palavra à professora Angélica Maria Bicudo Zeferino.
A SRA. ANGÉLICA MARIA BICUDO – Primeiramente, só uma correção do
meu nome, que não tem o sobrenome Zeferino. É só Angélica Maria Bicudo.
O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – A senhora é parente do
Dr. Hélio?
A SRA. ANGÉLICA MARIA BICUDO – Sim, bem distante, mas sim.
Eu sou professora da Faculdade de Medicina da Unicamp desde 1985, e sou da
13ª turma, entrei na Unicamp em 1975, e naquela época a Unicamp era tida como uma
universidade que não tinha trote. E realmente não tinha. Quem nos recebia eram os
sexto anistas e nos esclareciam sobre a faculdade e tinha até um baile de calouros, um
baile mesmo, num clube de Campinas, um baile.
E realmente eu não sei quando isso começou, porque eu fiz faculdade na
Unicamp, continuei lá como professora, e eu não sei como isso começou, e cada vez que
um aluno fala que é tradição, isso me soa de uma forma muito ruim, porque não é
tradição. Nunca foi. Então, é uma prática condenável.
Eu fui coordenadora do curso durante oito anos e meio, não contínuos, mas
nesse período que o Gines fala, eu era coordenadora do curso, e a gente já vinha lutando
contra o trote há muito tempo.
E ele me fez lembrar algumas coisas. Eu tenho uma memória muito ruim para
datas, para coisas assim, mas para alguns eventos não dá para esquecer. E o Gines era
representante da turma do primeiro ano, e eu até pus muita fé nele, porque ele era mais
velho, mas eu agora entendi, na sua fala, eu nunca tinha entendido por que após o
primeiro ano você saiu da representação da turma. E você nunca se aproximou da
coordenação do curso. Também não entendia.
Porque todos esses fatos nunca foram relatados à coordenação, e eu sempre fui
uma coordenadora muito aberta, porta aberta. Os alunos iam e conversavam à vontade.
E nessa gestão do Centro Acadêmico eles se afastaram, porque como o Gines
falou, não tinha uma coordenação, eles eram todos responsáveis, então eu não tive um
canal de conversa direta. Cada vez que eu tinha de conversar com o Centro Acadêmico
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eu não sabia a quem me dirigir. Eu falava com um, pode falar comigo, o outro, pode
falar comigo porque também sou coordenador. Então, ficou uma lacuna naquele período
que agora, com o Gines falando, eu me recordei.
Se eu tiver de falar de alguma coisa que eu não fiz nessa faculdade foi conseguir
acabar com esse trote, porque no currículo, a gente conseguiu mudar o currículo,
conseguimos um monte de coisa, melhorar o curso, melhorar a avaliação, mas,
infelizmente, e o sentimento que eu sempre tive foi esse que o deputado demonstrou no
final. Os depoimentos são lacônicos, eles nunca apresentam nomes.
E cada vez que chegava uma denúncia, era sem nomes, só vinha a queixa, e eu
implorava para que denunciassem, para a gente poder abrir um processo. E nunca foi
feito isso.
Uma vez eu recebi uma carta anônima, falando de trotes, mas sem descrever
trotes, mas falando que tinha trotes violentos, e citando os apelidos dos alunos.
Apuramos todos, quem eram os alunos, chamamos todos, inclusive alguns estão listados
nos nomes que o senhor falou, e na verdade a denúncia foi anônima e a gente sempre
consultava a Procuradoria e não dava para fazer uma sindicância daquelas de 30 dias e
dar suspensão. Então, o máximo que a gente conseguia era intimidá-los, chamá-los, o
diretor e eu, coordenadora do curso.
Eles ficam, eles são todos muito valentes no trote, nisso tudo que o Gines
comentou, mas quando a gente coloca para chamar, viram todos meninos chorões, que
ficam todos mansinhos e não fazem nada, e nunca fizeram nada.
Então, nunca a gente conseguiu, teve um aluno, não foi esse, Gines. Esse não
lembro, mas foi um outro. Esse eu lembro muito bem, porque marcou bastante. Esse
menino entrou, 17 anos, fez a matrícula, e tinha essa bateria, o menino adorou
participar.
E tem outra coisa, deputado. Os pais querem que o aluno receba o trote, para
tirar foto, não sei o que, na matrícula. Então, a gente ficava vigiando ali.
Mas, esse aluno gostou, tocou na bateria, e chegou para a mãe e falou: Mãe, eu
quero ir à festa à noite. Aí a mãe falou: Não, você não pode nem beber, você não tem
nem 18 anos. Aí chegou um aluno da Atlética e falou: Não, pode deixar que a gente
toma conta dele.
Aí a mãe deixou. No dia seguinte essa mãe me liga dizendo que o menino
chegou em casa e disse que não ficava mais nessa faculdade de jeito nenhum, que queria
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ir embora. E foi. E a mãe me relatou que ele não falava o que aconteceu, ele não dizia o
que tinha acontecido.
Ele era de Minas, eu ligava para a casa dele, falava com a mãe: Ele não quer
falar nada, ele disse que não aconteceu nada. Aí um dia, de tanto eu ligar, ele atendeu o
telefone e eu falei: Queria saber o que aconteceu, estou sabendo que você está sendo
intimidado pela internet. Ele falou: Não, professora, não aconteceu nada. Eu que quis
vir. E foi fazer UFMG, porque ele tinha entrado lá também.
Então, esse aluno me marcou, porque foi uma coisa que aconteceu algo muito
sério nessa festa que fez o menino ir embora, largar a Unicamp, onde o sonho dele era
fazer lá.
E o que nós conseguimos apurar? E olha que a gente investigou naquela época.
A gente conseguiu apurar que um ano, um determinado ano levou alguma coisa lá na
festa. Mas não consegui descobrir. E não foi numa sindicância, porque eu não tinha
denúncia, não tinha nada. Foi porque os alunos confiavam muito em mim e me
contavam as coisas.
Então, eu ia ficando sabendo as coisas pelos alunos mesmo, e algumas denúncias
chegavam assim, o aluno chegava, mas eu implorava: Faz a denúncia. E não. Assim
como o Gines não falou nome de ninguém, eles não faziam a denúncia.
Eu até entendo, porque existe essa coerção, existe um terrorismo. A gente não
nega isso. A gente está lutando com isso há anos lá dentro. Em 1998, que eu entrei na
coordenação do curso, a Universidade instituiu a lei antitrote. Então, não podia, nem na
matrícula, jogar ovo, nada, não podia nada. E depois ficou isso.
Foi melhorando um pouco, mas dentro da universidade acabou-se o trote, aí
passou a ser fora. E aí a gente não tem poder de ação muito grande.
Na recepção dos pais eu dizia: Não recomendo as festas que são fora da
universidade. O que eu ia poder falar? Aí os meninos da Atlética ficavam muito bravos
comigo porque não ia ter gente na festa.
Mas eles iam, eles vão. O Gines não quis ir, não quis experimentar, achou que
era legal?
O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – A senhora ouviu e viu os
depoimentos dos meninos e das meninas que estiveram aqui depondo?
A SRA. ANGÉLICA MARIA BICUDO – Não vi.
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O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Um minutinho. João,
pede para o Koba pôr aquela gravação do dia da Unicamp, que está junto com aquela de
Rio Preto, por favor.
Olha professora.
A SRA. ANGÉLICA MARIA BICUDO – Tudo que o Gines falou eu não vi,
mas não é mentira. Então, tudo eu ficava sabendo através dos alunos, mas sem denúncia
nenhuma.
Então, Intermed, a minha proposta foi tirar o nome da Unicamp da Intermed,
porque aí vocês vão sem a bandeira da Unicamp. Aí, o que aconteceu? Eu trabalho com
um colegiado, e na hora que você coloca no colegiado: Não, não pode, esporte é
importante. É como ele falou, tem lá os que jogam pra valer, que levam a sério.
Eu, se me perguntar, eu não consigo entender o que acontece. Eu não consigo
entender uma menina cantando aquele hino horroroso. Nunca consegui.
O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Elas fazem sinal de
estupro com a mão.
A SRA. ANGÉLICA MARIA BICUDO – Não consigo entender. Um hino que
é horrível, a gente sabe disso. Sei que elas falaram aqui, porque elas me contaram, mas
eu não vi os depoimentos.
O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – E aqueles que andam com
saias de escocês, a senhora sabe por que tem aquilo?
A SRA. ANGÉLICA MARIA BICUDO – Sei. Aquele grupo, isso também
fiquei sabendo pelos alunos, porque eles negam isso, porque eu também chamei para
conversar. Eles fazem uma iniciação e você tem alguns pré-requisitos para entrar nesse
grupo que usa saia.
O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Como eles chamam?
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A SRA. ANGÉLICA MARIA BICUDO – Kilts. Os meninos não sei como
chamam. É o grupo que usa kilt.
E o que eu sei, dos pré-requisitos, é você ser machão, ser mais violento. Era mais
ou menos essas coisas.
O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Koba, providencia os
depoimentos das meninas da Unicamp. Aquele de ontem que eu te dei, que tinha a
Famerp.
A SRA. ANGÉLICA MARIA BICUDO – Eu também nunca entendi quando
começou isso e nem por que eles usam saia. Para mim é uma coisa meio ridícula até.
O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Vou dizer para a senhora.
Eles usam aqueles saiões escoceses, a senhora sabe a tradição da Escócia, por que eles
usam aqueles saiões na Escócia? Porque eles não têm roupa de baixo.
E aí, quando eles levam as meninas para as chácaras, eles levantam os saiões e aí
eles as submetem, conforme o dia da loucura, desde urinar na cabeça das meninas, a que
elas tenham qualquer manipulação com os órgãos sexuais deles. Por isso que eles
andam sem cueca por baixo e por isso usam o saião. E aí eles atraem as meninas para as
festas, com bebidas com conteúdos químicos adulterados, as meninas entram em estado
de torpor, elas desmaiam, perdem a consciência e são violentadas.
A SRA. ANGÉLICA MARIA BICUDO – Isso na Unicamp?
O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Na Unicamp. Estou
falando da Unicamp, professora. Da Unicamp.
Nós temos vídeos. Eles têm tanta certeza da impunidade que eles filmam essas
festas.
A SRA. ANGÉLICA MARIA BICUDO – A impunidade deles é essa, ninguém
fala os nomes, ninguém fala que isso acontece.
O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Eles põem na internet.
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A SRA. ANGÉLICA MARIA BICUDO – Eu fiquei oito anos, deputado,
nunca nenhuma menina me procurou para dizer qualquer coisa desse tipo na
coordenação.
O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Acredito na senhora. Eu
nem sabia que existia esse mundo.
A SRA. ANGÉLICA MARIA BICUDO – Das saias eu sabia, mas nenhuma
menina me procurou.
O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – É uma coisa, e as pessoas,
vou falar do meu jeito, as crianças que rejeitam isso, eles vêm aqui e falam: Olha, não
podemos ser identificados. Como se eles fossem, eles têm medo, como se fossem
pessoas que estivessem denunciando uma chacina, coisa que o rosto deles não pode
aparecer, o nome não pode aparecer.
A SRA. ANGÉLICA MARIA BICUDO – O que admiro, até quero
parabenizar, a coragem daquelas meninas da USP. Se não fossem elas, esta CPI não
estaria instalada.
Porque, realmente, nunca ninguém teve essa coragem que elas tiveram, por mais
que a gente incentivasse. Agora, chega uma menina e te fala assim: Professora,
aconteceu isso, só que eu não quero que fale, porque vão falar que eu bebi, porque eu
bebi mesmo. Eu vou falar? Eu falo: Você não quer denunciar? Você foi à polícia?
Porque isso, para mim, é crime.
Se é crime, tem de ser feito boletim de ocorrência. Eles têm de passar por um
processo criminal comum, e não só dentro da faculdade.
O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Quero pedir, você tem o
depoimento do professor Drauzio à mão, ou você já achou o da Unicamp. O das
meninas não está salvo? Porque as suas alunas vieram aqui e fizeram um depoimento,
falaram por mais de sete horas aqui. A senhora não imagina o que elas falaram. Vou dar
uma cópia para a senhora.
Você tem alguma coisa das festas da Unicamp aí, Koba? Tem dos kilts?
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A SRA. ANGÉLICA MARIA BICUDO – Agora, o que me assusta também,
como eu continuo dando aula, tudo, alguns alunos acham que não tem problema.
O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Professora, pode ver com
calma. Essa é da Intermed. Vamos mostrar para os professores. É importante. Vamos
fazer uma coletânea de Unicamp.

*

*

*

*

*

*

É feita a apresentação do vídeo.

O SR. RICARDO KOBAYASHI – Aquele primeiro são alunos da Unicamp,
tem um kilt lá no meio, os outros talvez sejam, e eles vão no meio da quadra, colocam o
dedo no fundo da garganta, vomitam até não ter mais nada no estômago, e depois eles
se atiram no vômito.
Isso aqui é o grito deles na Intermed, porque os kilts querem parecer sujos e
maus. Então, eles tentam criar esse estigma.

*

*

*

*

*

*

É feita a apresentação do vídeo.

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Vamos mostrar tudo que
tem de Unicamp e vai falando.
O SR. RICARDO KOBAYASHI – Essa é a brincadeira que as meninas
comentaram, que é a “banheira do Gugu”, que eles fazem. Se não me engano, é com os
calouros, Gines? E as meninas têm de participar dessa brincadeira, de agarrar os
meninos para evitar que eles peguem o sabonete, e os meninos agarram as meninas.
Essa foto eu não sei, mas certamente é alguma cena de trote.
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A torcida na Intermed, provavelmente, e aqui eles bem alcoolizados. Aqui não
tem hino.
O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Tem os hinários da
Unicamp?
O SR. RICARDO KOBAYASHI – Não. Aqui é postagem daquela página
“Dignidade Médica”, que só tem coisas preconceituosas lá dentro. A senhora conhece,
professora? Não é especificamente da Unicamp essa “Dignidade Médica”, é uma página
do Facebook.
O SR. RICARDO MENDES PEREIRA – Na verdade é uma crítica dos dois
lados, críticas e defesas ao médico, pelo que eu conheço.
O SR. RICARDO KOBAYASHI – Aqui já são comentários de Facebook. Ana
Beatriz: Vocês que sabem. Luiz Afonso Ferreira: Ou somos a sala que até agora
estamos sobrevivendo ao CAE. Depois, Luiz Afonso Ferreira fala de novo: Todos os
veteranos diziam que o CAE acabaria com a facul. Agora poderia surgir daí, só que
mais sutil, 52 pau no cu da CAE. Sutil? Ha ha ha.
Sinceramente não sei o que é CAE.
A SRA. ANGÉLICA MARIA BICUDO – É o Centro de Apoio ao Estudante,
que foi criado faz dois anos para que os alunos vão lá e denunciem, e aí têm sido
apuradas muitas coisas. Acho que é uma das iniciativas mais importantes contra o trote
que a faculdade assumiu. Já tem dois anos funcionando.
O SR. RICARDO KOBAYASHI – Aqui, 52, acho que é uma votação a
respeito da turma 52, e aí diz: Sete votos doentes...

(Manifestação fora do microfone.)
O SR. RICARDO KOBAYASHI – Aqui, o mesmo menino Luiz Afonso
Ferreira: Está fudido, Bad, já estou ligando anonimamente para a CAE. Deve estar
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fazendo alguma brincadeira, porque o menino devia sugerir de fazer algo que não
deveria.
Algo me diz que alguém não vai entender que foi uma brincadeira. Ha ha ha.
Espero que entendam. Relaxa, a nossa sala está de boa.
Aqui é um depoimento de alguém que se sentiu oprimido. Esse menino é um
aluno lá da, ou é formado ou é aluno, e ele faz um comentário corrigido: Coitado do
residente, não deixam mais ele se envolver com assuntos de sua ex-faculdade. Ha ha ha.
Ele está tirando um sarro desse comentário aqui.
Aqui, acho que quando foi feito o depoimento aqui em São Paulo: Acabei de ver
a reportagem na “EPTV”. Uma interna foi assediada por um residente que disse a ela
que vestir a roupa da Faculdade de Ciências Médicas era indigno para a interna. Aonde
chegamos? Indigno é essa criatura que chegou até a residência, que deveria ser um
exemplo para os internos, mas é arrogante, sem o mínimo de senso ético, vestir a roupa
da gloriosa FCM. Essa pessoa e outros iguais a ela, que emporcalham a nossa faculdade.
Cadê as leis deste país? Essas pessoas não são médicas, são bandidas. Bandido tem de ir
para a cadeia e ser privado do convívio social. Sou da 19ª turma e desejo aplaudir as
pessoas que estão tendo coragem de denunciar essa sujeira toda. Sei que as provas são
poucas, porque os bandidos não deixavam a calourada levar celular para as sessões de
tortura. Tudo era premeditado para não se ter provas. Tenham coragem, deem nomes,
vão até as comissões abertas da faculdade. Esses bandidos têm de ser...
Ela perguntou: Quando você estudou era como? O morde bunda que vocês
davam era o quê? Por que você não reclamou antes? O morde bunda é uma tradição
também na Unicamp, que eles praticam isso, de morder um a bunda do outro. Às vezes
o veterano abaixa a calça e fala, morde a minha bunda, para o calouro, e o calouro tem
de morder.
A moça: Gente, cuidado com as decisões precipitadas. As coisas podem não ser
como dizem. Todos os abusos devem ser investigados e punidos, mas pode ter exagero
no meio disso. Minha turma sofreu com uma caça às bruxas no ano de formatura.
Espero que investiguem tudo e façam justiça. Não à perseguição.
Marlene Pitarello comenta: Adriana, eu não acredito que seu discurso seja esse.
Nunca ninguém mordeu a minha bunda. Se mordeu a sua e não denunciou, você ajudou
a chegar nessa merda toda. E tem mais, nunca se teve notícia de abuso sexual e estupro
na minha época. Porque recentemente apareceram denúncias de estupro, em 2008, 2007,
não lembro, e em 2013 na Intermed. (Pausa.)
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É feita a apresentação dos vídeos.

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – ... deram trote este ano, na
maior cara dura. Fui me apresentar lá no gabinete do presidente da Câmara, sujeito
super formal, conservador, ligado à igreja católica da tradição mais conservadora, o
presidente, e me recebeu muito bem.
Aí ele falou assim, eu falei: Mas este ano não está tendo trote. Ele falou: O quê?
Não está tendo trote? Chama lá meu chefe de gabinete. Aí veio um senhor, de origem
humilde. Pode falar na frente do deputado, disse o presidente da Câmara de Campinas,
filho do Zimbaldi, Rafa Zimbaldi: O senhor pode falar. Ele falou assim: É verdade. Meu
menino entrou na Unicamp, embebedaram ele tanto, tanto, tanto – agora, semana
passada, quando teve o trote – embebedaram ele tanto – nós fomos fazer PUCamp lá –
embebedaram ele tanto, tanto, ele passou tão mal, e ainda queriam levar, resgatar ele
para não voltar para casa, e levar para um apartamento para tentar tratá-lo para devolver
para a família. Aí nós descobrimos, fomos lá e pegamos o nosso menino e trouxemos de
volta. Eu falei: O senhor fala isso? Ele falou: Não vou falar. Então traz o menino. Não
posso, não posso.
Então, eu estava lá em Campinas, nós estávamos falando, além da sessão, e a
meninada estava sendo torturada lá na Unicamp, professora.
A SRA. ANGÉLICA MARIA BICUDO – Não na Unicamp, nesses lugares.
O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Professora, a senhora
sabe como é em Coimbra? Eles levaram seis garotos para a praia e mataram seis pessoas
afogadas. Aí o que fizeram lá em Portugal? Eles fizeram o estatuto, lá chama “O
Estatuto da Praxe”. Todas as repúblicas são consideradas, e as atividades e tal, são
consideradas prolongamentos do campus.
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A SRA. ANGÉLICA MARIA BICUDO – O nosso regimento prevê isso. Ele
prevê.
Um dia eu chamei um aluno, porque falaram, e eu chamei mais por processo
educativo, não tinha uma denúncia, não tinha nada, e eu falei: Você sabe? Ele falou: Eu
posso ser incriminado se eu faço fora da Unicamp? Eu falei: Claro que pode. Aí peguei
o regimento e mostrei para ele. O nosso regimento prevê isso. Se ele for um aluno nosso
e cometer um crime lá fora, ele é indiciado aqui dentro também, na Universidade. Isso é
previsto sim. O que nós não temos são as denúncias, porque qualquer denúncia que é
feita pode ser.
Agora, com essa CAE, que os alunos também ironizaram ano passado, eu não
sou da CAE, eu não estou na coordenação desde 2010.
O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Mas se dispôs a vir.
A SRA. ANGÉLICA MARIA BICUDO – Claro, eu sempre fui contra e não
consigo entender isso.
Mas, a CAE está proporcionando uma segurança maior para esses alunos. Os
alunos estão indo e fazendo depoimentos incríveis. Esse é um avanço. Eles estão sem
medo. Mesmo os meninos que vieram aqui, são meninos que estão lá, não têm medo,
eles vão e falam. E o que nós temos de fazer? Ampará-los, para que não sofram
nenhuma retaliação.
Porque você viu como eles insultam a CAE? Eles insultam dizendo que não vai
ter punição, a CAE que se dane.
O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Professora, deixa eu falar
uma coisa para a senhora. O Drauzio Varella era o médico que dava o maior cheque
para o Show Medicina, o maior cheque. Ele via todos, era o maior contribuidor.
Quando ele descobriu o que era o Show Medicina, e o que eles estavam fazendo
com o dinheiro, olha o que ele gravou para a gente. Você tem aí, Koba? Põe o professor
Drauzio.
Teve um impacto lá dentro, e o Saldiva renunciou aqui, naquele dia que os
alunos estavam depondo. A senhora nem imagina a repercussão que aquilo teve. Teve
médico que me trata que falou: Você não precisa aparecer mais aqui. Para mim. Você
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não precisa mais aparecer aqui no meu consultório, por favor. Olha o que você está
fazendo com a nossa faculdade.
Vamos ver o professor Drauzio.
O SR. DRAUZIO VARELLA – Vocês devem ter visto esse caso das alunas da
Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, que foram estupradas por
colegas em festas nas quais o álcool é consumido à larga.
Quando acontecem esses casos de estupro, todo mundo acha que a mulher tem
uma culpa nessa história toda, especialmente quando ela bebeu. Eu fico chocado com
esse tipo de interpretação.
Eu já, muitas vezes bebi, passei do ponto também, nunca fui estuprado. Não
conheço nenhum homem que tenha sido estuprado nesse tipo de situação.
A tendência, em qualquer caso de estupro, é jogar na mulher a culpa: Não devia
ter bebido. Ela estava com uma saia muito curta.
Homem nenhum tem esse direito. Você não pode se aproveitar de uma mulher
porque ela bebeu. Ou não pode se aproveitar de uma mulher porque ela apareceu vestida
de um jeito que estimulou a sua fantasia.
Estupro é crime. Esse caso da Faculdade de Medicina é exemplar. As pessoas
dizem: Não, mas imprensa divulgou só porque eram estudantes de medicina da
Universidade de São Paulo. Mas eles estão exagerando porque as coisas não foram bem
assim.
E mesmo as pessoas que criticam, mesmo os jornais que fizeram editoriais a
respeito desse tema, ficam na discussão de se a faculdade agiu direito, se a faculdade
tomou as providências necessárias para evitar que isso acontecesse.
Eu acho que essa situação é muito mais simples. Eu fui aluno da Universidade
de São Paulo, eu fico muito envergonhado de isso acontecer na faculdade onde eu
aprendi a ser médico.
As pessoas ficam chocadas também. E ficam por quê? Porque nós médicos
temos acesso ao corpo das pessoas, ao corpo dos pacientes. E os pacientes, e as pessoas
de modo geral, têm de ter confiança de que nós não vamos abusar delas, que nós vamos
respeitá-las, independentemente do fato de elas estarem bêbadas, anestesiadas ou
drogadas.
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Isso não pode acontecer com médicos, de forma nenhuma, especialmente com
alunos de faculdade que cursaram as melhores escolas do país, porque o vestibular da
Medicina é o mais concorrido de todos. É o mais disputado.
Esses meninos que fazem essas coisas vieram das famílias mais respeitáveis,
estudaram em escolas boas, e têm exatamente a sensação da impunidade, de que com
eles não vai acontecer nada.
Estupro é crime. É um crime previsto no Código Penal. Na cadeia, eu digo por
experiência, eles matam, mas antes de matar eles estupram os estupradores, tanto que
todos os estupradores presos no Estado de São Paulo vão para uma cadeia especial. Eles
não têm condição de sobrevivência.
Estupro é crime. Não interessa se quem praticou foi branco, foi preto, tem
dinheiro, estudou ou não estudou. É um crime previsto pelo Código Penal Brasileiro. É
disso que se trata.
O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Esses relatos que vocês
estão recebendo lá...
O SR. RICARDO KOBAYASHI – Adriano, tem um trecho do depoimento da
Natália.
O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Está chegando o CD, mas
vamos pegar um trecho do depoimento da Natália. Vamos trazer o CD original. Está
com tudo lá. Eu tenho a íntegra do depoimento da menina.
A senhora viu a matéria da “Globo” que foi ao ar?
A SRA. ANGÉLICA MARIA BICUDO – Vi.
O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Vamos esperar e passar
depois.
Vamos passar a palavra ao professor, ou se a senhora quiser complementar,
completar seu depoimento.
A SRA. ANGÉLICA MARIA BICUDO – Só queria dizer o quanto a gente não
foi eficiente para coibir essas práticas, por dificuldade mesmo.
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Teve um ano, na Intermed, que a gente sabia, porque eu tinha proposto isso, e
não foi aceito. Então, a gente foi, no ano que você estava no primeiro ano, a gente foi,
eu e o vice-diretor, em todas as salas conversar com os alunos, pensando, porque assim:
Não, vamos fazer um processo educativo.
Então, começamos, nós fomos lá, e até ouvimos alunos que falavam: Mas eu
entrei na faculdade porque tem esporte aqui – no negócio da Atlética – porque, se não,
não tinha entrado.
Eu até me assustei com aquelas falas, agressivas até, com o vice-diretor e a
coordenadora do curso lá, e ele falando desse jeito. E a gente foi a todas as salas.
Juntamente com o coordenador do curso da PUC a gente fez reuniões para,
naquele ano, a gente tentar coibir a violência na Intermed, e aí eu ouço o relato do Gines
dessa Intermed que nós fizemos esse trabalho.
O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Tem uma coisa que eu
gosto na Intermed, que é uma das especialidades da Atlética da Unicamp, que é o pascu.
A senhora sabe o que é o pascu? Já ouviu falar?
A SRA. ANGÉLICA MARIA BICUDO – Eu nunca fui a festas.
O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – É lá em Santa Rita que
eles fazem o pascu.
A SRA. ANGÉLICA MARIA BICUDO – Nem como aluna eu fui à Intermed,
então eu realmente não conhecia.
O SR. RICARDO KOBAYASHI – Tem o áudio.
A SRA. NATÁLIA ALBERTINI DOS REIS – ... eles iam colocar um colega
meu entre as minhas pernas e iam fingir que ele estava nascendo.
Nessa hora que o cara virou para o lado eu tive tempo de reagir, peguei e
levantei e falei: Não. E comecei a chorar, e morrendo de vergonha de chorar, porque eu
achava que a situação para eu não levar trote era um ser forte, era eu fingir que eu não
me importava, fingir que isso não me atingia.
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Então, muitas vezes as coisas aconteciam e eu ficava fingindo que eu não ligava.
Mas dessa vez não deu para segurar, e comecei a chorar e aí eles pararam e falaram:
Calma, é só uma brincadeira, uma brincadeira tradicional. É só uma brincadeira entre
amigos, que a gente sempre faz. Se você não quiser, a gente não faz.
Eu falei que não queria. Eu olhei para os meus colegas, buscando algum tipo de
identificação. Se um dos meus colegas calouros estivesse olhando para mim e dizendo:
Nossa, isso foi um absurdo que aconteceu com você. Mas não, todos eles desviavam o
olhar, tipo ninguém conseguia olhar no meu olho. Todo mundo olhando para o chão,
olhando para a parede.
E os veteranos, as duas meninas que estavam lá, chegaram e falaram: Não,
caloura, fica tranquila. E me deram uma cerveja: Vem tomar uma cerveja com a gente,
vamos para a festa.
E aí um deles, tipo, pegou, eles perceberam que podia dar merda, eles
perceberam que tinham passado dos limites e, simplesmente, comigo aquilo não dava
para fazer. Eles poderiam ter feito com outras pessoas, e as outras pessoas poderiam ter
conseguido fingir melhor que eu, mas eu não consegui.
E aí eles ficaram colocados em mim a noite inteira, tipo fingindo que eles
estavam querendo que eu me divertisse. A gente foi para uma festa, a pé, e um deles
chegou e me ofereceu um pirulito. Ele falou: Caloura, vamos lá juntos, vamos nos
divertir. E tirou um pirulito do bolso e me deu.
E nessa mesma festa, era a festa da Santa Casa, e nessa festa eu assisti a colegas
meus, do cursinho, que eu convivi anos junto, na sala de aula, eu tive de assistir a eles
jogando futebol pelados. Porque numa hora da festa os calouros ficavam nus, do peito
para cima, com números no peito, e uma hora a música acabava, a música diminuía, a
luz acendia um pouco, e toda a festa ia para o campo de futebol e todos os calouros
tiravam completamente a roupa e jogavam futebol pelados. E a gente assistindo.
E no dia seguinte eu fui embora. Eu fui embora, mas eu não admitia que eu
estava indo embora porque tinham me agredido. Na minha cabeça eu falava para mim
mesma: Eu estou cansada, está bom já, preciso tomar um banho, preciso dormir. Eu
aproveitei, eu conheci a Intermed.
E foi essa a minha Intermed.
O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Tem a palavra, então, o
professor Ricardo Mendes Pereira.
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O SR. RICARDO MENDES PEREIRA – Eu sou docente da Faculdade de
Ciências Médicas desde 2009, mas desde que ingressei na Unicamp, em 1995, em 1985,
desculpa, eu não mais abandonei.
Minha formação, eu sou da 23ª turma da Medicina, me graduei em 1990, fiz a
residência de 1991 a 1993 no departamento de pediatria, fiz pós-graduação, mestrado e
doutorado lá, e já começando com a atividade, como médico assistente, no
departamento de pediatria, já tendo contato com o aluno desde 1995.
Então, de 1995 a 2009, não com a função, com o título de docente, vamos dizer
assim, ou com o cargo de docente, já desenvolvia atividade de ensino com alunos,
principalmente do quinto e do sexto anos de medicina, e desde 2009 venho exercendo a
função, basicamente a mesma função que já exercia antes, só que agora como docente
da Faculdade de Ciências Médicas.
Minha atividade maior é com alunos de quinto e sexto anos, principalmente no
sexto ano médico, onde tenho contato frequente, eu fico com os alunos, num período de
seis semanas, eu fico oito horas por semana com esses alunos, fazendo atividade de
ensino de pediatria, tanto em visitas em enfermaria como atividades em discussão de
sala, que o Gines já participou disso na época.

(Manifestação fora do microfone.)
O SR. RICARDO MENDES PEREIRA – Sim, em 2011, 2012, eu já estava
como docente, e essa atividade é desenvolvida no Hospital Municipal de Sumaré, que é
um hospital que a Unicamp também administra e onde os alunos têm atividades.
E a partir de julho de 2014 assumi a coordenação da comissão de residência
médica, com a mudança da diretoria da faculdade.
Em relação ao trote, a gente sempre escuta, mas vou referendar ou repetir as
palavras da Dra. Angélica. A gente escuta muito, a gente está aberto, assim como a
professora Angélica, eu tenho uma liberdade com os alunos, a gente acaba tendo muita
conversa com eles, algumas coisas nós escutamos, mas, infelizmente, quando a gente
pede para que a coisa saia do anonimato elas acabam não saindo.
Algumas situações que aconteceram, e que foram denunciadas dentro da
comissão de apoio ao aluno, que é a CAE, ela já tem feito medidas em relação em
relação a isso pela diretoria. Todos nós somos contra o trote. Hoje, inclusive, a
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Unicamp, todas as placas da Unicamp de recepção aos calouros, ausência de trote,
contra o trote. A Unicamp tem essa filosofia, assim como a Faculdade.
Eu, em 1985, quando ingressei na faculdade, recebi trotes que não considero
violentos. Talvez o trote mais violento para um moleque de 18 anos, que nunca tinha
saído da casa do pai e da mãe, que nunca tinha comido no bandejão da universidade, foi
comer no bandejão da universidade e ter de comer tudo que colocou. Mas, felizmente,
estava do lado de duas calouras também, que recebemos o trote, e como o próprio
deputado falou, essas duas pessoas até hoje são minhas melhores amigas.
Quer dizer, então, tem o lado do trote que também pode surgir uma grande
amizade quando o trote é solidário, quando a gente pode participar sabendo do limite, o
meu limite vai até o limite do outro.
Tinha, durante a graduação, participei das Intermeds, praticava esportes. Como a
professora Angélica falou, não sei em que momento esse trote torna essa coisa, e essa
palavra tradição surge dentro do cenário da graduação da Medicina.
Nós trabalhamos com isso e a gente tem, sempre tentando, sempre conversando
com os alunos, mostrando a coisa do trote e tudo mais, mas é um trabalho que a gente
está tendo e acho que a denúncia das alunas da USP, a CPI, está trazendo um alerta que
a gente tem de ficar muito mais atento, tem de fazer a denúncia, tem de apurar essas
denúncias.
O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Deixa eu ler uma coisa,
professor, do relatório que tenho da CPI, da CAE.
Em 2013, após muita pressão estudantil, boom de músicas na internet, cansei de
opressão, foi aprovada a criação da CAE, Comissão de Apoio ao Estudante, que visa,
em teoria, combater essas violências e apurar denúncias.
Como ponto positivo, encontramos docentes muito engajados nessa questão.
Contudo, pouco se avançou.
Na calourada de 2014 a CAE fez várias recomendações sobre como deveriam
ocorrer as festas desse período. Muito ignoradas pela comissão organizadora, que
continuou obedecendo às ordens do sexto ano, e mantendo, assim, a tradição da
Medicina Unicamp.
Além disso, a imagem do CAE foi totalmente deturpada por veteranos da FCM.
Colocavam que o responsável por não haver diversão, entre aspas, nas festas, era o CAE
e o CAAL. Colocavam que não haveria interação entre veteranos e calouros, pois assim
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havia determinado a CAE. Ou seja, ao mesmo tempo em que as recomendações para se
realizar a festa não foram seguidas, pintaram essas recomendações para os ingressantes
na Medicina, como as responsáveis por não haver diversão na festa, colocando assim
grande parte desses ingressantes contra um órgão que nem ao menos sabiam direito do
que se tratava.
A estratégia tomada pelo grupo trotista, encabeçada pelo sexto anista J. foi
excluir os calouros da diversão e da brincadeira, já que não podiam realizar as práticas
de trote nos calouros por determinação e vigilância da CAE.
Os veteranos, dessa forma, deram exemplo na “Chopada”, e como as práticas
trotistas eram divertidas, estimulavam a união, amizade e identidade do grupo, que eram
as praticadas apenas pelos veteranos privilegiados entre si. Os veteranos andaram de
elefantinho.
Professor, o senhor sabe por que tem esse passo do elefantinho?
O SR. RICARDO MENDES PEREIRA – Sinceramente, não, deputado. Eu sei
explicar. Quando surgiram os primeiros comentários, eu perguntei assim: O que é o
passo do elefantinho? Como o senhor perguntou do pascu, eu sei do pascu. Muito antes
de fazer a faculdade eu já conhecia esse termo.
O passo do elefantinho, eu sei o que é.
O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – O menino põe a mão na
genitália da menina e a menina pôr a mão.
O SR. RICARDO MENDES PEREIRA – Até ouvir, quando eu ouvi a
primeira vez, eu fiz a cara de o que é isso, o passo do elefantinho? A primeira, talvez de
uma forma ingênua, o senhor pode acreditar ou não, eu achei que a pessoa ficasse,
desculpa a palavra, de quatro, e quisesse andar como um elefante. Foi a minha primeira
informação. Depois falaram: Não, a gente finge que um braço é a tromba do elefante,
eles vão de mão dada e são colocadas as mãos nas partes genitais um do outro. Daí que
entendi.
A primeira vez que vi filme sobre isso foi aqui, inclusive. Eu só entendia, me
explicaram, e a partir daí a gente consegue entender. Mas eu nunca presenciei.
Em relação ao que o senhor leu, do depoimento da pessoa, da CAE, a CAE foi
um órgão que foi criado, que foi o início de uma porta. Ela está tendo muita resistência,
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ela é sempre criticada, mas eu acho, eu não sou a pessoa dentro da faculdade que mais
participa da CAE.
Hoje eu tenho, a partir de julho de 2014, quando eu comecei a integrar a
residência médica, a comissão de residência médica, eu fui convidado a participar,
porque também é um problema de assédio moral, principalmente, dentro da residência
médica. Isso não é só dentro da residência médica da Unicamp. Denúncias já foram
relatadas desde que estou nessa coordenação, e que a gente vem apurando. Inclusive as
denúncias a gente está levando.
Agora, que a CAE é um órgão que está tentando fazer uma porta para essa
denúncia, é. E o que foi pactuado em 2014, eu não posso dizer o que foi cumprido e o
que não foi cumprido.
O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Professor, eu também
estou precisando, vamos estabelecer um teto de uma hora, e quero falar uma coisa.
Professor, esses núcleos fascistas de extrema direita são homofóbicos, racistas.
Se o senhor visse as letras das baterias em relação às crianças deficientes, às
mulheres, às negras, aos homossexuais, nem os primeiros eugenistas, do século XIX
para o século XX conseguiriam fazer aqueles textos, aqueles caras da raça pura, dos
arianos. Nem eles.
E outra coisa. As letras das baterias são ensaiadas. Eles cantam, eles reavivam as
piores, todos os anos. Então, esses caras são delinquentes, eles são criminosos. Eles não
são normais.
Eu estava na Câmara Municipal de Campinas, tentando fazer com que o sujeito
falasse, lá da PUCamp, e quando acabou a audiência o sujeito me abordou de uma
forma extremamente agressiva, um desses trotistas que demoram 10 anos para acabar a
faculdade, que no meu tempo a gente chamava de estudante profissional.
Então, professor, ou a gente, a sociedade se une para enfrentá-los, antes que eles
virem médicos, porque aí o perigo é maior. Um sujeito com diploma de faculdade de
medicina, com essa estrutura.
Então, professor, quem somos nós, um pequeno grupo de deputados, Dr.
Ulysses, que é um grande médico, formado na Pinheiros, lá da região da Itapeva, para
dizer para as grandes universidades brasileiras que esse projeto, alguma coisa está
errada?
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Vai conseguir abrir o depoimento das meninas? (Pausa.) Está bom. Eu capitulo,
diante de tanta falta de planejamento.
Então, professor, sabe o que aconteceu outro dia com Ribeirão Preto? A bateria
lá chama “Batesão”. Como chama a bateria da Unicamp? Isso dá para recuperar?
O SR. – “Batucogo”.
O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Aí vem o diretor, aqui
nessa cadeira, aqui o vice-diretor, o presidente da Atlética e o presidente do Centro
Acadêmico. O presidente da Atlética e o presidente do Centro Acadêmico pareciam
caracol. Meninos, leiam as letras dessas músicas: Não, essas músicas nós não cantamos
mais, está em desuso. Não canta mais? Não. Senhor diretor? Não. Imagina.
Traz o caderninho de hino de 2015. Quais as músicas? Não, está no caderninho,
mas não canta. Por favor, procura na internet a “Batesão”. Aí sabe o que aparece? A
turma do ano, na escadaria da faculdade de Ribeirão Preto, as meninas puxando as letras
das músicas, todas com o dedo assim, assim, as meninas eram as maestrinas, e os dois
anjos que estavam aqui eram os regentes. E o diretor passa no fundo, desde a escadaria e
fica rindo, achando que era a coisa mais maravilhosa. Ele aparece no vídeo.
Eu vou falar uma coisa para o senhor, não podia falar isso, mas na Unesp, em
Ribeirão, tem aliciamento de meninas, através das festas, para a rede de prostituição.
Como elas têm dificuldade de moradia, elas são atraídas para ir para as baladas, elas têm
bebida de graça, aí elas começam a atuar como funcionárias, e elas circulam o estado.
Depois elas circulam o país. E a porta de entrada é Ribeirão, Araraquara e Campinas.
Não é coisa pequena. Entendeu?
Então, nós temos de enfrentar isso. Mas meu negócio é dar aula, sou professor
de faculdade de medicina, não sou da polícia, não sou do Ministério Público. Não, mas
nós somos educadores, professor. Cada um de um jeito.
Esse é o apelo. Professor, os meninos que vieram aqui da Unicamp, os da PUC,
então, eles têm pavor de falar. Só tem uma menina lá, Aline, que é corajosa e fala tudo.
Porque eles mexem com dinheiro, eles escorcham o tempo todo, esses alunos, eles tiram
dinheiro de todas as formas, eles exploram, humilham.
Então, nós temos de enfrentar, porque a Unicamp, sempre que ouvi falar da
Unicamp eu falava assim: Nossa, mas a Unicamp. E o pessoal falava: A Unicamp é uma
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coisa, a Medicina é outra, Adriano. Não confunda. Unicamp é aquela grande coisa, mas
a Medicina... Não pode ser.
Então, infelizmente, eu não consegui recuperar o depoimento dos alunos, talvez
lá em Campinas, quando a gente for lá, nós vamos fazer Unicamp lá em Campinas,
segunda-feira, Unicamp e PUCamp, e você gostaria de falar mais alguma coisa, Koba,
você que preparou todas essas audiências, antes do professor falar para fechar? (Pausa.)
Não quer falar também.
Então, professor, porque este ano teve trote na Unicamp. O filho do chefe de
gabinete do presidente da Câmara, uma pessoa de origem humilde, que você percebe o
sacrifício que aquele homem fez para pôr um filho na Medicina, no primeiro dia
embebedaram o menino que ele quase foi parar no hospital.
Koba, dá uma palavrinha, o Giles fala e o professor fecha.
O SR. RICARDO KOBAYASHI – Da Unicamp, a única coisa que é um pouco
delicada de abordar é que tem essa questão das denúncias, são denúncias,
evidentemente, não tem nada comprovado, de fraude na prova de residência. Tanto que
há uma representação no Ministério Público de São Paulo, lá em Campinas, não lembro
o nome do promotor, que ele tem essa representação também, que foi feita com ele, está
lá e não sei que encaminhamento foi dado.
E, da mesma forma que o Gines comenta, eu escuto essas histórias, esses boatos
da Unicamp, de fraude na prova, há muito tempo. Mas não que eu tenha provas disso,
mas eu escuto, porque eu tenho muita gente que eu conheço que é da medicina,
inclusive da Unicamp, e sempre tem essa história. Inclusive alunos primeiro anistas, que
estão no segundo ano agora, atualmente, eles falam disso também, que a prova de
residência da Unicamp seria um jogo de cartas marcadas.
É uma constante a gente ouvir isso, e tem agora esse pequeno dossiê e a gente
tentou fazer um levantamento em cima dele, das pessoas, do grupo, dos 25, que aqui em
São Paulo chamam de panela, não sei como na Unicamp são chamados, na residência,
parece que desses 25, 24 passaram, e boa parte deles tem ligação com a Atlética. Foram
diretores, vice-presidentes, diretor de marketing etc.
E aí, também são histórias que me contaram, não há comprovação disso, de que
boa parte dessas pessoas que passaram, quando você analisa o desempenho acadêmico
delas, não é um desempenho acadêmico dos melhores. E algumas delas, quando você
estabelece comparativo, ele é aprovado na Unicamp na prova de residência com uma
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nota alta, e bem colocado, e na mesma especialidade ele faz a prova de residência na
USP, é 167º colocado. Com alguns foram traçadas essas comparações.
Claro que são provas diferentes, é legítimo que a faculdade faça uma prova para
selecionar o aluno que ela quer lá dentro, mas, enfim, são fraudes, não são fraudes, não
estou dizendo isso, são boatos constantes, a gente ouve muito isso, e já há bastante
tempo.
O SR. GINES VILLARINHO – É só porque não poderia passar, só quando a
gente fala de citar os nomes.
A questão de citar os nomes, até porque eu já saí da faculdade, apesar de um dia
eu possa voltar, e tenho interesse, pelo carinho que eu tenho, mas o não citar nomes é
porque a gente não tem provas.
Eu não tenho problema algum de a gente sair lá fora e conversar dos nomes, mas
eu não posso falar os nomes aqui, gravando, e depois eu não tenho provas. É só por esse
medo. Não tenho outro medo. Então, o lacônico para mim ficou pesado. Eu não tenho
problema de fazer.
Os nomes que o senhor citou no documento aqui, os nomes que o Koba falou, os
nomes que a professora recebeu naquela carta anônima que a gente recebeu no Centro
Acadêmico, são super pertinentes. É essa moçada mesmo que está envolvida. São deles
que a gente está falando. Mas agora a gente não tem como falar de uma coisa que não
temos provas. Os nomes estão aí, então não é questão de nomes, é questão de provas,
porque aí também fica muito na vítima: Mas você não faz a denúncia, você não fala
quem foi. Então, um pouco de cuidado com isso, porque os nomes a gente tem.
Quando eu estava na Unicamp eu tentei fazer, no segundo ano, quando eu
organizei a calourada, eu falei: Vamos colocar uma bata azul, ninguém mais dá trote,
quem for dar trote eu vou lá e tiro e brigo. E eu fiz realmente.
O que aconteceu foi que de cerca de 20 pessoas que tinham a bata azul, 15
tiveram a bata rasgada, incendiada, e ficaram sem camisa. Eu fiquei brigando com todo
mundo na festa, e a partir do ano seguinte eu falei: Não, quem quer ir à festa vai, mas
vai saber que vai ter trote, que vai apanhar, que vai ser humilhado, porque eu vou falar
dentro do ônibus antes de sair.
Eu arrumei briga com todo mundo, fiz uma carta, entrava no ônibus, distribuía
para todo mundo e falava: Vai quem quer. Vocês vão apanhar, vão ser humilhados, vão
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passar frio, vão cuspir na cara de vocês, mas se vocês querem ir, vão, porque eu quis ir,
hoje talvez não fosse.
Então, o que é importante dizer, e além disso, eu fui à polícia de Paulínia, na
Polícia Civil, sentem na frente do delegado e falei: Quero denunciar, está acontecendo, a
festa é hoje à noite, vai ter trote, vai ter violência. Mas a gente não pode fazer nada de
um crime que ainda vai acontecer. O senhor não pode fazer nada, tem certeza? Estou te
falando que vai acontecer, e se morrer alguém amanhã, o senhor vai saber que eu vim
aqui avisar. Não fez nada.
Liguei no Ministério Público, a mesma coisa: Vai ter uma festa, nessa festa
tradicionalmente acontece isso, isso e isso, como a gente pode fazer? Todas, iniciativas
individuais. Não teve como fazer.
Então, não é questão, o lacônico me incomodou um pouco, desculpa, mas desde
lá da faculdade já tentei fazer muita coisa, e agora que estou fora, apesar do carinho, da
vontade de voltar um dia para poder mudar o que eles estão fazendo, o que esses
monstros fazem, destroem a faculdade, de vontade de voltar lá e fazer, apesar disso,
estou disposto, estou à disposição para a gente fazer o que for possível, citar os nomes,
mas desde que a gente tenha provas, porque os nomes estão aqui, são esses mesmos.
O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Vou dizer uma coisa para
você. Eu, nesses últimos anos, me especializei em tortura, então não tem coisa mais
fidedigna do que o testemunhal, do que o depoimento. Porque prova documental é
quase impossível conseguir no Brasil. Nem os documentos da Guerra do Paraguai foram
abertos pelo Itamaraty até hoje.
Então, a prova testemunhal é a prova mais forte que existe. Mais forte. Diante do
crime, da tortura, dessa barbárie, não pode haver silêncio, conivência. Não tem interesse
maior que pode se sobrepujar à investigação desses crimes.
Você está fazendo uma coisa muito corajosa, dentro da corporação médica, você
vir aqui depor. Eu entendo o que é. Mas é uma coisa libertária. Vocês, com esses
depoimentos, vocês não têm ideia da função social desses depoimentos, da importância
desses depoimentos.
Então, quero te parabenizar. Em momento nenhum eu te censurei. Agora, que
está difícil chegar nessas caras, está. Eles têm grandes advogados, eles não aparecem,
eles são acobertados, as sindicâncias não dão em nada, as investigações.
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Porque quando as sindicâncias são abertas nas universidades, não tem jeito de
evoluir, nem na polícia e nem no Ministério Público, se o lugar onde é gerado o caso, o
fato, não evolui, a sindicância não aponta, não tem nome, não tem queixa, quando vai
para a polícia e para o Ministério Público, aí que some mais ainda.
Ou a gente encara, o Brasil é isso, ou a gente encara o jeito que o Brasil está, o
que tem de ruim no Brasil, ou ele vai continuar, e a gente vai ficar se lamentando para oi
resto da vida. Muito obrigado.
Professor, vamos lá.
O SR. RICARDO MENDES PEREIRA – Só para completar, acho que é o que
eu gostaria de falar, mas como já foi exposto, existiu mesmo essa denúncia, este ano, a
respeito do exame de residência, o qual fui coordenador e fui responsável, porque é o
coordenador da comissão de residência médica que é o coordenador da subcomissão de
exames, já chegou na Unicamp, nós já respondemos.
E da mesma forma que foi feita uma análise, foi apresentada ao Ministério
Público em relação ao desempenho, nós fizemos uma análise também extensa da
situação.
Resumidamente, porque aqui acho que não é, a questão não é essa, mas como se
identificava um grupo de beneficiários dentro do exame de residência, eu como
coordenador da Coreme, a diretoria em associação, a gente avaliou o desempenho da
turma citada como privilegiada em relação às outras três turmas.
O que a gente pode falar, isso já está sendo entregue ao Ministério Público
provavelmente até o final desta semana, à Procuradoria Geral da Unicamp que
encaminha para o Ministério Público, é que alunos de outras turmas também tiveram
desempenho bom na Unicamp e não tão bom na USP.
Acho que isso é uma característica, essa mesma característica está no vestibular,
às vezes o aluno passa no vestibular da Unicamp e não passa no da USP, isso é uma
característica que acontece ano a ano.
Por toda a história que tem sempre desses comentários em relação ao exame de
residência da Unicamp, a gente tem um cuidado muito grande em relação à confecção
dessa prova, de todo um sigilo que essa prova é feita. Quer dizer, ela é feita numa sala
fechada, com computador sem acesso à internet, esse computador é de uso exclusivo
dessa prova de residência, ela fica guardada em um cofre, e quem faz a parte de
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impressão é a comissão de vestibular da Unicamp, quer dizer, tentando fazer toda a
segurança.
Em relação ao desempenho dessas pessoas, nós tivemos, primeiro avaliamos o
desempenho de outras pessoas, de outras turmas, e viu-se que teve a mesma coisa.
Dos aprovados na USP, que chegaram à fase final de classificação da USP, que
o exame de residência tem duas ou três fases, o da USP tem duas fases, três fases,
desculpa, dos aprovados que chegaram, que prestaram prova da USP, alunos da
Unicamp, 24 foram classificados para serem, chegaram à classificação final, não
necessariamente que foram, foram chamados ou poderão ser chamados.
Dos primeiros, que poderiam ser chamados, dos 10 que foram chamados em
primeira ou segunda chamada da USP, seis foram do grupo designado como o grupo
dos protegidos. Ou seja, eles também tiveram desempenho bom, adequado, na USP,
melhor que dos outros grupos.
Isso também é muito difícil de avaliar, depende muito da especialidade, procura
da especialidade.
Outro dado que a gente tem, inclusive a professora Angélica é uma das
coordenadoras do teste de progresso, que é um teste que é feito para todos os alunos de
algumas faculdades de medicina do Estado de São Paulo e de outros estados, que alunos
do primeiro ao sexto ano fazem a mesma prova e avalia o desempenho.
Nós tivemos acesso aos dados dos desempenhos dos alunos da Unicamp, do
sexto ano, ou seja, dos mesmos alunos que prestaram o exame de residência, e com isso
a gente também pôde ver que o desempenho, e o desempenho do teste de progresso
sempre já foi avaliado como uma relação quase que linear, bom desempenho no sexto
ano no teste de progresso gera um bom desempenho no exame de residência, visto que o
objetivo do teste de progresso é estar fazendo uma avaliação de todo o desempenho,
então, com acesso a esses dados, a gente pôde ver que os cinco primeiros classificados
do teste de progresso, três também faziam parte da turma B. E a média da turma B em
relação à média das turmas A, C e D, é um pouco maior no teste de progresso.
E, da mesma forma, uma outra análise, a gente fez várias análises, mas as que
são mais, nós fizemos uma média de todas as disciplinas do internato médico de todas
as turmas. Eles fazem, nós tivemos acesso às notas de todos os alunos, esses alunos
foram separados em turma A, B, C e D, como eles são separados, somamos as notas de
todos os alunos de cada turma e fizemos uma média para ver qual seria a média final da
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turma, e a média da turma B é a maior média, lógico, com uma diferença de 0,1, uma é
8,4 e outra é 8,5, se não me falha a memória, de cabeça não lembro dos números.
Então, dessas situações onde foram citados privilégios, por aquilo que a gente
conseguiu analisar, e que ainda estamos analisando, não teve, eles tiveram desempenho,
durante o curso e no teste de progresso, senão um pouco melhor, ou semelhante ao das
outras turmas.
Existe uma coisa, que existe uma concorrência também. Dependendo da área
cirúrgica, tem mais concorrência, então existe uma dependência de desempenho. Então,
é muito difícil avaliar.
O que dá para falar é que a gente tem uma filosofia de não ter, ou privilegiar os
alunos da Unicamp. Tentamos fazer uma prova extremamente segura. Inclusive, só para
se ter, este ano as pessoas, a professora Angélica inclusive estava presente na prova
prática, as pessoas que foram avaliadoras, ou seja, a prova prática é uma simulação de
uma consulta, e os avaliadores tiveram de deixar com a comissão organizadora os
celulares. Até esse cuidado, foi o primeiro ano que a gente teve esse cuidado, toda a
estrutura. Então a gente sempre está tendo esse cuidado.
Infelizmente esses boatos, como você disse, algumas coisas, sempre acontecem
todo ano na Unicamp. Sempre são apurados ou são sempre avaliados. A avaliação que a
gente tem, eu posso lhe dizer do exame de 2014, para ingresso em 2015, que eu fui da
parte da comissão de residência, foi isso que a gente tem, e essa é uma resposta, uma
parte da resposta que a gente está fazendo para essa denúncia que chegou ao Ministério
Público.
Acho que, concordo com o deputado, é muito difícil, a gente está tendo esse
trabalho na Unicamp, a Unicamp tem a sensibilidade de avaliar esse problema, a gente
está trabalhando com isso. Então a gente está, dia a dia, esse ano tiveram vários
trabalhos de importância, então a gente sabe, eu acredito que não vai ser em um ano que
a gente vai resolver todos os problemas, só que a gente não pode se calar, ou fazer como
avestruz, se tem problema ela coloca a cabeça no buraco e fica naquilo. A gente está
para ajudar.
E a função do professor universitário, a minha função não é só ensinar pediatria.
Eu falo que ensinar medicina hoje é muito fácil. O difícil é ensinar ser médico. São
coisas, quando a gente fala para um garoto de 22, 23 anos, que está no sexto ano
médico, ele fala assim: É a mesma coisa. Mas não é.
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Medicina, hoje, se ele quiser, ele faz medicina pela internet. Ele põe o “Dr.
Google” e ele vai resolver muita coisa. Agora, ser médico é outra. E eu sempre falo isso
para os alunos, por ter muito contato com eles. Não sei se o Gines lembra, a gente
sempre conversava de outras coisas. Se o senhor perguntar para mim, eu sei que ele é
santista, para ver o tipo de conversa que a gente tem, eu pelo menos tenho, a professora
Angélica tem. Não é conhecer no motivo de saber o que ele é, mas ter uma proximidade
para ele ser uma pessoa que possa confiar na gente, que possa ser aberto.
Agora, assim, o senhor concorda que para um professor universitário, que ele
passou comigo quatro anos atrás, dois anos, passou em 2012, 120 alunos por dia, eu
lembrar do time dele, é porque alguma coisa de futebol eu conversei com ele.
Então, acho que a gente está aqui, a gente está nessa disposição de ajudar, de
batalhar contra o trote. Muito obrigado pela oportunidade. Só posso agradecer.
O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Foi excelente esta
audiência, agradeço aos professores, a sua contribuição.
Acho que a audiência ficou meio desbalanceada porque o aluno falou mais da
questão do trote e acho que com os senhores eu devia ter tratado mais a questão da
residência, que é um assunto que nós estamos nos aprofundando, e só temos mais
alguns dias, mas esse assunto é uma coisa que vai aprofundar a residência médica no
Estado de São Paulo, vai ser uma coisa que vai ser muito discutida, principalmente em
Ribeirão.
Então, agradeço a presença de todos e a sessão está encerrada.

*

*

*
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CPI DAS VIOLAÇÕES DOS DIREITOS HUMANOS NAS FACULDADES
PAULISTAS
BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA.
05/03/2015
O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Estamos expondo os
vídeos dessas competições que chamam “Maratomas”. Essa é de Lorena, deve ser
engenharia.
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É feita a apresentação do vídeo.

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Nós estamos hoje na CPI
recebendo, com muito carinho, muito orgulho, o professor João Paulo Becker Lotufo.
Como o professor João Paulo também tem um pseudônimo, pelo trabalho que ele faz,
Dr. Bartô, e ele pertence ao grupo “Doutores da Saúde”, e a prática dele é em escolas e
faculdades para discutir a prevenção de drogas ilícitas no ensino fundamental e no
ensino médio. E ele também pega esse circuito acadêmico, e analisa principalmente
essas chamadas “Maratomas”.
Como veio aos olhos do Brasil, apareceu graças, infelizmente, a uma tragédia
que ocorreu lá em Bauru, nós convidamos o professor, convidamos ontem, e ele está
aqui com a gente hoje.
Então, é muito importante ter uma pessoa desse nível, dessa qualidade. Um
aluno da Faculdade de Medicina outro dia veio aqui e falou longamente sobre os
trabalhos que o professor produziu, como aumentou a alcoolização na juventude, a
questão da droga.
Então, é importante trazer uma pessoa especializada orientar a gente, senão a
gente parece um bando de fundamentalistas, que não entendem a juventude, não
entendem esse momento que a gente está vivendo.
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Então, trazendo uma autoridade nacional, uma pessoa como o professor Lotufo,
pesquisador lá do HU, ele vai se apresentar, e também tudo que eu vi através da
internet, então queria que o professor tivesse o tempo necessário.
Se alguém precisar gravar com ele, a gente faz a interrupção necessária, mas é
importante que o professor Lotufo possa falar. Obrigado, professor.
O SR. JOÃO PAULO BECKER LOTUFO – Na verdade, eu sou pediatra,
comecei a trabalhar com tabagismo por ser pneumologista pediatra.
E, na verdade, o tabagismo tomou uma frente, o tabagismo foi a nossa bandeira
no início. Comecei a tratar os pais fumantes dos meus pacientes asmáticos e assim foi.
Mas aí a gente começa a receber, aos 14 anos, no consultório pediátrico, coma
alcoólico em garotos de 14 anos, que é aquela fatídica festa de 15 anos onde se toma a
primeira bebedeira etc.
E depois, hoje é comum a mãe chegar no consultório e perguntar: Encontrei
maconha na mala do meu filho, o que eu faço? Então, a gente considerava tabagismo
uma doença pediátrica, mas hoje a gente considera tabagismo, álcool e maconha
doenças pediátricas, porque isso começa muito cedo.
Então, aqui, por exemplo, estou na Fundação Casa fazendo um projeto, e o
garoto da Fundação Casa perguntou: Tio, o que é esse negócio de droga lícita que você
vai falar? Eu falei: Droga lícita é aquela que você compra na padaria. E um deles falou:
Puxa, então crack é droga lícita. Quer dizer, essa é a ironia da situação.
Aqui eu estou mostrando desde o quinto ano fundamental até o terceiro ano do
ensino médio. Ou seja, são crianças de 10 anos, que vão terminar aqui com 17 anos. O
colorido ali é o aumento do tabagismo nessa faixa etária. Ele já começa com 10 anos e
com 17 anos 25% dos jovens estão fumando. Essa é a realidade. Isso são 10 escolas
municipais no entorno da USP.
Aqui é o álcool. Então, você veja, com 10 anos você já tem gente usando álcool
até duas ou mais vezes por dia, aos 10 anos de idade, e aos 17 anos, praticamente 60%
dos jovens estão bebendo. Um bebe uma vez por semana, é o binge drinking, ou está
bebendo até todo dia.
Aqui é a maconha, 20% aos 17 anos está usando maconha. A maconha preocupa
porque ela está quase igual ao cigarro. Cigarro, 25% estão usando, com 17 anos, a
maconha 20% estão usando. E por último o crack. O crack, 5% estão usando, ou já
usaram, até os 17 anos.
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Então, o álcool é o que mais preocupa, no sentido que 60% dos jovens, aos 17
anos, estão consumindo álcool. Isso é muito forte.
Quando eu trago essa matéria, eu coloco o seguinte. Catorze anos atrás faleceu o
calouro da Faculdade de Medicina, na Atlética. São 14 anos. E a gente fala hoje, Bauru
morreu mais um. Mas isso vem acontecendo a todo ano. Todo santo ano tem. E a
sociedade não faz nada a esse respeito.
Então, em 2012 foi um aluno da FEA, lá na USP, que morreu atropelado na
Raposo Tavares depois de uma festa de recepção de calouros. Tem a faculdade de Ouro
Preto, onde também tivemos vários casos. Enfim, isso não muda. Precisa chegar uma
hora de haver mudanças claras nesse sentido.
Então, eu acho que, como pediatra eu tenho de trabalhar na prevenção, porque
você pegar um garoto de 18, 19 anos, 20, 21 anos, que ele já bebe desde os 15, e ele é
um binge drinking, ou seja, no fim de semana ele chuta o pau da barraca como a gente
fala, ele bebe por excesso no fim de semana, ele não é um bebedor de todo dia, ele não é
um alcoólatra que bebe todo dia, mas no fim de semana ele chuta o pau da barraca, ele
se embebeda loucamente, aí bebem geralmente vodca com energético, o energético
mascara o efeito do álcool, então ele acaba bebendo mais.
Eu levo a coisa no sentido da prevenção. Isso é fundamental, porque você tem de
trabalhar desde o ensino fundamental, porque aos 10 anos eles já estão começando a
usar.
Então, não existe nada de prevenção. O governo ataca a cracolândia, mas não há
nenhum programa de prevenção clássico que funcione. E esse programa nosso, nós
fizemos com 6.500 crianças, e vimos que nós conseguimos aumentar a discussão do
assunto nas famílias.
Então, a gente faz um projeto na escola, de todo mês ter uma intervenção na
escola falando de droga. Eu converso com os professores no início do ano, depois
biólogos conversam com os alunos, depois tem um teatro, depois tem a festa junina,
várias intervenções sempre levantando a bandeira de que dá para se divertir sem beber e
sem fumar. Isso a gente transmite.
E a gente distribui um material, que são esses livretos aqui, a gente distribui um
material que é levado para casa, e aumenta a discussão do assunto nas famílias.
Com esse projeto nós conseguimos aumentar a discussão de drogas na família, o
que é altamente positivo, e conseguimos, 30% das famílias tinham um caso de cessação
de tabagismo e 29% um caso de cessação de álcool. Isso foi muito alto, muito forte.
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Agora, eu consegui atuar em 10 escolas, quer dizer, isso é muito pouco diante da
quantidade de escolas que a gente tem no município. Agora, o que acontece? Existem
medidas políticas que funcionaram para o tabagismo, e acho que isso que a gente tem de
trazer para o álcool.
Então, o tabagismo, o que aconteceu? Aumentou o preço do cigarro, diminuiu o
consumo. Eu tenho um caso de um garoto que saiu com a classe para passear na USP,
um ônibus da Universidade veio, com a professora, mas ele levou uma garrafa de vodca
no fundo do ônibus, e ele embebedou 22 colegas, com R$4. Sendo que um estava em
coma superficial e foi o que chegou a ser internado no pronto-socorro. Então, com R$4
ele embebedou 22 colegas da classe, porque ele distribuiu a vodca para todo mundo ali.
Então, precisa aumentar o preço da bebida realmente. Não é aumentar 10
centavos, porque a vodca é comum. No meu tempo se tomava cuba libre, hoje a vodca é
a bebida, vodca com energético, é o que eles bebem. Então, aumentar o preço da bebida
é uma coisa importantíssima.

(Manifestação fora do microfone.)
O SR. JOÃO PAULO BECKER LOTUFO – Não é que não deixa cheiro,
acho que é a bebida da onda.
A outra coisa que precisa fazer é proibir festa open bar. Isso não tem dúvida, é
uma ação política, que você vai atingir a população toda. Mas por que isso não
acontece?
O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – O que é uma festa, o
senhor que é especialista?
O SR. JOÃO PAULO BECKER LOTUFO – Festa open bar, especialista em
festa não sou. (Risos.)
Festa open bar o que é? Você paga R$20 para entrar na festa e você pode beber
o quanto você quiser.
O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – E a loló, professor, que
eles falam tanto? No meu tempo era quelene.
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O SR. JOÃO PAULO BECKER LOTUFO – São todas coisas utilizadas.
O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Os caras fabricam loló?
O SR. JOÃO PAULO BECKER LOTUFO – Fabricam. Hoje, você pega a
periferia, o consumo...
O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – O loló é de clorofórmio
ou de quelene?
O SR. JOÃO PAULO BECKER LOTUFO – Pode ser das duas coisas.
Mas o que estou falando é o seguinte, festa open bar é uma medida política. Tem
de proibir. Isso é uma coisa.
A outra coisa. Você vende bebida em qualquer lugar. Quer dizer, você vender
bebida hoje no posto de gasolina é um absurdo, porque posto de gasolina está vinculado
a dirigir, abastecer veículo. Então, você vai em qualquer lugar. E dirigir, veja, eu
entrevistei...
O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Open bar tem de ser
proibido.
O SR. JOÃO PAULO BECKER LOTUFO – Proibir. Isso é uma questão de
vocês aqui, dos deputados. Festa open bar tem de ser proibida.
Venda em qualquer local, acho que tem de ser discutido, porque você vai a
alguns países, você não sai com garrafa de bebida pela rua. Você vai com ela dentro de
um saquinho, mas você não expõe a bebida.
E a outra coisa é a corresponsabilidade. Por que a lei “Ambiente Livre do
Tabaco” pegou? Pegou porque não tinha propaganda. Nós, agora, propaganda do álcool
até 21h está suspensa. Sabiam disso? Está suspensa. Uma ação da justiça federal. Mas
não se comentou nada sobre isso. Nada. Ninguém ouviu falar. Por quê? Porque vão
querer reverter isso, obviamente.
Então, o tabagismo foi para frente porque não tinha propaganda do tabagismo.
Então, a mídia aceitou a luta antitabágica. Deu para entender?Agora, a luta antiálcool é
complicada por causa desse motivo. É o gigante.
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Então, a corresponsabilidade no tabaco existiu.
O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Qual a lei federal?
O SR. JOÃO PAULO BECKER LOTUFO – Não é lei, é uma ação da justiça
federal, que não pode ter propaganda de cerveja até às 21h, horário de criança ver
televisão. Até às 21h.
Então, isso, provavelmente não se falou nada e vai ser... A própria indústria da
bebida.
O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Mas tem nos carros de
fórmula 1.
O SR. JOÃO PAULO BECKER LOTUFO – Sim, tudo isso.
Mas por que o tabagismo andou? Porque o dono do restaurante pagaria multa se
fumassem dentro do restaurante. Isso é a corresponsabilidade.
Agora, você pega uma festa, onde oferecem bebida à vontade, o camarada toma
30 doses de vodca. Quer dizer, isso foi fornecido.
Então, acho que a corresponsabilidade tem de ser discutida também. É só culpa
do indivíduo que bebeu, ou é culpa de quem forneceu também? Para o tabagismo isso
funcionou, porque hoje você não fuma em qualquer lugar. Tem até um vídeo de Vitória,
que o indivíduo estava fumando dentro do ônibus e puseram o indivíduo para fora do
ônibus. Imagine se isso iria acontecer antes de 2009, antes da lei “Ambiente Livre do
Tabaco”? Então, acho que a sociedade aceita o álcool. Todo mundo. Isso tem de mudar.
Quando eu fiz um projeto, dentro da USP, para distribuir este livreto, que
contava que há 14 anos havia falecido um calouro, e isso continua acontecendo todo
ano, isso foi uma iniciativa própria minha. Recebi críticas nesse sentido porque eu
citava o indivíduo.
O que acontece? Quando eu mandei isso para várias outras universidades: Eu
tenho um projeto assim, vocês querem fazer? A resposta que vem é a mesma resposta de
Bauru, aqui: Não temos nada a ver com isso porque não se bebe dentro do campus. E eu
respondi: Digníssimo reitor, queira levantar-se da sua confortável poltrona, abrir a
janela da sua sala para ver o que acontece na porta da sua universidade. Quer dizer, isso
é responsabilidade nossa também, social. Óbvio.
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Então, quando saiu o negócio de Bauru, foi a mesma coisa, a colocação: Mas
isso foi fora da Universidade. Ora, nós temos de acabar com isso. A responsabilidade é
de todo mundo.
Então, acho que a gente tem de aproveitar esse momento, mudar essa ideia de
que nós não somos responsáveis por isso, e partir para a briga. Para a briga no sentido
de que temos ações políticas que funcionaram com o tabagismo que devem funcionar
também para a questão do álcool.
São essas coisas que eu vejo em primeiro plano, proibir festa open bar no Estado
de São Paulo. Isso nós podemos fazer aqui. Proibir venda em qualquer local. Tem de
limitar a venda de bebida. Você acha que no posto de gasolina eles não vão vender
bebida para menor de idade? Sabemos disso.
E acho que a corresponsabilidade tem de existir. Quem é o cara que deu a festa?
Por exemplo, eu pego pacientes alcoolizados em festa de 15 anos. Agora, quem fornece
bebida numa festa de 15 anos? São os próprios pais. Esse é o problema.
Então, a questão da bebida é anterior à faculdade, ela começa dentro de casa. E a
gente tem de mudar. As mães chegam no consultório e perguntam: Meu marido está
ensinando meu filho a beber. Que idade tem seu filho? Tem 14 anos. Ora, não é ilegal
isso? Então, eu já tive pacientes que processaram o dono da festa porque estavam
servindo bebida alcoólica para a filha dele que estava lá. Isso é a corresponsabilidade.
Então, acho que a gente tem de mudar um pouco as coisas. Existem medidas
preventivas, que é um trabalho a médio e longo prazo, isso atinge muito lentamente a
população, mas acho que é necessário. E existem medidas políticas, que é nesta Casa
que tem de ser feito, que é proibir festa open bar, diminuir o acesso à bebida do jovem,
não pode vender bebida em qualquer lugar, e a corresponsabilidade, ou de quem vende
ou de quem fornece.
Em princípio é isso, acho que a gente tem de aproveitar a experiência do
tabagismo.
O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Precisamos pôr no
relatório esses três pontos, no relatório da CPI.
Dr. Ulysses, precisamos falar com os procuradores e pegar esses três pontos.
O SR. JOÃO PAULO BECKER LOTUFO – Enfim, vou mostrar só um
pouquinho. Qual a importância da droga nessa faixa etária que a gente estava
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discutindo? O problema é que o cérebro se desenvolve até os 21 anos. Qualquer droga
iniciada antes dos 21 anos, a chance de dependência é maior. Esse é o problema.
Então, ninguém é contra bebida. Eu também não sou. Eu não bebo, mas vou
tomar um vinho de vez em quando, talvez, enfim. Se for beber, é depois dos 21 anos,
aqui no Brasil depois dos 18, está bom. Agora, se começa a beber com 10, 11, 12 anos,
a chance de dependência é maior, porque o cérebro ainda não está maduro e ele sofre
lesões cerebrais violentas na sua formação.
Para ter uma ideia, ali, 12 anos, quando o indivíduo começou a beber antes dos
12, olha o nível de dependência. Quando ele começou a beber depois dos 21, olha o
nível de dependência. É bem diferente. Essa é a preocupação. Nós somos tolerância zero
para o cigarro, e tolerância zero para o álcool para menor de 18 anos. Esse é o ponto.
Aqui, o álcool como, intoxicação por álcool na juventude, você vê ali, sexta,
sábado, domingo, depois cai. Esse é o binge drinking, o camarada que bebe sexta,
sábado e domingo.
Aqui, a mortalidade, o álcool como fator de morte. Vai bebendo mais, vai
subindo, até aqui, que o fator de morte por álcool é gravíssimo. E depois cai, porque
esse indivíduo está tão ruim que ele não sai do lugar. Então aí cai o fator de morte pelo
álcool.
Aí o álcool, como as outras drogas, maconha inclusive, é responsável pela
defasagem escolar. É responsável por gravidez indesejada. Já tive no Hospital
Universitário uma época onde 30% dos partos eram de meninas abaixo de 18 anos, e
10% dos partos de meninas abaixo de 14 anos. Eram 30 partos/mês, de meninas abaixo
de 14 anos.
Eu tenho um ambulatório para lidar com elas, eu vejo as crianças, mas para
aproveitar e discutir com as mães de 14 anos a situação da droga. Todas usam drogas e
todas engravidaram depois de um baile funk na periferia, ou coisa desse tipo. Ou seja, o
álcool e a maconha são fatores que levam a isso.
Então, se você frequentar qualquer pronto-socorro, grande parte das patologias
ali estão relacionadas ao álcool. Criança vitimizada, mulher espancada, tiro ou facada,
atropelamento, afogamento. Tudo isso está relacionado ao álcool. Pelo excesso de
álcool.
Aqui o Brasil é campeão do álcool como fator de morte. Nós perdemos de 7 a 1
para a Alemanha, mas estamos ganhando firmemente da Alemanha aqui em álcool
como fator de morte. Isso é triste.
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Esse é o garoto que chegou lá, estava em coma, foi um dos 22 que foi
alcoolizado. E a mãe dizia: Ele nunca bebeu. Quando ele acordou, eu perguntei: Você
sabia o que estava bebendo? Ele falou: Eu sabia. Mas por que você bebeu se você nunca
bebe? A turma estava bebendo. A turma. Se você está no meio da turma, você vai. Esse
é o problema do jovem.
Quem consome muito álcool tem 37% de chances de partir para outras drogas.
Quem não bebe tem 2% de partir para outras drogas. Então, a prevenção da droga,
crack, maconha, cocaína, está na prevenção do álcool. Se a gente não atuar no álcool,
nós vamos ter 37% partindo para outras drogas. Não adianta trabalhar lá na ponta, acho
que a gente tem de trabalhar na prevenção.
E aqui o projeto que a gente faz nas escolas, fazendo intervenções com os
professores, e fazendo intervenções mensais para que a gente consiga atuar na
juventude.
Então, são várias intervenções. Vejam que a gente fez nove intervenções, uma
por mês. Vou dar alguns exemplos.
Aqui o teatro, mais teatro. É impressionante, você vê 800, 1000 crianças
assistindo teatro, infantil, um teatro simples, mas elas nunca foram ao teatro. Isso é
preocupante, porque 93% dos alunos não tem nenhuma atividade fora do período
escolar. Nada. Isso é um fator de ficar sem fazer nada e um fator de partir para outras
coisas.
O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Quanto, professor?
O SR. JOÃO PAULO BECKER LOTUFO – Noventa e três por cento dos
alunos das 10 escolas municipais que nós investigamos, tem escola municipal e estadual
também, em torno da USP, não tem nenhuma atividade fora do período escolar.
Então, para mim, escola de tempo integral é fundamental para prevenção de
drogas.
Aqui, para ter uma ideia, o professor de matemática pode ajudar a gente na luta
antitabágica? Pode. Esse profissional pôs uma questão na prova dizendo o seguinte: Seu
pai fuma dois maços por dia, cada maço custa R$5, quanto ele já gastou se ele fuma há
20 anos? Questão matemática, tico-tico. Só que a resposta disso foi discutida em mais
três aulas, porque R$72 mil ele já gastou em cigarro. Para uma família simples.
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Então, esse assunto chega na família, porque os pais me falaram: Doutor, o
senhor me sacaneou. Eu acendo meu cigarro e meu filho pede a bicicleta dele, porque
eu já gastei R$72 mil em cigarro. Então, o professor de matemática pode colaborar, e
todo professor pode colaborar no projeto.
Aqui a gente mostra o pulmão bom e o pulmão ruim. O garoto de 14 anos parou
de fumar na aula de ciências, discutindo com o professor de ciências tabagismo.
Mostramos até uma tromboflebite obliterante aguda. O que é isso? Amputação
da perna pelo cigarro. Fecha o vaso, a oxigenação não ocorre, necrosa o pé, e aí vai. E
acharam muito: Nossa, isso para mostrar para o ensino fundamental? Mas eu vou
mostrar o seguinte.
Olha o desenho que ganhou o prêmio nessa escola, que eu apresentei isso. O
desenho mostra: Fumar é tão legal, por que você não tenta? Me passa um. Alguns anos
depois, os dois sem perninha ali. A criança entendeu o que faz a tromboflebite
obliterante aguda, e essa menina jurou para mim: Tio, eu nunca vou fumar. Então, como
isso impacta na criança. E depois ela põe ali: Eu me arrependi. Eu também.
Mostramos uma senhora dependente de oxigênio. Ganhou o prêmio no
fundamental II esse cartaz: Fumar é a mesma coisa que correr de braços dados com a
morte. Mas nem correr dá mesmo, porque quem fuma não corre. Essa classe entendeu a
falta de ar de um enfisematoso. É prevenção.
Mostramos uma traqueostomia, doença do Lula, câncer de laringe. Ganhou o
prêmio, no ensino médio, esse cartaz que se autoexplica. Não precisamos falar nada.
E a gente conseguiu isso, quase 60% de aumento de discussão do assunto droga
em casa, 30% das famílias tiveram caso de cessação do tabaco durante o projeto – eu
não fui na família, isso a criança que levou – e 29% de cessação de álcool nas famílias
estudadas. Isso é muito alto, do ponto de vista de saúde pública.
Então, na universidade o que a gente pode fazer? O que nós fizemos? Prevenção
com os alunos, discutir com os alunos. Você pega dentro da USP, a Faculdade de
Veterinária, faz cinco anos que faço uma palestra de prevenção de droga lá. O diretor da
Faculdade de Veterinária é um cara fantástico, ele chama cada calouro na sala dele, um
por um, são 100, e conversa com todos eles sobre questão de droga.
E, interessante, que os pais veem a esse primeiro dia, e isso é um fator de
diminuição do trote violento. Os pais estão juntos na recepção dos calouros, e os pais
assistem a essa palestra, que é muito interessante. A Faculdade de Matemática fez a
mesma coisa este ano. Mas são coisas pontuais dentro da Universidade. Não existe um
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programa. Eu já quis falar em vários locais onde a resposta foi a que eu já dei: Isso não
é nosso assunto, isso é problema deles, as festas são deles, não são nossas. Então, isso
precisa mudar.
E aqui, dentro da pediatria, que é um trabalho que estou fazendo, e tem lá o
diagnóstico que o residente, o aluno tem de preencher, e a gente incluiu aquilo lá, risco
relativo de droga na família. O que quer dizer isso? Há fumantes em casa? Eu preciso
começar a discutir com o garotinho desde cedo. Há alcoólatras na família? Eu tenho de
fazer a prevenção do álcool. Há doentes psiquiátricos na família? Eu tenho de fazer a
prevenção da maconha, porque ela exacerba a doença psiquiátrica. Isso vem desde
pequeno, desde o nenê, porque se a mãe fuma tem o tabagismo passivo, se a mãe bebe,
aumenta a chance de alcoolismo na criança, e assim vai. Então, a gente tem esse
programa que a gente quer expandir.
Então, ali estão todas as perguntas que devem ser feitas. Tem doença pulmonar
na família? Quem morreu agora, recentemente, com doença pulmonar? O Sr. Spock, ou
o Chico Anysio. Morreram de doença pulmonar obstrutiva crônica. Então, se você tem
tios que morreram assim, evite o cigarro de qualquer jeito. Se você tem alcoólatras na
família, não é alcoólatra quem quer, alcoólatra é quem não pode, geneticamente, quer
dizer, você tem o gene da dependência do álcool, vamos dizer assim. Isso é genético e é
preciso trabalhar desde cedo para descobrir aquele que tem risco de se tornar alcoólatra
ou coisa desse tipo.
Esses são os livretos que estão no nosso site, que é o Dr. Bartô, é uma
brincadeira, mas se tornou uma bandeira. Cada livrinho desse fala de uma coisa. Aquele
primeiro fala de tabagismo passivo, o outro de tabagismo ativo, o outro de alcoolismo
na família, álcool em adolescentes, importância de atividades sociais dentro da família,
e assim vai.
Isso está sento distribuído em cada consulta do Hospital Universitário, cada
consulta do ambulatório de pediatria. Isso se chama intervenção breve, eu gastar alguns
minutos fazendo a prevenção da droga, seja ela qual for. Eu tenho de batalhar para pôr
isso na cabeça do médico. E a Sociedade Brasileira de Pediatria está empenhada nisso,
tanto que nós temos uma audiência no Ministério da Saúde, em Brasília, para discutir
isso em nível federal.
Essa foi a campanha de retirada da propaganda de álcool da televisão até às 21h.
Isso, por enquanto, está valendo, mas grande chance de se reverter isso. Acho que a
gente precisa estar atento a esse tipo de coisa.
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E aí o trabalho, o site que a gente faz.
Em resumo, eu acho que aqui na CPI nós vamos achar um culpado dessa
história? Não, o culpado somos nós. Culpada é a sociedade, que aceitou isso tudo, isso
em relação ao álcool. A sociedade.
Então, acho que a gente tem de partir de mudanças preventivas, de programas de
prevenção, e isso acho que é fundamental, mas acho que a gente tem de partir para
legislar a respeito desse tipo de coisa que a gente está assistindo.
Agora, isso não é de agora. Faz 14 anos que morreu o calouro da Faculdade de
Medicina lá na piscina da Atlética. Catorze anos. E se você procurar, todo ano tem óbito
por álcool em várias universidades, em várias faculdades.
Então, acho que a gente precisa de ações de prevenção, mas precisa de ações
políticas fortes para mudar essa relação do álcool em relação ao jovem.
O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Doutor, parabéns.
Fala um pouquinho mais, se o senhor puder, ou se estiver preparado, se não o
senhor fala o que o senhor quiser.
Porque eu conheci o pai do Edison. Eu era vereador. Ele mal falava português,
eu tinha um amigo que era vereador chinês, Willian Woo, e o pai dele foi na Câmara
Municipal, e ele me contou, à época, que os caras pisaram nos dedos da mão dele para
ele não conseguir fugir da piscina. Agora o Koba está desentranhando o processo e
descobriu isso.
Agora, professor, e esse mundo, esse é o deputado Marco Aurélio de Souza,
pessoa boníssima. Professor, e esse mundo que a gente está trabalhando agora, que a
gente não mexia com esse assunto e está descobrindo, como está isso nas universidades,
além dessas festas open que o senhor está falando?
O SR. JOÃO PAULO BECKER LOTUFO – Open bar.
O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Open Bar, as
“Maratomas”, essa loucura toda, esse circuito de festas?
Outro dia nós abrimos o circuito de festas de Ribeirão, os caras não têm como
mais ir na aula, porque eles têm festa todo dia. As baladas, que eles chamam. Agora tem
uma modalidade que chama “Ladies First”, que a menina que for de saia curta, roupa
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decotada, tem direito a uma cota de bebida de graça, e é um círculo de aliciamento da
prostituição feminina.
Então, sei que o senhor está trabalhando mais com esse negócio da prevenção,
juventude, até meninada, na infância, mas fala um pouco desse mundo das
universidades.
O SR. JOÃO PAULO BECKER LOTUFO – Eu partiria do princípio que é o
seguinte. Trabalhos da Unifesp mostram que 50% da população não pôs uma gota de
álcool na boca no último ano. Então, não é todo mundo que bebe. Não é. Não é todo
mundo que se embebeda. Não é todo mundo que bebe.
Então, dentro da faculdade, eu vou te dizer, por exemplo, vou falar entre os
médicos, eu acho que tem 3% dos médicos que dão os 90% de problemas no hospital,
por exemplo. É a mesma coisa.
Quer dizer, não é todo mundo que bebe. Dos que bebem, você tem 10%, 20%
que são esses que dão trabalho. Só que há uma certa aceitação disso. Você tem uma
“Maratoma”, o indivíduo bebendo feito um louco ali, e você tem 200 em volta
incentivando esse indivíduo a beber cada vez mais. Agora, não é todo mundo que está
ali. Não é.
Então, tem muita gente que não participa disso tudo. Só que parece que é... Meu
filho mesmo, quando foi para Botucatu, eu sentia que ele tinha, no início, um certo
pavor até de retornar, porque quando o filho da gente vai para o interior, ele volta na
primeira semana, na segunda, depois acaba não voltando mais. A gente sentia isso,
porque o trote era violento. Isso tem de acabar.
Acho que é omissão dos dirigentes em relação a isso, que lavam as mãos.
O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Professor, nas repúblicas
de Botucatu... Botucatu é a capital do estupro do Estado de São Paulo. A capital do
estupro. Lá, estupro é regra, não é exceção.
O SR. JOÃO PAULO BECKER LOTUFO – Seguramente havia ali pessoas
que batalharam contra o trote, na época do meu filho, por exemplo. Isso é real. E
tiveram fortes problemas nesse sentido. Mas não é todo mundo que participa disso. Isso
acho que precisa ficar. É uma pequena percentagem, mas existe aceitação disso. Isso
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que é o grande problema, tanto da população como, a meu ver, dos dirigentes. Isso é lá
fora, então não tenho nada a ver com isso. Isso tem de acabar, não é possível.
Agora, a coisa começa antes, a coisa começa dentro da família, uma questão de
educação.
O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – A família faliu.
O SR. JOÃO PAULO BECKER LOTUFO – A família faliu, mas não é toda
família que faliu.
Eu fui para uma igreja fazer uma palestra, na mesma época que fui na Fundação
Casa, enquanto crack para o cara da Fundação Casa era droga lícita, porque se vendia na
padaria, na igreja eles me perguntavam quantos cigarros tem num maço. Por quê?
Porque eles não fazem parte dessa situação que a gente está colocando.
Então, acho que existem cinco itens importantes para a prevenção, que eu coloco
aqui. O primeiro, isso é trabalho também da Unifesp, estão os dados do pessoal que
mexe mais com isso, não é meu, estou pegando isso de trabalhos da literatura mostrando
famílias que não tinham problema com droga e famílias que tinham problema com
drogas.
E qual foi o primeiro item que pesou nas famílias que não tinham problema?
Espiritualidade. Foi a primeira questão, o primeiro item que apareceu em pesquisa
científica. O segundo, família unida, com limites. Trinta e oito por cento do meu
trabalho, 38% dos alunos eram filhos de pais separados. Eu achei isso muito alto. E 4%
filhos de pai ou mãe falecidos. Então, tenho mais de 40% de chance de desestrutura
familiar. Não estou dizendo que todo mundo que é separado tem desestrutura familiar,
não é isso, mas a chance de.
Depois, terceiro item, atividades culturais. Como já falei, 93% não tem atividade
cultural fora do período da escola. Atividades sociais, 90% das famílias não têm
nenhum projeto social.
E depois vêm as amizades. Se você está no grupo que consome droga, muito
difícil você não entrar. Muito difícil. É o que eu vejo com o pessoal que eu atendo, os
adolescentes que eu atendo, grávidas de 14 anos, ou o menino que ficou alcoolizado
com 14 anos. Ele fala: Mas todo mundo usa. Onde ele está, todo mundo usa.
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O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – E o jovem que entra a
faculdade, que para ele entrar naquele grupo, ele tem de beber?
O SR. JOÃO PAULO BECKER LOTUFO – Pois é, essa é a coisa do medo da
não aceitação. Você tem de ser muito forte para não entrar nesse tipo de coisa, só que a
pressão é muito grande. Agora, acho que é a omissão que leva, que levou a chegar
nessa situação.
Então, se você começasse lá atrás a punir quem saía da linha, isso não estaria
acontecendo hoje. Óbvio. Então, nós temos de mudar, temos de, talvez, legislar mais a
respeito disso, para que tenha uma ação forte na postura desses nossos dirigentes de
universidades, e na postura do próprio jovem, que ele vai pensar duas vezes antes de
fazer isso.
Eu tenho um garoto de 14 anos, teve uma festa do lado da minha casa, que era
uma festa open bar, num lava rápido. Olha a situação, festa num lava rápido. O que
aconteceu? Esse garoto saiu de casa, foi lá, pagou R$20 para entrar na festa, tomou
todas lá, nem sabe direito o que está bebendo, porque bebe lá de um balde, de um barril,
enfim, é uma festa open bar, e depois caiu duro lá. Quase foi embora. Ele foi levado
para a casa dos amigos, uma enfermeira passou de carro e viu ele caído na calçada,
interveio e aí socorreram, ambulância etc. O garoto tem 14 anos.
Então, tem de ter proibição de festa open bar, proibição de venda de bebida
alcoólica em qualquer lugar, tipo posto de gasolina, essa é a minha visão, e tem de ter a
corresponsabilidade. Quem fez a festa tem de ser punido. Quem deu bebida alcoólica
para menor de idade tem de ser punido. Isso tem de mudar, são ações fortes para que
isso aconteça. Essa é a minha visão.
O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Vou passar a palavra aos
deputados, mas o senhor podia falar um pouco, já entendi que o seu negócio é gente, e
queria perguntar um pouco dessa relação bebida/gente, que é coisa mais forte, mais
apimentada. E essa adulteração? Porque aqui aparece muita anfetamina, mudança de
conteúdo químico da bebida, não expressa o conteúdo, esse negócio dos energéticos.
Fala um pouquinho, por favor, ou da loló, toda essa loucura.
O SR. JOÃO PAULO BECKER LOTUFO – Na verdade, eu não sou
especialista nisso, sou especialista em prevenção, mas o que aconteceu com o garoto
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que faleceu na raia olímpica da USP? A primeira coisa é o álcool. Quando ele está
alcoolizado, o que acontece? Favorece a entrada de outras drogas. Não sei se ele tomou
a droga sintética que o levou, ou se deram para ele, ou se puseram ali e ele acabou
bebendo, o tal do “Boa noite Cinderela”, e vai por aí afora.
Mas o álcool é o primeiro. O álcool aumenta a chance de partir para outras
situações.
O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Igual lá em Botucatu, que
usam muito LSD. Como chamam o LSD lá em Botucatu? Tem muito LSD lá em
Botucatu, drogas sintéticas.
O SR. JOÃO PAULO BECKER LOTUFO – E isso, cada vez, vai ter mais. Só
que o jovem tem de estar preparado para não entrar nessa. Aí que acho que vem o
trabalho de prevenção desde o início, como eu já falei, e acho que com isso. Veja, se
sabe, se ouve falar, qualquer festa você tem isso. Não vamos ser... Ou estou inventando?
Qualquer festa tem isso. A proximidade da droga é muito grande.
O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Na PUC de Campinas, na
Medicina, o aluno tem de comprar a cota de álcool e droga e levar na festa para o
veterano consumir.
O SR. JOÃO PAULO BECKER LOTUFO – Isso tem de acabar.
O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Eles põem a receita.
O SR. JOÃO PAULO BECKER LOTUFO – Isso é a omissão de quem está lá
em cima.
O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – É open tudo, não só open
bar.
O SR. JOÃO PAULO BECKER LOTUFO – Na verdade, isso tem de acabar.
As autoridades universitárias têm de atuar. Não é tão simples assim, eu sei, mas tem de
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ter o respaldo de vocês, da legislação, no sentido de, é proibido, então acabou. Com o
cigarro, conseguiu-se muito na luta antitabágica.
O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Pela sociedade.
O SR. JOÃO PAULO BECKER LOTUFO – Pela sociedade. E a gente tem de
partir do mesmo princípio. Só que álcool é um pouco diferente, na minha visão.
Cigarro, tolerância zero, um cigarro todo dia faz mal. Um copo de vinho por dia não faz
mal. Mas se você tomar 30 vodcas, mata.
O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Marco Aurélio.
O SR. MARCO AURÉLIO – PT – Boa tarde. Cumprimentar os demais
deputados. Estava fazendo uso da palavra no Pequeno Expediente da Assembleia,
porque aqui acontece ao mesmo tempo, é a sessão, é a CPI, as comissões, tudo ao
mesmo tempo.
Mas, como o senhor estava falando da questão de proibição da bebida e tal, me
chamou a atenção ontem, quando as alunas estavam depondo, e falaram que nas festas
open bar todos entram, inclusive menores de idade, porque os promotores da festa
providenciam identidades de pessoas maiores de 18 anos para que aqueles menores,
portando esse documento, que não lhes pertence, possam entrar na festa, para dar a
legalidade da portaria, da porta.
Então, para todos os efeitos, todos que entraram lá eram maiores. Isso me
chamou muito a atenção.
Outra coisa que me chamou a atenção ontem foi quando você escuta a narrativa
da faculdade, que ele faz uma sindicância interna, e essa sindicância interna, apesar de
todas as atrocidades que foram cometidas, conclui, Dr. Ulysses viu aqui ontem, que
concluiu por uma suspensão.
Até perguntei o que mais você tem de fazer para ser expulso, porque era tanta
coisa que o acusado constava na sindicância, e foi punido com uma suspensão. E mais,
essa suspensão foi depois anulada, judicialmente, e agora o caso está em andamento no
Ministério Público criminal.
O que me chama a atenção? Mediante essas novas informações que foram
trazidas aqui na CPI, passados os vídeos, depoentes que aqui colocaram, mediante essas
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novas informações, não é possível, então, trazer isso novamente para a sindicância e
reabri-la? E a resposta é de que não, nós vamos aguardar o desfecho do Ministério
Público, para que, se lá for incriminado, aí sim a gente reabre.
Então, é uma leitura, a leitura que faço é a seguinte. A impressão que dá é de que
mesmo que a faculdade possa até querer punir alguma coisa, tem algum outro poder,
mais forte que a própria direção, e aí não sei se isso é formado por médicos que já
passaram por lá, não sei, não dá ainda para descobrir.
Aliás, tive uma aula, uma vez, de sociologia na faculdade em que o professor
dizia que quando você descobre quem foi é porque já mudou quem foi. Não é? Porque o
sujeito sempre é oculto. Então, tem alguma força externa que controla isso.
Por exemplo, quando nós começamos a CPI nós trouxemos aqui alguns alunos
da Atlética, que seriam os promotores das festas. Eles falaram, depuseram, tudo bem.
Negaram muitas coisas, que não dariam para negar, mas negaram. Tudo bem.
Passou-se um tempo, um outro depoimento, de um outro aluno, dizendo de que
os alunos da Atlética, que fazem o que fazem, na verdade cumprem ordens de fora. Mas
de fora onde?
Então, deputado, presidente, dá a impressão que você tem a força da faculdade?
Tem. Você tem a força dos alunos da Atlética? Tem. Mas existe uma outra, e essa outra
atua no acadêmico e no pós-acadêmico. Quer dizer, depois de formado, lá fora, na
composição, no desenvolvimento profissional, essa força também atua. Isso fica
também muito claro aqui na CPI.
Isso é muito triste. Você vê que existe um poder paralelo, e aí ontem também, no
depoimento, ontem ou antes de ontem, são tantos depoimentos que não sei mais qual,
foi dito que, da maneira como a coisa acontece, na verdade, são verdadeiras escolas de
formação de corruptos, de mentirosos, de ladrões, porque ontem foi dito aqui que às
vezes os calouros têm de roubar equipamentos para trazer para a competição.
Aí perguntei para a menina como acontece esse roubo? O pessoal vai para ser
atendido para um curativo, quando a enfermeira sai aí pega um esparadrapo, pega uma
tesoura.
Quer dizer, uma pessoa com 17, 18, 19 anos, fazendo isso, isso entra na
formação da personalidade dela, que ainda está em formação, e quando tiver seus 28, 30
anos?
Queria partilhar isso com o senhor, porque eu vejo que esta CPI está trazendo à
luz realidades que eu, particularmente, não imaginaria que fosse assim.
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O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Professor, o pessoal veio
de Campinas para gravar com o senhor, e eles estão precisando ir embora. Eu queria te
pedir licença, deputado Marco Aurélio, meu amigo irmão, se o professor pode sair cinco
minutos. Suspende por cinco minutos.
O SR. JOÃO PAULO BECKER LOTUFO – Só diria o seguinte, para
responder à sua colocação. A sociedade está doente. Faz tempo. Todos nós sabemos
disso. A minha festa de recepção de calouro...
O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – O senhor fez faculdade
onde?
O SR. JOÃO PAULO BECKER LOTUFO – Santa Casa. Não foi muito
diferente. A oferta de bebida, gente caindo bêbada pelos cantos, gente indo para o
pronto-socorro tomar glicose. Não foi muito diferente.
Então, a sociedade está doente.
O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Em que ano foi?
O SR. JOÃO PAULO BECKER LOTUFO – Me formei, em 1974 entrei na
faculdade. E isso já tinha, já era e continua sendo, talvez pior um pouco pela questões
das drogas e tal.
Eu acho que está na hora de dar um basta. Mas eu acho que posturas individuais
são muito pouco positivas. No meu trabalho de prevenção de drogas eu consigo atuar
em 10 escolas. A gente precisa ter coisas muito mais amplas, e a legislação é o que fez
funcionar a queda do tabaco. Éramos 30% de fumantes, somos hoje 11,8% de fumantes
no país. Funcionou. Vai continuar funcionando.
Agora, o álcool é uma questão complicada.
O SR. MARCO AURÉLIO – PT – Aproveitar seu conhecimento. Essa questão
do tabaco, concordo que a lei favoreceu muito, mas o senhor não acha que houve uma
mudança de postura?
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O SR. JOÃO PAULO BECKER LOTUFO – Lógico. Mas é que precisa haver
em relação à bebida.
O SR. MARCO AURÉLIO – PT – Porque na nossa juventude, fumar era algo
bonito. Hoje não é tão elegante assim fumar como antes. Agora, a bebida continua
sendo elegante.
O SR. JOÃO PAULO BECKER LOTUFO – O jovem beber, ser um binge
drinking, para 20% da população, é elegante. Isso precisa mudar.
O SR. MARCO AURÉLIO – PT – Se não beber, acham até que a opção sexual
dele é diferente.
O SR. JOÃO PAULO BECKER LOTUFO – É lógico.
O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – A sessão está suspensa
por cinco minutos. Se vocês da TV já puderem ouvir o professor, ele vai sair lá fora
para gravar, aí vocês já matam tudo que vocês têm para fazer. A sessão está suspensa
por cinco minutos.

*

*

*

*

*

*

É suspensa a sessão.

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – O pessoal da Polícia Civil
da Assembleia Legislativa trouxe uma contribuição para a CPI.
O Carneiro, nosso companheiro da Polícia Civil, trouxe o jornal “Metrô News”:
Mulher é agredida por filmar leilão de bixetes. Universidade Fundação de São Carlos.
Uma socióloga, de 31 anos, afirma ter sido agredida por estudantes do curso de
estatística da UFSCar, durante uma festa, na segunda-feira. A violência teria ocorrido
porque ela registrava com um celular o evento, chamado de leilão de bixetes. De acordo
com o G1, a mulher, que participa de um grupo feminista, foi à festa após receber
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informações de que calouras do curso estavam sendo obrigadas a passar por situações
constrangedoras e de conotação sexual. No vídeo gravado pela socióloga, uma menina
de 17 anos é leiloada. Alguns alunos pedem que ela tire a roupa, mas, visivelmente
constrangida, ela tira apenas um dos sapatos. Em seguida, o rapaz que está organizando
o leilão pergunta o quanto ela vale e começaram os lances. Ao fazer os registros das
cenas, a socióloga foi flagrada pelos participantes da festa. Eles a agrediram e tentaram
retirar o celular das mãos dela. Ela fala: Decidi ir embora, mas o organizador da festa
gritou: Pega ela e não deixa ela sair. Nisso um rapaz que estava perto me pegou pelos
braços, o outro puxou minha bolsa, ela disse. Ao tentar fugir dos estudantes que a
cercavam, ela precisou saltar uma escada de quase dois metros de altura. Além de ter a
alça da bolsa arrebentada, a socióloga disse que foi jogada contra uma parede. A vítima
registrou um boletim de ocorrência na Delegacia da Mulher. De acordo com a delegada
Denise Szakal, o caso será investigado e os envolvidos na festa serão ouvidos.
O senhor já tinha ouvido falar disso na sua vida, leilão de calouras?
O SR. MARCO AURÉLIO – PT – Que festa é, presidente?
O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – UFSCar, custo de
estatística. Dinheiro público para sustentar esses delinquentes. Leilão de calouras. É
mole?
Obrigado, Carneiro. Que loucura.
Suspendemos a sessão por cinco minutos.

*

*

*

*

*

*

É suspensa a sessão.

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Vamos reabrir a sessão.
Vamos lá, professor Lotufo. Ainda, vamos responder melhor aquela pergunta do
Marco Aurélio. O deputado fez a pergunta. (Pausa.) Está satisfeito.
Professor, vamos fazer uma fala de fechamento, para o senhor poder ir.
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O SR. JOÃO PAULO BECKER LOTUFO – Eu queria deixar claro o
seguinte. A Pró-Reitoria de Cultura e Extensão da USP patrocinou o estudo que nós
fizemos que eu apresentei aqui. Isso, em 2013.
Em 2014 a gente tinha preparado levar para as faculdades de medicina,
principalmente a área de pediatria, esse projeto, que a gente chama de intervenção
breve, que é gastar alguns minutos da consulta fazendo a prevenção de drogas.
E com a falência da USP, nós tínhamos sido escalados para receber uma verba
para isso, e com a falência da USP isso morreu e não consegui fazer isso. Isso era um
plano que eu tinha no sentido de levar para as faculdades de medicina do Estado de São
Paulo uma jornada de drogas, e fornecer material, e ensinar o pessoal a fazer o que a
gente chama de intervenção breve, que é, se todos os médicos pediatras fizerem isso nas
suas consultas a gente atinge uma margem muito grande da população.
Só que esse projeto morreu. Então, a grande dificuldade de quem trabalha com
isso é conseguir fazer a prevenção e multiplicar esse trabalho de prevenção.
Então, a gente não consegue auxílio no sentido de movimentar mais esse assunto
dentro da área de ensino. Não são todas as faculdades que têm, por exemplo, tratamento
antitabágico. Não são. E isso faz parte. O médico está interessado com a patologia e
pouco com a prevenção.
Então, nossa luta é essa, do ponto de vista das faculdades levarem esse projeto
que eu mostrei para, além de atuar nas escolas, atuar na própria base pediátrica para que
eles atuem nesse sentido.
Nós temos uma reunião com o ministro da saúde na semana que vem para levar
esse projeto lá, mas eu não acredito que isso possa acontecer.
Então, são duas frentes de trabalho que a gente tem, fortes, a prevenção, que
precisamos atuar mais, e a legislação, que está com vocês, no sentido de a gente andar
como andamos com o tabagismo.
O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Nós vamos recuperar a
sua entrevista. O senhor tem algum texto que o senhor pudesse nos mandar, para a gente
pôr no relatório?
O SR. JOÃO PAULO BECKER LOTUFO – Está tudo aqui, e depois mando
por e-mail. Mas eu deixo aqui também.
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O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Para efeito de relatório,
para que e-mail a gente pede? Então, professor, se o senhor puder anotar, é
cpiuniversidades@al.sp.gov.br. Se o senhor puder mandar, a gente salva e põe na
íntegra a sua contribuição.
O SR. JOÃO PAULO BECKER LOTUFO – Obrigado. Eu que agradeço essa
oportunidade.
O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Tem o negócio das leis,
essa contribuição. O senhor tem esse texto, que é isso? Nós vamos encaminhar. Se o
senhor pudesse fazer uma coisa mais sintética a gente já põe na abertura do relatório.
Deixa eu fazer mais uma pergunta, porque a gente está na margem regulamentar,
são 15h43, e temos 10 minutos. Professor, eu sei que não é sua especialidade, mas como
o senhor também transita muito, fala um pouquinho desse mundo que eu e o Marco
Aurélio não conhecemos também, que é esse mundo dessas misturanças todas, das
misturanças que ocorrem nas “Maratomas”, nas repúblicas, esse coquetel meio de
droga.
Porque é difícil você falar de droga com estudante porque parece que você está
tendo uma atitude policialesca.
O SR. JOÃO PAULO BECKER LOTUFO – O que precisa é a gente divulgar
mais. Você pega a maconha, por exemplo, a maconha é a única droga que está subindo
o consumo.
O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Tem um movimento na
USP pela liberação da maconha.
O SR. JOÃO PAULO BECKER LOTUFO – Pois é, tem tudo isso. Já liberou
nos Estados Unidos, no Uruguai, Argentina está para liberar, e aí vai.
O que acontece? De 60% a 70% de quem usa maconha não vai ter problema.
Mas 30% a 40% de quem usa vai ter dependência. E 1% vai ter surto psicótico. Eu
tenho quatro pacientes que foram internados por surto psicótico pela maconha.
Então, isso precisa ser discutido com os jovens. Hoje eu fiz consulta lá no
ambulatório e conversei isso com cada jovem que eu atendi. Quer dizer, se ele fosse
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entrar num avião que tivesse 40% de chance de cair, ele entrava? Não. Mas a maconha
tem 40% de chance de causar dependência, de você partir para outras drogas.
É lógico, a hora que você está ali dopado e tal, aumenta a chance de consumir
outras drogas, e muitas dessas mortes ocorrem acidentalmente.
Então, precisa ter um conhecimento maior de tudo isso, e a gente colocar aqueles
itens todos, a falta de espiritualidade, 90% dos alunos que nós entrevistamos se dizem
não ter espiritualidade. Às vezes eles nem sabem o que é isso.
O SR. MARCO AURÉLIO – PT – Estava querendo fazer um questionamento
ao senhor, nessa linha. Eu e o Adriano Diogo viemos de comunidade de base, então, de
uma certa forma a gente foi criado num ambiente de valores cristãos, independente se a
gente pratica ou não, mas são referências que estão internamente.
Agora, eu sempre vi essa questão da espiritualidade, e às vezes até com o nome
de religiosidade, como alguma coisa que está muito como opção de alguns, isso sem
relação com todos os demais ramos da sociedade.
E nos últimos tempos eu tenho observado que empresas falam que quando você
tem funcionários com vida espiritual ele produz mais, medicina falando que a pessoa
que tem vida espiritual tem uma chance de recuperação maior. E agora o senhor
falando, eu acho que isso deve estar em ordem, mas o senhor colocou como primeiro
item para afastar das drogas, a espiritualidade.
O SR. JOÃO PAULO BECKER LOTUFO – Não sou eu. É a literatura.
O SR. MARCO AURÉLIO – PT – Queria aproveitar esse conhecimento do
senhor. Como o senhor coloca essa questão da espiritualidade? Porque não é a questão
de alguém estar inserido numa igreja, em rituais religiosos. Isso é uma coisa.
Espiritualidade é outra coisa. Quer dizer, como o senhor traduz isso, a ponto de ser não
algo específico de uma religião ou de uma igreja, mas ser da sociedade?
O SR. JOÃO PAULO BECKER LOTUFO – Religião, cada um tem a sua. No
sentido espiritual isso vem da família. A família coloca princípios.
O que acontece? Se você levar para o outro lado, o que tira o camarada da
cracolândia, por exemplo? Você tem lá trabalhos da igreja católica, trabalhos da igreja
evangélica, trabalhos espíritas, e aí vai por aí afora. Na hora que passa um camarada, cai
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um raio na cabeça dele, ele sai. Ele entrou naquela igreja, tomou um banho de
espiritualidade, seja ela qual for, ele sai.
O pessoal que trabalha lá vê claramente isso. O cara que sai, tem um trabalho do
“Free Mind”, que é um grupo da igreja católica que faz congresso por aí, que trabalha
em algumas cidades, é um pessoal fantástico, eu assisti 150 pessoas no congresso deles
que eram pessoas de rua que saíram pelo lado espiritual.
O SR. MARCO AURÉLIO – PT – Como é o nome?
O SR. JOÃO PAULO BECKER LOTUFO – “Free Mind”, mente livre. Eu
assisti a um congresso, havia 1.200 pessoas lá, mas 150 pessoas eram pessoas que
chegaram no fundo do poço e que saíram com a ajuda espiritual, seja ela qual for.
Todos esses dados que falei, espiritualidade, família com limites, limite é uma
coisa que está faltando na educação, todo mundo sabe isso hoje, limite na família.
O SR. MARCO AURÉLIO – PT – O que o senhor coloca como limite?
Quando o senhor fala família com limites na hora me vem o livro do Içami Tiba, “Quem
ama educa”. Ele foi muito feliz naquela literatura. É naquela linha, de que limite,
colocar limites mesmo, depois daqui, para frente, não dá, não vai ter autorização?
O SR. JOÃO PAULO BECKER LOTUFO – Lógico.
O SR. MARCO AURÉLIO – PT – Porque hoje parece que estamos vivendo
outra coisa, que você não pode proibir.
O SR. JOÃO PAULO BECKER LOTUFO – Tudo. Espiritualidade, limite,
atividade cultural, atividade social, isso tudo começa dentro de casa, e cedo. Você não
vai pegar um garoto de 14 anos, como eu atendi esta semana, que entrou em coma
alcoólico no pronto-socorro, trabalha na biqueira, segundo ele, provavelmente ele leva
droga para lá e para cá, perguntei para ele: Por que você está trabalhando na biqueira?
Ele falou: Porque quero comprar roupa de grife. É a resposta dele.
O SR. MARCO AURÉLIO – PT – O limite seria, sobretudo na fase infantil,
ele saber: Olha, isso aqui não dá. Isso é impossível.
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O SR. JOÃO PAULO BECKER LOTUFO – Lógico. Tem de falar não.
Limite é falar não. Isso é educação.
Agora, tudo isso, não adianta você querer começar com 14 anos de idade. Já foi.
Por isso o trabalho de prevenção tem de ser no ensino fundamental, desde os seis, sete
anos de idade, ou desde que nasce, na verdade. Eu batalho isso.
O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Professor, deixa eu fazer
uma interrupção para também pôr a minha colher aí.
A família quebrou, faliu como instituição, que era a primeira organização de
valores da cabeça da criança. Aí o cara vai para a escola, aí vêm os caras da Faculdade
de Medicina aqui, reitor, professor, diretor, fala assim: Não tenho nada a ver com isso.
Agora, seria a segunda instituição, primeiro a família e depois a escola. Eu só
quero perguntar, eu fico vendo esse negócio, eu vivia num outro mundo, e olha que eu
estudei na USP, eu vivia num outro mundo, porque eu abro esse negócio das baterias, as
letras, que eles falam que criança deficiente tem de jogar no balde, das baterias, esse
negócio das repúblicas, Botucatu. Ontem o Danilo abriu, os caras lá em Botucatu, tudo
louco, enterra a cara, joga merda, o cara tem de mastigar. E aí vem o professor e fala
que não sabia. Tudo louco.
O que nós vamos fazer? Tudo bem, tem de fazer a lei, nós já entendemos e
vamos pôr aqui na CPI projeto de lei, fazer o projeto de lei.
E esses caras? Sabe o que dois professores da Unicamp fizeram aqui hoje, o
coordenador do programa de residência médica? Olharam na tela e falaram assim:
Primeira vez que estou vendo isso na minha vida. Nunca soube que tinha isso na
Unicamp.
Os caras lá na Unicamp vão com saião escocês, as meninas calouras entram, eles
levantam aquilo lá, não têm nada por baixo, e aí você imagina a barbaridade que os
caras fazem. E tem de ir naquelas chácaras, sem celular, e tomar aquelas bebidinhas
tudo batizadas.
O SR. JOÃO PAULO BECKER LOTUFO – Tem de ir? Será que tem de ir?
Será que é obrigado a ir? Isso é uma coisa que eu coloco. O que vai acontecer se você
não for? Essa pressão em cima do calouro.
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Agora, eu acho que a punição exemplar diminui essa onda. Minha opinião
pessoal.
O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Importantíssimo isso que
o senhor disse.
O SR. JOÃO PAULO BECKER LOTUFO – Lógico. É a mesma coisa de
casa. Se seu filho faz uma coisa errada, você vai intervir. Acabou. Agora, se você acha
que é normal seu filho beber com 13 anos, então está falida. Não vamos entrar na
discussão, cada um pensa como quer. Agora, não é toda família que está falida. Não é
todo mundo que bebe. E 80% da população não usa maconha.
Então, não é todo mundo. Só que quem faz parece que toma... Eu digo isso
claramente, às vezes você tem, você pega um grupo, você tem 3% que dão os 90% de
problema, mas não é todo mundo. Agora, esses 3%, a gente tem de agir forte. Esse é o
ponto. Isso tem de mudar.
O SR. MARCO AURÉLIO – PT – Professor, tenho na minha cabeça um
imaginário e gostaria de saber se o senhor concorda ou se estou muito equivocado.
Tenho no meu imaginário que nós viemos de uma geração onde tudo era proibido, nada
podia, uma educação extremamente forte, aquele negócio de obediência cega ao pai,
aquela coisa toda.
Me parece que nós estamos vivendo uma outra geração que não é nada disso,
tudo pode, não tem limite, não precisa assumir responsabilidade. Antes, a
responsabilidade vinha antes do lazer, agora é primeiro lazer para depois a
responsabilidade, na minha opinião.
Eu imagino que, passada a primeira geração, essa nossa, de extremo rigor, e
passada essa, do tudo pode, virá uma terceira, que talvez possa ser a ideal, que é nem
aquele rigor, que castrava as pessoas, nem esse nice fair de hoje, em que tudo pode.
Tenho esperança que venha uma outra geração que possa mesclar a alegria da liberdade,
do convívio, do respeito, com limites. O que o senhor acha, acha que eu estou viajando
muito?
O SR. JOÃO PAULO BECKER LOTUFO – Pode ser por aí. Só que essa
coisa, nós nunca vamos ter uma unanimidade. Por isso que nós precisamos ter as leis.
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Esse é o ponto. Isso não é de hoje, esses problemas não são de hoje. Se você olhar, você
tem morte todo ano, na mesma situação desse indivíduo que faleceu agora. Todo ano
tem. Eu acompanho isso.
E não se atua nisso. Agora acho que chegou a hora de aproveitar a luta de vocês
e ir até o fim, no sentido...
O SR. MARCO AURÉLIO – PT – Antes de o senhor sair, o senhor tem site,
blog?
O SR. JOÃO PAULO BECKER LOTUFO – Tenho o programa do Dr. Bartô,
quer é www.drbarto.com.br. Lá tem um programa que a gente faz, de prevenção nas
escolas, estou atuando em várias escolas até agora, fizemos um programa com o
Mackenzie no ano passado, e tem várias escolas que estão começando este ano.
Quem quiser replicar isso, fique à vontade, o material está todo lá e quem quiser
replicar pode usar esse material, não temos interesse nenhum, e tenho aqui a Editora
Abril colaborando com o material e o “Free Mind” também colaborando com esse
material deles que eu consegui, e a gente vai lutando para ampliar as coisas que a gente
tem feito.
O SR. MARCO AURÉLIO – PT – Na igreja o senhor consegue ter inserção, é
chamado para palestras, tem alguma pastoral?
O SR. JOÃO PAULO BECKER LOTUFO – Mais nas escolas, mais nas
universidades, mas estamos abertos.
O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – O senhor falou que vai lá
no Ministério. O Chioro é um cara tão ponderado, o senhor não acredita que vai dar
jogo lá?
O SR. JOÃO PAULO BECKER LOTUFO – Não sei. Justamente ele batalhou
na luta antitabágica, porque ele, quando entrou, é que foi ratificada a lei no Brasil, já
que a lei “Ambiente Livre de Tabaco” era só para sete estados em 2009, mas no Brasil
demorou, e precisou passar a eleição para que isso acontecesse.
Então, a luta é feroz nesse sentido.
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O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Os caras são muito
poderosos.
O Chioro é um cara muito estudioso, muito ponderado.
O SR. JOÃO PAULO BECKER LOTUFO – Não vou chegar a falar com ele,
acho. Acho que vou falar com alguém lá que marcou a audiência. Mas existem pessoas
que batalham junto.
Eu mandei um e-mail para alguns deputados e senadores para colocar essa
vontade, pela Sociedade Brasileira de Pediatria, desse problema do álcool para menores
de idade. E teve gente que me respondeu, e eu sou um Zé Ninguém no sentido...
E a deputada Luiza Erundina, por exemplo, me respondeu e se prontificou a
estar presente no dia da reunião porque ela enxerga mais ou menos o que a gente está
enxergando.
Então, eu não sou político, apartidário, mas tem gente que tem interesse, e dentro
da universidade onde eu trabalho tem diretores de faculdade que são extremamente
preocupados com essa situação do álcool, das drogas etc., e batalham.
O cara chamar cada calouro na sala dele e bater um papo, olha, esse cara,
precisamos tirar o chapéu para ele. E tem um movimento dentro da faculdade nisso
também.
Agora, tem um movimento também que, esse não é o meu problema, meu
problema é ensinar, mas está sendo um problema, porque hoje a adolescência vai até
que idade? No meu tempo era até 18, aí você saía de casa, ia trabalhar, e já era um
adulto. Hoje não, o cara entra na faculdade, mora na casa dos pais e continua a vida de
adolescente.
O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – O cara é estudante até 50
anos.
O SR. JOÃO PAULO BECKER LOTUFO – Até se formar. E daí inventaram
a tal da pós-graduação, que o cara não sai dali também, e continua adolescente até os 30
anos.
O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Agora tem pós-doc.
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O SR. JOÃO PAULO BECKER LOTUFO – Então, esse é um problema.
O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – O cara com 50 anos.
O SR. JOÃO PAULO BECKER LOTUFO – Um cara com 25 anos é um
adolescentão, que faz essas coisas aí que a gente está vendo.
O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Obrigado, professor. O
senhor deve ser uma pessoa tão ocupada, e vem aqui. Obrigado.
A sessão está encerrada.

*

*

*
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CPI DAS VIOLAÇÕES DOS DIREITOS HUMANOS NAS FACULDADES
PAULISTAS (CAMPINAS).
BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA.
09/03/2015

O SR. PEDRO TOURINHO - Bom dia senhoras e senhores. Eu sou o vereador
Pedro Tourinho, mais uma vez a gente abre a Câmara aqui hoje para receber uma
audiência da CPI dos Trotes nas Universidades Paulistas que é presidida pelo deputado
estadual Adriano Diogo. A gente já teve uma audiência aqui nessa mesma Casa há duas
semanas e hoje aqui é dar continuidade aos trabalhos porque foram muitos depoimentos
na última reunião e a gente não conseguiu concluir.
Quero abrir só reiterando o nosso apoio a essa iniciativa, a gente depois dessa
audiência a gente recebeu muitos contatos de muita gente que falou da relevância, da
pertinência desse tema que abordou, colou o quanto esse tema é delicado e que de
alguma maneira essa questão dos trotes violentos tem que ser enfrentada, tem que ser
abordada pelas instituições e essa CPI tem servido como um instrumento muito
importante para que as instituições possam rever suas práticas, as entidades e a gente
começar a ter um questionamento consistente dessa cultura do trote.
Vou passar então para o deputado Adriano Diogo para que ele possa dar
prosseguimentos aos trabalhos. Por favor, deputado.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Bom dia. Em seguida vou
passar a palavra para os dois procuradores pelo menos para que eles possam
cumprimentar. Então essa aqui é uma sessão oficial da Comissão Parlamentar de
Inquérito que averigua graves violações dos direitos humanos nas faculdades paulistas.
É a 35ª Audiência da Comissão Parlamentar de Inquérito constituída pelo Ato 56
de 2014 com a finalidade de investigar violações dos direitos humanos e demais
ilegalidades ocorridas no âmbito das universidades do Estado de São Paulo ocorrida nos
chamados Trotes, Festas e no seu Cotidiano Acadêmico.
Esta Sessão está sendo realizada em conjunto com a Câmara de Vereadores de
Campinas presidida, essa Sessão presidida aqui na Câmara pelo vereador e também
médico Dr. Pedro Tourinho, uma reunião oficial aqui na Câmara Municipal de
Campinas com a presença de dois procuradores da Assembleia Legislativa, o Dr.
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Benetton e Dra. Carolina. Da assessoria nós temos Ricardo Kobayaski e o pessoal da
Secretaria, o João aqui secretariando os trabalhos.
Para essa Sessão estão convocados nos termos do requerimento aprovado Felipe
Augusto Baldo Ribeiro, Fernando Delatti, Pedro Henrique Swinerd Coelho da Cruz,
Rafaela Nunes Fonseca, Marcos Sudário dos Santos, Lethycia Meirelles Dalla, Daniel
Dias de Souza Porto, Tiago Henrique de Souza, Lucas Furtado, Daniel Astun Cirino,
Daniel Moreira Pacca, Marcelo Taricani, José Antônio Hersan Nadal, Rodrigo Gonzalez
Bocos, Juliana Fugikava Oba, Felipe Patocs Tavares e Vitor Yuzo Inada. Todos foram
nominados, são os mesmos.
Eu quero passar uma palavra brevemente para o Dr. Benetton e para a Dra.
Carolina para que possamos passar às oitivas. Como os senhores percebem, de todos
esses relacionados pelo que me consta pelo menos visualmente apenas duas pessoas
compareceram e as pessoas podem perguntar “isso é bom”? “Isso é ruim”? Eu respondo
que isso é péssimo porque as pessoas que aqui compareceram estão praticando a
democracia.
Evidente que quando o nome de uma pessoa é citado em uma CPI é o direito que
a pessoa tem em comparecer e dar suas versões ao fato, isso é a base da democracia,
isso é a cidadania. Os ausentes, os que justificam, imaginem os senhores que a CPI veio
para Campinas para poder ouvir as pessoas em Campinas relativas a fatos que aqui
compareceram e mesmo assim as pessoas embora com justificativa, não comparecem.
Além de ser um desrespeito flagrante às instituições, embora com a justificativa
desse direito, o que acontece? Na medida em que a pessoa não vem, todo relatório será
enviado ao Ministério Público e o depoente, o convocado será ouvido se assim for
chamado no Ministério Público.
A CPI durou dois meses, cumpriu o seu papel, um papel importantíssimo. É
importante que a gente esteja aqui em Campinas, afinal duas grandes faculdades de
medicina a PUC de Campinas e a UNICAMP e é importante também o papel que a
Câmara dos Vereadores através do vereador médico Pedro Tourinho nos acolheu e toda
comunidade campineira, a imprensa maciçamente aqui representada, a TV Câmara
enfim.
Estamos tentando fazer a nossa parte, o nosso papel, amanhã entregaremos,
amanhã aprovaremos o relatório final da CPI e enviaremos ao Ministério Público. Então
eu queria passar a palavra para o Dr. Benetton que pudesse fazer uma introdução
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também mais técnica e fazer algumas explicações para a gente passar a ouvir os
depoentes.
O SR. MARCO BENETTON – Bom dia a todos, em primeiro lugar agradecer
o vereador Pedro Tourinho pela recepção aos deputados dessa CPI, a todos nós
servidores do corpo técnico da Assembleia Legislativa, agradecer a grande e calorosa
acolhida que nós tivemos aqui no último dia 23 e hoje, e praticamente fazer pequenas
complementações ao que o deputado Adriano Diogo colocou. Ele praticamente fez um
preciso relato e uma síntese de todos os trabalhos da CPI e salientar que o papel de uma
CPI é coletar o maior número de indícios e provas e então sobrecarregar no valor das
provas.
O próprio Supremo Tribunal Federal dá uma grande importância nos indícios, ou
seja, aquela possibilidade de se rastrear as provas ou de se chegar a elas, à materialidade
dos fatos e autoria. Isso a CPI ela o fez de forma que procurou esgotar exaustivamente
todos os caminhos para obter esses indícios e o fez de forma brilhante.
A tenacidade do deputado Adriano Diogo nos chama muito a atenção de
trabalhar ininterruptamente atrás desse material que como ele disse, será encaminhando
ao Ministério Público do Estado de São Paulo a quem nós já tivemos uma conversa com
o procurador geral de justiça, que está aguardando o envio do relatório final para que ele
possa designar os promotores de justiça para que tematicamente tenham contato com
este material colhido pela CPI e comece o trabalho apuratório e aí sim, visando propor
medidas judiciais de punição a todas as pessoas que de uma forma ou de outra
praticaram violações de direitos humanos nas universidades.
Espero que o tema trote, eu acho que, não sei se é o começo do fim, mas ele
entra na ordem do dia e acredito que após esta CPI ele tomará, se tornará objeto de
maior atenção das autoridades com uma maior repressão e prevenção.
Engana-se aqueles diretores e dirigentes de universidades e faculdades que isso,
trote, é uma simples brincadeira. Maldade não é brincadeira, maldade tem que ser
combatida ou pelo menos se dar educação para que seja interrompido.
Temos que parar com essa história de banalizar o mal como disse a Hannah
Arendt, né? Parar de banalizar o mal. Se era uma brincadeira no passado, o trote virou
uma maldade, um crime em muitos momentos que nós detectamos.
Portanto hoje, coroando os trabalhos praticamente da CPI, nós vamos
complementar algumas informações faltantes e como o deputado colocou, a ausência
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dessas pessoas que foram convocadas não impede o trabalho do Ministério Público do
Estadual e também o federal já que envolve violações de direitos humanos. E
acreditamos que o Ministério Público adotará sim, aí com forças legais, até mais
rigorosos dos poderes de uma CPI, a obtenção dessas provas faltantes.
Então deputado, para que não se atrase mais o início dos trabalhos eu devolvo a
palavra para V. Exa. para que recomece os trabalhos.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Dando sequencia aos
nossos trabalhos eu queria convidar para vir depor o Fernando Delatti, apelido Rolex,
turma 43, quinto ano. O outro aluno também veio depor, né? Vamos ouvir um de cada
vez? Fernando, bom dia. Tudo bom?

O SR. FERNANDO DELATTI - Tudo bem.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Fernando, se apresenta em
termos pessoais, assim. Quem você é, quantos anos você tem, onde você, de cidade
você veio, se você é daqui mesmo, onde estudou, que ano você entrou. Você já está no
quinto ano, né? Foi vice-presidente da Atlética. Faz uma apresentação e aí você pode
fazer uma introdução sua livremente sem nenhuma interrupção e aí nós vamos fazer
algumas perguntas. Com a palavra Fernando Delatti.

O SR. FERNANDO DELATTI - Bom dia a todos, o meu nome é Fernando de
Almeida Delatti, tenho 24 anos, sou de São João da Boa Vista, moro aqui em Campinas
desde 2011 quando entrei na Faculdade. Fiz dois anos de cursinho, entrei com 20 anos
na Faculdade, fiz cursinho na minha cidade mesmo. Fui da Atlética no ano de 2012,
2013. Fui presidente da Atlética e não vice em 2013.
Bom, para introduzir, no começo só queria esclarecer alguns assuntos que vem
sendo relacionados à Atlética de maneira equivocada. Primeiro vem sendo falado, um
exemplo disso é o depoimento da professora Lúcia que ela cita várias pessoas de quinto,
sexto ano que supostamente entraram nas salas de aula dela querendo obrigar ou
intimidar os alunos ingressantes.
Ela se refere a essas pessoas como sendo da Atlética, sendo que isso é uma visão
errada porque quem faz parte da Atlética são alguns alunos do segundo e alguns do
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terceiro ano somente. Ela mesma cita os alunos como sendo do quinto, sexto ano que
supostamente fizeram o que ela falou. Só para esclarecer isso.
Eu também não sou mais da Atlética como vinha sendo falado, não represento a
Atlética. Fiz o meu papel na Atlética nos anos de 2012/2013, sendo que em nenhum
momento na minha gestão houve qualquer tipo de denúncia de violação de direitos
humanos em relação à Atlética.
A gente trabalha muito buscando a integração dos alunos por meio da atividade
esportiva na Faculdade. O nosso único objetivo é poder promover o esporte dentro da
Faculdade.
Hoje em dia todo mundo sabe que o esporte é uma, o esporte universitário é
muito pouco reconhecido no nosso país e se não fossem as instituições Atléticas
Acadêmicas essa prática seria hoje esquecida. Por hora é isso o que eu tenho para falar
da Atlética. Se quiserem fazer perguntas.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Fernando, eu queria saber,
o seu vice foi o Pedro Swinerd, ele está aqui?

O SR. FERNANDO DELATTI - Está aí o Pedro Swinerd.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Pedro Swinerd, está bom.
Então estão os dois aqui, parabéns. O fato de você ter vindo já o outro dia, hoje você
voltou. É importantíssimo essa sua postura de comparecer e vamos às perguntas.
Fernando, nesse período em que você presidiu a Atlética, é evidente que tenha
todas as atividades. Me explica uma coisa que é uma dificuldade enorme que nós temos.
Como a Atlética faz a prestação de contas? Existe uma movimentação financeira
grande, vocês participam de competições interfaculdades. Tem aquela Liga das
Atléticas que é uma Liga permanente que ancora e, como funciona a organização dos
jogos?
Você participou de quais, vou te chamar de você, está bom? Senão fica aquela
coisa de senhor e aí fica mais confuso. Me permita te chamar de você. Em quais
Intermeds você participou, quais Calomeds você participou? Quais jogos? Tem uma
movimentação financeira muito grande, as Atléticas tem essa parte financeira bem
estruturada? Tem Livros-Caixa, tem contador? Presta contas? Eu gostaria de saber, por
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exemplo, se você se propõe a fazer a prestação de contas da movimentação financeira
dos anos, dos dois anos que você foi presidente, né?
Eu até te adianto que o Ministério Público não vai ter condição de pegar todos os
temas, mas as Atléticas e a movimentação financeira em particular ela vai ser observada
com uma lupa enorme.
Por exemplo, só para você ter uma ideia, Santa Rita do Passa Quatro que teve
seis Intermeds o prefeito foi cassado por problemas que não, de prestação de contas.
Teve uma Intermed que teve uma circulação de dinheiro na cidade de cerca de 11
milhões de reais. As Calomeds ora em Taquaritinga, ora em Barra Bonita.
Então eu queria que você e outra coisa, como é que faz este pool assim, das
principais universidades porque vocês são considera das universidades de ponta da
atividade esportiva do estado de São Paulo. Como é que faz esse pool? Onde vocês se
reúnem? Que é essa tal Liga? Porque a Liga deu endereço e nós fomos no endereço e é
um endereço fictício, não existe. É lá na Liberdade e lá tem escritório da Associação
Médica Brasileira, um monte de entidades médicas menos a Liga, né?
Então eu queria que você abrisse essa caixa preta, como é que os alunos
contribuem financeiramente, se você pudesse discorrer sobre isso. Por favor.

O SR. FERNANDO DELATTI - Bom, vamos por partes aí então. A nossa
Atlética tem uma Tesouraria, tem uma, todo ano tem uma pessoa que é responsável pela
Tesouraria da Atlética e tudo o entra e sai de dinheiro na Atlética é documentado em
Livros-Caixa, sim. A gente tem um gasto mensal muito grande com, porque nós não
temos apoio financeiro da universidade.
Então, todo mês, e não temos estrutura esportiva na universidade para utilizar.
Então, toda semana, por exemplo, a gente gasta muito dinheiro com aluguel de quadras
particulares em Campinas e com o pagamento de salário de técnicos e materiais
esportivos, enfim.
Então, na minha gestão, por exemplo, a gente tinha um gasto mensal de, em
torno de 18 mil reais só com aluguéis de quadras e pagamento de salário de técnicos. E
as nossas principais fontes de renda da Atlética, a principal fonte de renda nossa é o
projeto patrocinador que é um projeto que a gente tem hoje em dia tem mais de, tem em
torno de 100 membros, de 90 a 100 membros incluindo alunos e ex-alunos da
Faculdade. Inclusive eu contribuo, meus pais que são ex-alunos também contribuem
para esse projeto.
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Como ele funciona? Você pode fazer o projeto Junior ou o master. No júnior
você paga 50 reais por mês com mensalidade fixa, no master 100 reais por mês. O aluno
ou ex-aluno que decide entrar para o projeto e esse dinheiro é destinado diretamente a
um esporte de sua escolha.
Eu, por exemplo, eu jogo tênis e basquete, eu dou 50 reais por mês para o tênis e
50 para o basquete que são os esportes que eu faço e esse dinheiro é utilizado para
ajudar a pagar o técnico do basquete, enfim. E muitos ex-alunos que fizeram esporte ao
longo da faculdade inteira, quando se formam conseguem ter uma condição financeira
melhor e também ajudam com o projeto.
Por exemplo, no basquete que é o esporte que eu sou mais interado, o basquete e
tênis tem ajuda de vários ex-alunos que contribuem com esses 100 reais mensais. Em
troca disso você ganha alguns produtos ao longo do ano. Ganha a competição de graça
que você pode ir para a Intermed de graça, ganha algumas festas que a Intermed
organiza ao longo do ano de graça também. Essa é a nossa principal fonte de renda.
O resto do dinheiro que entra vem por meio de patrocínios que a gente consegue
com empresas, com laboratórios aqui de Campinas e com a venda de produtos aqui
dentro do Campus e com a organização de algumas festas que a Atlética faz. Todo o
nosso dinheiro vem disso.
Sobre a Leamesp, a Liga Esportiva das Atléticas de Medicina do Estado de São
Paulo, é a Leamesp que organiza as competições a pré-Intermed e a Intermed. Ela é
composta pelas 20 faculdades mais antigas, mais tradicionais do estado de São Paulo
que hoje para fazer parte da Leamesp você tem que ter não sei se este dado é certo, mas
tem que ter pelo menos 30 anos de Atlética. A Atlética tem que ter pelo menos 30 anos
e se alguma faculdade querer entrar tem que existir uma votação na Leamesp que as
faculdades tem que votar a maioria sim ou não, para ver se vai entrar ou não alguma
outra faculdade.
E as reuniões, a Leamesp faz reuniões todo sábado, as reuniões acontecem no
campus da USP de Medicina e nessas reuniões é organizado a pré-Intermed e Intermed.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Lá na Atlética?
O SR. FERNANDO DELATTI - Não, não é na Atlética, é no campus da
faculdade mesmo.
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O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Ah! É no campus. Me fala
um pouco desta Liga. Ela é um corpo digamos assim, estável, uma direção estável?
Porque imagino que as Atléticas são transitórias, né? Os alunos vão, participam da
diretoria, quem compõe a Leamesp, esta Liga? Como ela é eleita? Ela é uma Liga
profissionalizada, como funciona esta Liga que é uma, nós estamos terminando o
trabalho da CPI e ela é quase inexpugnável assim, não tem endereço, como funciona a
Liga que organiza estes jogos?

O SR. FERNANDO DELATTI - Olha, a Liga ela todo ano é apresentado uma
chapa quando, e a chapa é composta por todos os membros da Atlética dessas 20
faculdades. Por exemplo, se a nossa Atlética quisesse entrar alguém na tesouraria da
Liga ou na presidência da Liga a gente poderia indicar uma pessoa, mas a gente nunca
indicou, nenhum membro da PUC nunca fez parte da diretoria da Leamesp.
A gente só ia às reuniões para debater e para ajudar na organização das
competições, mas nunca fizemos parte da diretoria da Liga. Mas todo ano tem uma
reunião com, são as chapas que são enviadas pelas Atléticas passam por um processo de
votação dentro da própria Liga e daí são eleitos os cargos de presidente, vice-presidente,
tesoureiro, responsável pela premiação, enfim.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – E a maioria desses
componentes da Liga são da Faculdade de Medicina da USP?

O SR. FERNANDO DELATTI - O número era bem balanceado, sempre tem
uma pessoa da USP, uma da Paulista, alguém da Unicamp Botucatu, ABC. Muitas
faculdades têm representantes na Liga.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – E ela tem sede, tudo?

O SR. FERNANDO DELATTI - Olha, de sede eu não responder para o senhor,
só sei que as reuniões que era onde eu participava aconteciam no campus da USP.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – No campus da USP. Deixa
eu fazer uma pergunta. Você disse assim, "nós não dispomos", eu não estou bem
acomodado aqui. "Nós não dispomos de instalações esportivas, instalações, e todo o
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equipamento é tudo locado", né? Um dos locais em que vocês fazem a locação é a
Associação Desportiva da Polícia Militar?

O SR. FERNANDO DELATTI - Sim.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Sim. Entendi. Então, já que
a gente fez essa associação da, você poderia me falar que é outro mundo, que nós temos
uma enorme dificuldade de entender como são as festas promovidas pela Atlética da
PUC, algumas que ocorrem na Associação Desportiva da Polícia Militar e outras que
ocorrem nas chácaras.
Você, os seus dois pais, o seu pai e sua mãe são médicos?

O SR. FERNANDO DELATTI - Os dois são médicos formados na PUC
também.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Formados na PUC. Então,
eu vejo que você é uma pessoa que tem uma formação excepcional, né? Quer dizer, pais
formados, ambos médicos, os dois formados na PUC e você vem de São João da Boa
Vista e é um aluno da Medicina, foi presidente da Atlética.
Eu sei que é um momento difícil tanto para mim que estou perguntando quanto
para você que está respondendo, mas você sabe do mundo que eu estou tentando
mergulhar, né? Você podia falar um pouco dessas festas, por favor?

O SR. FERNANDO DELATTI - Sim.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Das tradições, desse mundo
das baterias. Deixa eu fazer já aí você também fica mais organizado para responder.
Qual é a pergunta que eu estou fazendo porque eu não gosto de fazer pergunta
escamoteada, assim tipo pegadinha. É lógico que vocês das Atléticas herdam todos
aqueles hinos, aquelas músicas, as baterias, as festas, o mundo do álcool, enfim. Tudo
isso que você já está acostumado.
Recebi o professor Lotufo lá do HU essa semana na CPI para falar do
alcoolismo e a drogadição na juventude, em particular nas festas. Um cara fantástico,
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fantástico, Dr. Bartô. Era interessante trazer esse homem para Campinas. Um grande
professor.
Aprendi pra caramba. Ele me explicou das maratomas, desse mundo que depois
da morte daquele menino em Bauru, enfim. Das maratomas no estado de São Paulo.
Então vamos lá, você poderia começar a falar sobre isso, por favor?

O SR. FERNANDO DELATTI - Bom, primeiro que a Atlética nunca
organizou festas na ADPM ou em chácaras. As festas que a Atlética organiza são em
casas noturnas da cidade, em baladas. A gente costumava fazer festas na Kiss & Fly na
época. Festas noturnas, quando tinha o Celeiro que não existe mais, que são casas
noturnas da cidade e que a Atlética fazia com uma parceria com a casa. Aí a gente
divulgava a festa dentro do campus e em troca disso ganhava uma porcentagem do que
era vendido de convites e era a própria casa que era responsável pela organização de
toda festa.
Eles tinham a equipe de segurança deles, o bar era deles, tudo era deles. A gente
só entrava com a divulgação para levar o pessoal da faculdade e ganhar uma
porcentagem dos ingressos que eram vendidos, mas nunca organizamos festas em
chácaras ou na ADPM. A gente só usa a ADPM para prática esportiva.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Então, está projetado aqui
na tela trotes mais conhecidos na faculdade da PUC de Campinas, segundo relatos.
"Homens levam tapa na cara além de outras formas de agressão, mulheres sofrem slutshamming, ato de induzir a mulher a se sentir culpada, inferior.
A prática de certos comportamentos sexuais que diziam da expectativa ditas
tradicionais de seu gênero, slut-shamming atua de forma a policiar e restringir a
sexualidade, sua expressão, definindo os limites de comportamento sexual aceitável das
calouras e alguns calouros. O calouro e a caloura durante o primeiro ano em toda festa
ou choppada que sempre estará subjugada à vontade de um veterano ou veterana.
No trote de 2014 foram frequentes as queixas de calouras, de que veteranos
aplicavam trotes, mexiam nas bolsas das calouras sem impedir, se a caloura ousasse
impedir a veterana era reprimida por um grupo de veteranas. Os calouros e as calouras
são incentivadas a vender rifas de seus veteranos durante os dias de aula na
universidade, recebem uma cota, se não conseguirem vender tudo devem pagar.
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Determinados calouros são escolhidos pelos veteranos para serem os mais
assediados. No futuro vão se tornar da gestão da direção da Associação Atlética Samuel
Pessoa. Esses calouros e as calouras via de regra têm que vender rifas mais que os
outros. Treinam fanaticamente duas modalidades na Atlética, são também
primeiranistas chamados para trabalhar para a Atlética em período de aula do mês que
antecede a Intermed. São convocados para lavar bandeiras, buscar bambu, hastear
bandeiras, lavar a Kombi da Atlética, etc.".
Enfim, aqui também tem outros relatos. "Calouros e calouras recebem
xingamentos como bixo, burro, imprestável, idiota, vadia, vagabunda, imbecil e por aí
afora. Homens e mulheres são forçados e induzidos a se sujar de lama. Homens devem
ficar sem camisa, são forçados e induzidos a deitar de bruços com os braços flexionados
junto ao peito, comer sem usar as mãos cebolas. Os calouros são obrigados e induzidos
a ficarem nus, desfilar de frente. Homens são obrigados a mergulhar em uma piscina de
excrementos, às vezes com vômito e urina.
Então, o que você alega? "No meu tempo - é importante que você põe na
primeira pessoa - as festas nós fazíamos em conjunto com as baladas e nós tínhamos
uma parte do faturamento". Mas em sucessivos relatos, sucessivos relatos os trotes eles
têm uma associação muito grande entre a palavra Atlética e esses métodos aí de tortura,
de trote e tal. Você afirma então, que embora a ADPM que é uma palavra que aparece
constantemente, na ADPM vocês só faziam a locação para prática esportiva e as festas
que vocês patrocinavam era exclusivamente.
Se não eram as Atléticas que tinham esse protagonismo, que se propunha a isso,
quem é que fazia? Eram os sextanistas, era o Centro Acadêmico? Eram veteranos como
na Faculdade de Medicina, os sapos lá da USP que os veteranos formados eles chamam
de sapos. São residentes? Como é que é?
E outra coisa, qual, é uma pergunta recorrente principalmente aqui em
Campinas, qual é a vinculação das Atléticas com a residência médica? Com a
admissibilidade, com esse poder criado? Mas vamos por partes. Então, você já ouviu
falar que tem esse tipo de constrangimento, esse tipo de coisa, isso não é sugerido pelas
Atléticas, não é uma parte dos pedágios, da arrecadação de dinheiro. Como, kit bixo,
como é esse negócio todo?

O SR. FERNANDO DELATTI - Então, às vezes, muitas coisas como o senhor
falou, algumas práticas de trotes que foram denunciados eles acabam sendo
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relacionados à Atlética porque muitas vezes o denunciante, ou até no exemplo da
professora Lúcia não tem conhecimento em quem faz e quem não faz parte da Atlética.
Então como a Atlética é um órgão muito visado na faculdade porque a Atlética
todo mundo se relaciona com a Atlética, todo mundo participa de eventos que a Atlética
faz, todo mundo, grande parte dos alunos treinam coisas que a Atlética organiza, como a
Atlética é um órgão muito visado e muito antigo na faculdade acaba sendo feita essa
associação e maneira equivocada.
Mas como eu falo aí no começo, as pessoas da Atlética que são do, algumas
pessoas do segundo e terceiro anos, nunca fizeram nenhum tipo de trote, eles são
terminantemente proibidos a qualquer membro da Atlética ser conivente ou praticante
de qualquer tipo de trote, tanto é que todos os eventos que a Atlética organiza não tem
trote. Tanto é que o nosso foco é único e exclusivamente esportivo como eu falei no
começo.
Eu particularmente desde que entrei na faculdade sempre fiz questão de ir em
tudo, sempre gostei muito de ir nas festas, em todos os eventos, nunca fui humilhado,
nunca fizeram nada disso comigo, nunca presenciei nenhum tipo de trote abusivo que
pudesse humilhar alguém ou constranger uma pessoa. Nunca presenciei e nunca sofri.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Então me deixa matar uma
curiosidade que para mim é um mundo novo, mas agora estou aprendendo, né? Eu não
sei se você sabe que a festa da Boate Kiss lá de Santa Maria era do circuito do trote,
tanto é que 90% das crianças, dos jovens que lá morreram eram todos alunos de
primeiro ano e os sequelados também, grande parte era de alunos do primeiro ano.
Então era associação que você, não estou dizendo que aqui em Campinas, mas
no interior do estado de São Paulo agora a nova modalidade é não fazer festa em
campus, não fazer festa em chácaras, mas é fazer festas nas chamadas baladas. Até tem
aquele circuito Ladies First, conhece Ladies First?

O SR. FERNANDO DELATTI - Não.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Não, nunca ouviu falar em
Ladies First?

O SR. FERNANDO DELATTI - Não.
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O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Bom, então essas duas
boates, essas duas baladas, essas duas danceterias, qual o nome delas? Elas existem
ainda em Campinas?

O SR. FERNANDO DELATTI - Eu acho que não, acho que elas não existem
mais.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Qual era o nome?

O SR. FERNANDO DELATTI - A Celeiro eu sei que não existe mais.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Qual é?

O SR. FERNANDO DELATTI - Celeiro.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Celeiro.

O SR. FERNANDO DELATTI - É uma casa sertaneja, e a outra...
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – E a outra?

O SR. FERNANDO DELATTI - A outra era a Kiss & Fly, só que todas têm
uma estrutura muito boa, nunca tivemos nenhum tipo de problema lá com questão de
segurança, nem de nada.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – E até hoje a PUC continua,
a Atlética continua usando a Kiss & Flay?

O SR. FERNANDO DELATTI - Sim, mas esse ano ainda não teve nenhuma
festa da Atlética, então eu não sei se vão usar mais ou não e nem sei se a casa ainda está
aberta para ser sincero.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Eu queria te fazer a última
pergunta, você mesmo nunca teve envolvido, embora a prestação de contas do seu ano,
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você se dispõe a mandar para a gente? A contabilidade, você lembra o nome do
escritório de contabilidade que fazia a contabilidade e movimentação financeira da sua
diretoria?

O SR. FERNANDO DELATTI - A gente não tinha escritório de contabilidade,
a gente não tinha vínculo com escritório, quem fazia a contabilidade era a gente mesmo.
A gente tem tudo em Livro-Caixa, eu preciso procurar nos arquivos lá, mas devo ter sim
e disponibilizo.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Disponibiliza, você se
compromete a disponibilizar?

O SR. FERNANDO DELATTI - Me comprometo.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – E você nunca, assim
pessoalmente, esteve envolvido em nenhuma prática trotista, nunca foi citado
pessoalmente, não que você estivesse envolvido num determinado dia, numa
determinada hora, nunca teve nada que te vinculasse com esse mundo do trote, essa
aplicação dessas práticas?

O SR. FERNANDO DELATTI - Nunca, nunca tive meu nome envolvido em
nenhuma denúncia, mesmo fora desta CPI ou até mesmo aqui dentro em todos os relatos
que foram falados por todos os denunciantes, o meu nome não foi citado em momento
nenhum.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – E na sua diretoria, no seu
período de Atlética esse foi o comportamento pelo menos de boa parte da diretoria, da
sua diretoria, nenhum envolvimento, nenhum patrocínio de festas. As festas que vocês
organizaram não teve nenhum constrangimento?

O SR. FERNANDO DELATTI - Não. Todas as festas que a gente teve nos
dois anos que eu fiquei na Atlética, eu não sei se vocês podem ter acesso aos registros
da PUC, ao disk trote lá que faz as denúncias, nunca houve nenhum tipo de denúncia, de
constrangimento em nenhum dos períodos que eu fui da Atlética.
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O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Qual é a sua posição
referente ao trote, essas coisas todas aí? Esses hinos que estão salvos aí?

O SR. FERNANDO DELATTI - Também sou, eu tenho uma postura
totalmente contra to trote, eu acho que o trote é uma prática que antigamente existia
muito, hoje em dia está cada vez menor, pelo menos em nossa faculdade. E para a gente
o trote só tem a trazer coisas ruins para a universidade. Porque eu particularmente que
sempre fui muito ligado ao esporte, o esporte o que importa para a gente é a união dos
alunos. Quanto mais alunos unidos praticando atividades, mais fortes vão ser nossas
equipes e consequentemente melhor nós vamos nos campeonatos e o trote acaba por
excluir alunos, causando a desunião. Totalmente o contrário do que a Atlética preza e do
que a gente também preza. Por isso tenho uma postura totalmente contra também
qualquer prática relacionada ao trote.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Está bom.

O SR. RICARDO KOBAYASKI - Posso fazer algumas perguntas para o
Fernando?
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Pode. Ricardo Kobayaski
com a palavra.

O SR. RICARDO KOBAYASKI - Ricardo Kobayaski. Fernando vai ser uma
sequencia de perguntas, a primeira delas é se você teve conhecimento dos alunos que
foram perseguidos na cidade de São Paulo, no CAOC em agosto do ano passado, que
era Aline Junker, Vinícius, que eu não vou lembrar, Vinícius Henrique Pinto, Phelipe
Uchoa e Leonardo Fantini, que eles estiveram lá, havia uma reunião da DENEM no
CAOC e uma reunião também no porão com as Atléticas.
E pelo menos um aluno, se não me engano é o Baldo, Felipe Baldo, eu não vou
lembrar o nome completo, ele prosseguiu dois alunos pelo Metrô de São Paulo e está
comprovado porque tinha trocado mensagem WhatsApp dele seguindo esses alunos ali
dentro de São Paulo. Primeiro saber se você tem conhecimento disso.
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A outra pergunta é em relação à Intermed do ano passado mesmo, porque a
gente sempre, parte dos trotes acontecem dentro dos alojamentos. Os relatos que a gente
tem que esse ano, desculpa, ano passado, 2014, por brincadeiras alunas foram
penduradas de ponta cabeça, pelo menos um estudante teve que ficar de cuecas andando
de quatro dentro do ônibus porque ele é calouro e disseram que ele estava se divertindo
muito e que ele não poderia fazer isso, não é?
Essa é outra pergunta, você tem conhecimento disso também, desses trotes que
são dados dentro dos alojamentos nas Intermeds, principalmente pré-Intermed que
costuma ser mais pesada.
A outra questão é em relação a toda essa história que tem dos 90 mil reais que
arrecadaram para a formatura, etc. que uma parte deste dinheiro iria para a Atlética, é
destinada à Atlética, na Comissão de Formatura. Seriam essas quatro questões.

O SR. FERNANDO DELATTI - Bom, a questão da perseguição não tenho
conhecimento, a questão dos trotes em alojamento também não tenho conhecimento,
nunca presenciei nenhum tipo de prática abusiva dentro de alojamento. Fui em todas as
Intermeds, pré-Intermeds ate hoje, já foram oito competições e nunca presenciei.
A terceira pergunta qual era mesmo?

O SR. RICARDO KOBAYASKI - Terceira pergunta, deixa eu lembrar. Eu
lembro da última. (Risos.) A última era referente à arrecadação de dinheiro, que tem
esse negócio, dentro da, a PUC é um pouco confusa da gente entender, (ininteligível)
Comissão de Formatura se envolve, e que parte desse dinheiro que é arrecadado, quer
dizer, que se pede para que os calouros levantem, ele seria destinado à Atlética, que
estaria embutido na questão do comissionamento da empresa de fotografia, de tudo isso.
Ah, sim. Desculpe, uma última pergunta que é a respeito do segundo ano ter que
produzir loló e comprar maconha também para uma festa que seria uma espécie de festa
open drogas. A gente tem num post de um a aluna inclusive dizendo que ela está com
dificuldades de encontrar componentes na cidade de Campinas para fabricar lançaperfume, loló.
Se você sabe disso, dessa festa, dessa prática dos alunos de segundo ano ter que
preparar essa festa e eles serem, terceiriza para eles completamente o risco de acontecer
alguma coisa, porque, afinal de contas eles têm que produzir tudo isso, comprar essas
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coisas, ir atrás de prostitutas também para contratar para a festa. E se acontecer algo eles
que vão acabar sendo responsabilizados.
O SR. FERNANDO DELATTI - Bom, a questão do dinheiro, o que existe é
um acordo feito entre a Atlética, um acordo financeiro feito entre a Atlética e a empresa
que fecha o contrato com o primeiro ano. Que tudo, a parte do dinheiro que vai para a
Atlética não chega nem perto de 90 mil reais, se fosse isso a gente, a Atlética não teria
tantos problemas financeiros como tem.
É destinada à realização de alguns produtos como uma forma de patrocínio da
empresa fotográfica com a Atlética em troca disso a Atlética confecciona camisetas,
confecciona a "Samuca" que é uma revista semestral e nesses produtos vão o logo da
empresa de contrato fotográfico, que desta maneira fica, a empresa ganha visibilidade
dentro da Faculdade com as turmas mais novas que acaba sendo benéfico para a
empresa, e para a Atlética também é bom porque a Atlética ganha um patrocínio desta
empresa.
E o que acontece, por exemplo, as empresas de formatura geralmente dão em
média de mil reais, pelo menos vou falar da minha época porque hoje eu não sei os
valores exatos. Dão em torno de mil reais por aluno que vai se formar do primeiro ano.
E por intermédio da Atlética a gente consegue aumentar esse valor, pelo menos
para 1200 por aluno e aí sendo uma parte destinada para a Atlética que é um dinheiro
que é dado a mais, se não fosse o intermédio da Atlética não teria esse dinheiro. Então, é
um dinheiro que não sai do bolso de nenhum aluno, que não prejudica a formatura de
ninguém e nunca prejudicou.
Tanto é que até hoje 40 turmas se formaram, fizeram festas e nunca prejudicou
ninguém. É um dinheiro dado a mais como uma forma de patrocínio, não sai do bolso
de aluno nenhum.
A outra pergunta sobre a festa, eu desconheço esse assunto de quem era do
segundo ano ter que fornecer drogas para a faculdade. Eu já fui do segundo ano e nunca
precisei fornecer drogas para ninguém. Drogas e bebidas nas festas com certeza existem
como em qualquer outra festa que você pode ir, mas até onde eu sei cada um leva o que
consome. Ninguém é obrigado, ninguém é forçado a fornecer nenhum tipo de droga pra
ninguém.

O SR. RICARDO KOBAYASKI - Presidente, a Aline gostaria de falar, ela
pode falar?
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O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Primeiro vai terminar, eu
não posso fazer acareação. Eu tenho que acabar o depoimento dele, aí a Aline pode
voltar a falar. Não vou fazer acareação, mas ele vai terminar o depoimento dele e aí a
Aline pode voltar a falar. Depois os dois depoentes que estão aqui. Pode continuar, a
Aline vai ter o direito à palavra, mas não na forma de acareação, de altercação, de
confrontação. Se não nós teríamos que votar essa acareação.
Ele vai fazer o depoimento dele e depois vai fazer o vice-presidente e a Aline
completa a audiência. Tudo bem assim? Posso encaminhar assim? Então está bom.
Fique a vontade Koba.

O SR. RICARDO KOBAYASKI - As questões eram essas, satisfeito já.
Obrigado.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Não, você tem o post da
menina aí que fala da?

O SR. RICARDO KOBAYASKI - Tenho, tenho.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Festa Open?

O SR. RICARDO KOBAYASKI - Tenho.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Por favor. Para não parecer
uma informação vulgar, jogada no ar. De quando é essa festa a que ela se refere?

O SR. RICARDO KOBAYASKI - Acho que ano passado.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Ano passado. Vamos lá.
Dois mil e catorze então? Essas aí são as letras, né? Ainda estão, procurando... Então o
que nós estamos nos referindo aqui para efeito de registro é um texto que foi publicado
por uma aluna dizendo os insumos que a festa devia conter e que os alunos deviam
levar. Esta festa é da Atlética, Koba?
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O SR. RICARDO KOBAYASKI - A...
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Vamos ver, vai. Leia, por
favor. Amplia e leia.

O SR. RICARDO KOBAYASKI - Vamos lá. Ela foi por Débora Sanches, é
2013 na verdade, 24 de abril de 2013. "Comissões, nós veteranos estamos, nós estamos
com um sério problema, simplesmente não tem mais onde comprar cola acrílica e nem
loló pronto em Campinas e regiões. Já tentamos todas as lojas possíveis de toldo, de
construção" está ruim de ler aqui.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – "De toldo, de construção,
de pintura. Já tentamos ligar para os maiores consumidores e conhecedores da
faculdade, e consumidores e conhecedores da faculdade de fora e a gente achou que
pudesse saber e nenhum contato que eles passaram vende mais.
Parece que aumentou muito a fiscalização parara, de comercializar e agora só se
consegue comprar quem tem receita de farmacêutico e só vendem em doses muito
pequenas e muito diluídas. Conversei já com algumas pessoas, mas gostaria de pedir
ajuda a todos e a vocês para indicar quem saiba, quem nos dê a solução.
Em último caso para conversar com cada um, com sua sala e explicar o que
aconteceu. Ajudar a gente a ouvir menos reclamação possível. A gente sabe que é muito
foda de acontecer principalmente na Choppada que o loló é essencial e pedimos muitas
desculpas, mas não estamos conseguindo mesmo".
Aí o Guilherme responde embaixo, tal. E a coisa continua. Bom, então você
nunca teve conhecimento disso?

O SR. FERNANDO DELATTI - Não.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Isso aí não é o seu período
de direção de Atlética, né?

O SR. FERNANDO DELATTI - É meu período. Mas essa festa não foi a
Atlética que organizou, nem tem Atlética citada nesse comentário.
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O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Essa festa que é? De
Comissão de Formatura, de...

O SR. FERNANDO DELATTI - Deve ter sido de Comissão.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – É. Entendi, mas é o seu
período de direção, né?
O SR. FERNANDO DELATTI - É.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Deixa eu ver o post de
baixo. O Guilherme foi salvo ou está...

O SR. RICARDO KOBAYASKI - Só este trecho.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Está bom. Então, vamos
passar para o outro depoente, né? O outro, o Pedro, desculpa eu não sei pronunciar,
Swinerd, Pedro Swinerd.
O SR. MARCO BENETTON – Presidente?
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Dr. Benetton.
O SR. MARCO BENETTON – Posso fazer uma comunicação? Que o
departamento de comissões nos passou agora? Foi concedido um habeas corpus de
número 7972 pelo desembargador Roberto Grassi do plantão judiciário, agora no último
sábado sete, para alguns dos convocados, né? Que foi deferido em parte o habeas
corpus, mas com a finalidade de lhes ser concedido assistência por advogado, e de não
serem presos por desobediência e falso testemunho.
Mas na decisão, o desembargador ressalta que a convocação é válida e na
verdade ele assegura esses direitos constitucionais que a comissão...
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – O senhor poderia ler então,
por favor?
O SR. MARCO BENETTON – Eu estou aqui somente com os nomes.
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O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Faça a comunicação que é
importante.
O SR. MARCO BENETTON – Só os nomes das pessoas que conseguiram esse
habeas corpus, né? E depois até seria interessante fazer uma chamada pra ver se os
convocados estão aqui hoje.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – O senhor podia já fazer.
O SR. MARCO BENETTON – Então eu vou.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – O senhor está com a
palavra e faz a comunicação completa.
O SR. MARCO BENETTON – Tá. Quem obteve o habeas corpus foi o Daniel
Dias de Souza Porto, Tiago Henrique de Souza, Daniel Astun Cirino, Daniel Moreira
Pacca, Marcelo Taricani, José Antônio Hersan Nadal, Rodrigo Gonzalez Bocos, Vitor
Yuzo Inada.
Então, o senhor me permite fazer uma pequena chamada só pra ver quem está
aqui antes de começar o depoimento do Pedro? Ok? Só pra ver, até pra organização dos
trabalhos.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Dá uma tradução melhor do
que significa esse habeas corpus. Esse habeas corpus favoreceria o aluno a não vir
depor?
O SR. MARCO BENETTON – Isso. Isso.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – A não vir depor?
O SR. MARCO BENETTON – Não, até...
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Ah...
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O SR. MARCO BENETTON – A decisão do desembargador não afasta a
obrigatoriedade deles comparecerem. Ele só concedeu direitos constitucionais que a
própria Comissão já vem desde o início franqueando, que é o direito de assistência por
um advogado e o direito de não se autoincriminar, né?
Mas a decisão deixou bem claro que é uma obrigação dos convocados
comparecerem porque ressaltou os poderes investigatórios da CPI. Ou seja, na verdade
foi um tiro na água, um tiro no pé, porque não afastou o dever deles vir depor, né? Só
ressaltou que lhes fossem conferidos esses direitos, né?
Então eles deveriam comparecer hoje aqui. Então só faria uma chamada, só para
fim de organização dos trabalhos...
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Fique a vontade, doutor.
O SR. MARCO BENETTON – Dessas pessoas que estão aqui. O Felipe
Augusto Baldo Ribeiro?
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Ausente.
O SR. MARCO BENETTON – Ausente. O Fernando Delatti acabou de falar.
O Pedro Henrique está aí também. A Rafaela Nunes Fonseca, ela não obteve, mas não
está presente. O Marcos Sudário dos Santos?
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Ausente.
O SR. MARCO BENETTON – Ausente. A Lethycia Meirelles Dalla, o
advogado dela trouxe uma petição que vai ser analisada pela presidência. Houve um
problema técnico administrativo de convocação. Então é um problema interno da
Comissão. Bom, aqueles que obtiveram eu gostaria de saber se estão aqui. Daniel Dias
de Souza Porto?
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Ausente.
O SR. MARCO BENETTON – Tiago Henrique de Souza?
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O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Ausente.
O SR. MARCO BENETTON – Lucas Furtado?
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Ausente.
O SR. MARCO BENETTON – Não obteve, mas não está aqui. Daniel Astun
Cirino? Que obteve.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Ausente.
O SR. MARCO BENETTON – Daniel Moreira Pacca?
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Ausente.
O SR. MARCO BENETTON – Marcelo Taricani?
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Ausente.
O SR. MARCO BENETTON – José Antônio Hersan Nadal?
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Ausente.
O SR. MARCO BENETTON – Rodrigo Gonzalez Bocos?
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Ausente.
O SR. MARCO BENETTON – Juliana Fugikava Oba? Que não obteve, não
está na lista.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Ausente.
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O SR. MARCO BENETTON – Felipe Patocs Tavares que também não está na
lista dos impetrantes?
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Ausente.
O SR. MARCO BENETTON – E o último impetrante, Vitor Yuzo Inada?
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Ausente.
O SR. MARCO BENETTON – Bom então, essas pessoas não estavam
desobrigadas a comparecer. Elas deveriam comparecer e a presidência conferir-lhes...
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Já falou o nome do
desembargador?
O SR. MARCO BENETTON – O desembargador Roberto Grassi Neto do
plantão judiciário do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Uma brilhante decisão
que prova os rumos corretos e legais que a CPI adotou e que ela estava correta em
convocar essas pessoas e acaba virando uma jurisprudência importante para o Poder
Legislativo em próximos eventos iguais a esse.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Obrigado, Dr. Benetton.
Bom, vamos lá. Pedro Swinerd. Bom dia, Pedro. Pedro, faz uma breve introdução d e
quem você é, quando você entrou na faculdade e que cidade você veio, um histórico aí
familiar, pessoal para depois a gente entrar nessa parte mais dura da sua passagem pela
Atlética. Fica a vontade.
O SR. PEDRO HENRIQUE SWINERD COELHO DA CRUZ – Bom, meu
nome é Pedro Henrique Swinerd Coelho da Cruz , a pronúncia é Swinerd.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Como é a pronúncia do seu
sobrenome?
O SR. PEDRO HENRIQUE SWINERD COELHO DA CRUZ – Swinerd.
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O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Isso aí é alemão?
O SR. PEDRO HENRIQUE SWINERD COELHO DA CRUZ – Sueco.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Sueco.
O SR. PEDRO HENRIQUE SWINERD COELHO DA CRUZ – Eu tenho 22
anos, sou de São Paulo, capital. Eu fiz um ano de cursinho, eu entrei na Faculdade junto
com o Fernando em 2011, fui da Atlética em 2012 e 2013. Em 2013 como vicepresidente. Porém, por problemas particulares e familiares eu fiz o trancamento da
minha faculdade no ano de 2014, eu não estudei no ano de 2014 e inclusive eu não
residi em Campinas em 2014, eu residi em São Paulo com a minha família e estou
retornando agora para a faculdade em 2015. Fiz o destrancamento da minha matrícula
nesse semestre ara poder retomar os meus estudos.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – E você sabe, pode falar para
nós, aqui para a CPI o motivo do seu trancamento da matrícula?
O SR. PEDRO HENRIQUE SWINERD COELHO DA CRUZ – Eu estava
com problemas de saúde na família, tinha que prestar assistência na minha casa, então
foi uma decisão pessoal e familiar que eu decidi trancar a minha matrícula e ficar
recluso até resolver esses problemas familiares meus.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Que período você foi da
Atlética, da direção da Atlética, Pedro?
O SR. PEDRO HENRIQUE SWINERD COELHO DA CRUZ – No mesmo
período que o Fernando em 2013.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Entendi. Você quando
entrou na faculdade foi submetido a muitos trotes? Como é que foi o seu acolhimento, a
sua recepção?
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O SR. PEDRO HENRIQUE SWINERD COELHO DA CRUZ – Eu passei de
lista na faculdade e passei bem atrasado. Eu comecei um mês praticamente depois da
aula, então eu não participei do, eu não levei nenhum tipo de trote quando entrei na
faculdade.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Pedro, você deu trote?
O SR. PEDRO HENRIQUE SWINERD COELHO DA CRUZ – Eu nunca
pratiquei trote.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Nunca praticou?
O SR. PEDRO HENRIQUE SWINERD COELHO DA CRUZ – Eu nunca
dei trote, nunca fui conivente ao trote, assim como o Fernando eu sempre fui adepto à
prática esportiva. Sempre pratiquei esporte na minha adolescência, praticava handball e
continuo praticando agora na faculdade e assim como nos meus dois anos de Atlética
sempre fui um incentivador do esporte na faculdade.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Pedro, você conhece o
Vinícius?
O SR. PEDRO HENRIQUE SWINERD COELHO DA CRUZ – Não.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Não conhece o calouro
Vinícius?
O SR. PEDRO HENRIQUE SWINERD COELHO DA CRUZ – Não.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Bom, então eu vou ler o
resumo pelo motivo que você está aqui. Tem uma acusação contra você que você urinou
no Vinícius, o assediou de forma agressiva e ostensiva, e você também tem uma
acusação contra você que você teria feito um assédio a uma menina da Puccamp.
Agora ela está na Santa Casa, ela era da turma 49. O que nós conseguimos
colher por isso que você está aqui hoje, é que você trancou matrícula por conta das
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acusações que você teria vivido, vivenciado na faculdade e o trancamento da matrícula
seria para baixar poeira. E você foi vice-presidente da Atlética em 2013, é da turma 43,
está, agora vai retornar, não é? E você faz parte da Família Puccamp, Medpuccamp.
Você era um trotista, aplicava trotes violentos e você era um grande incentivador
desta prática. O que você tem a dizer sobre isso?
O SR. PEDRO HENRIQUE SWINERD COELHO DA CRUZ – Bom
deputado, eu fico muito feliz que você tenha tocado no assunto para eu poder finalmente
esclarecer isso. Esse resumo ele me deixa extremamente ofendido, me deixa muito
desrespeitado como pessoa.
Eu sei que não é o senhor que está fazendo estas acusações para mim, são
realmente acusações da pessoa que infelizmente fez esse resumo que me trouxe tanta
dor de cabeça. Essas acusações do Vinícius e dessa menina são extremamente
mentirosas eu nunca urinei e nem urinaria em nenhum outro ser humano, isto é um
desrespeito, eu me sinto ofendido por conta disso.
A acusação que eu tranquei a faculdade pra abaixar poeira por conta dessas
acusações é extremamente mentirosa também e também me sinto desrespeitado por isso,
porque um dos motivos por eu ter trancado a faculdade inclusive foi financeira, e se o
senhor quiser ou qualquer pessoa aqui presente pode recolher essas informações com a
direção do meu curso.
Eles podem falar pra você porque a diretora acompanhou esse processo de
trancamento e destrancamento do meu curso e sempre esteve do meu lado apoiando.
Inclusive foi uma grande vitória eu ter conseguido agora fazer o destrancamento deste
curso e poder voltar a cursar a Medicina.
Isso como eu disse, em minha opinião por eu ter sido integrante da Atlética,
vice-presidente da Atlética o meu nome teve uma grande visibilidade e essa pessoa pode
ter sentido ofendida ou hostilizada em algum ambiente e associou esse nome a mim,
mas eu declaro como mentiroso este resumo e me sinto ofendido por estas acusações. É
isso o que eu tenho a dizer sobre isso.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Tá bom, você gostaria de
falar mais alguma coisa?
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O SR. PEDRO HENRIQUE SWINERD COELHO DA CRUZ – Eu não
tenho nada a acrescentar.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Não? Obrigado.
O SR. PEDRO HENRIQUE SWINERD COELHO DA CRUZ – Só isso?
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Só isso.
O SR. PEDRO HENRIQUE SWINERD COELHO DA CRUZ – Obrigado.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Aline, você está em
condições de falar? Então vem. Aline, você se identifique como se você estivesse vindo
a primeira vez, faz tudo direitinho, tá? Fala da sua pessoa, quem você, como você está
aqui.

A SRA. ALINE JUNKER - Meu nome é Aline, eu sou, eu fui depoente da
primeira vez e ajudei com as denúncias. Eu sou da turma 49, né? Da Medicina da PUC
de Campinas.
Eu observei a fala do Fernando Delatti e do Pedro e eu vi alguns problemas que
eu gostaria de esclarecer. Eu vou falar primeiro do contrato fotográfico que ele citou
como Comissão de Formatura, né? Você disse que as empresas dão em torno de mil
reais por direito de imagem e o dinheiro extra que vem, 200 ou 500 reais vem por conta
de uma associação à Atlética.
Então você assume que existe isso entre as comissões e a Atlética, coisa que
diziam que não existia. Eu acho importante pontuar isso. Todo mundo fala que não
existe, vocês estão inventando, mas existe.
E eu queria esclarecer que o diferencial da minha sala para não ter pago essas
coisas é que a gente não caiu nisso que eu chamo de falácia, de acreditar que as
empresas dão o meu direito de imagem se eu me associar aos veteranos. Isso é mentira,
uma falácia, um boato que espalharam pela faculdade e nós da turma 49, Comissão de
Formatura, fizemos reuniões com cinco empresas antes de fechar o contrato e antes de
fazer reunião com os veteranos.
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O dinheiro, a quantia oferecida foi de 1500 reais, independente de associação
com veteranos ou mão, independente de fazer eventos ou não para a Atlética, de colocar
o logo deles em qualquer lugar. Eles falaram que se eles quisessem divulgar a marca
eles colocariam, dariam mochilas pra gente com a marca e a gente andaria com elas pela
faculdade.
Então assim, a gente, a minha turma fechou um acordo fotográfico de mil reais
porque o preço da foto fica muito mais barato dependendo do cachê que você pega.
Então eu queria esclarecer isso. Isso é uma falácia, eu percebi que, eu não estou falando
que vocês são mentirosos, muitos veteranos vieram com esse mesmo argumento e eu
acho que a desinformação gera isso, essa reprodução de informações que não são de
fato verdadeiras.
Então eu queria expor isso. Vocês podem perguntar a empresa que fechou
contrato com a minha turma é a B2. Existe a empresa Ticomia, existe a empresa
Multicolor, Cena Cinco, todas elas vão oferecer um cachê direito de imagem,
exclusividade fotográfica e correspondente a este cachê um preço que a gente vai pagar
pela foto quando a gente se formar.
Então, primeira coisa, não existe essa associação com a Atlética trazendo
benefício financeiro para a Comissão de Formatura.
Mais uma coisa, o Fernando Delatti disse que não presenciou nenhum trote e
nunca sofreu trote. Os veteranos dizem que no ano de 2014 parou de ter trotes para a
minha turma. Isso quem diz são vocês. Não parou eu vou chegar no assunto de que
minha turma sofreu trote apesar de mais ameno do que outras turmas, mas eu acho que
vocês sofreram sim, né? Apesar de não assumirem isso.
Eu acho muito difícil ter ido a todas as Intermeds, pré-Intermeds, Intercalo,
ensaios da bateria, treinos e nunca ter ouvido falar da história do tijolo que foi tacado
em uma menina da Unicamp. Nunca ter ouvido a música falando do tijolo mágico,
nunca ter ouvido dizer que o Castor usa a mesma escova de dente desde a primeira
Intermed e pede para os bixos colocarem essa escova de dente na boca.
Nunca terem ouvido falar de uma série de outros trotes praticados, nunca terem
ouvido falar que uma baqueta foi introduzida no anus de um calouro por uma veterana
nossa. Eu acho muito difícil nunca ter ouvido falar e nunca ter presenciado um trote, tá?
Vocês sabem muito bem que os calouros não podem passar pelo Bloco A, a
gente é orientado a não passar pelo Bloco A. Os ensaios da bateria a gente faz no sol,
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com calça jeans, tem que estar com a Maria Chiquinha, não pode ter maquiagem, unha
pintada. Tem que ficar passando calor lá no sol, não pode usar brinco.
Vocês sabem muito bem que a gente tem que colocar o sutiã em cima da blusa
para participar de alguns eventos, os meninos cueca em cima da calça. Duvido que
vocês não tenham presenciado isso e não tenham sofrido isso, duvido muito.
Na Intermed duvido muito que vocês não saibam que muitos calouros não
podem levar o colchão a menos que eles estejam na casa dos atletas, sabe que eles
precisam encher os colchões de todo mundo que está no alojamento. Eu duvido muito
que vocês não saibam que eles têm que levantar de madrugada para faze café da manhã
para os atletas. Que eles levam urinada se eles estiverem dormindo durante a noite, que
as bixetes são obrigadas a dançar com os veteranos quando eles pedem. Eu duvido
muito que vocês não saibam disso, sabe?
Eu duvido muito que vocês não saibam que cerveja fria é jogada nos calouros
que estão sem roupa em chácaras, a noite, numa posição completamente de
inferioridade em frente a vocês que são veteranos, que estão ali naquele esquema que
conhecem a mais tempo aquilo ali. Que a gente não pode olhar para cima.
Então, se isso não é atitude vexatória, se vocês não presenciaram atitudes
vexatórias, eu realmente não sei qual o conceito de atitude vexatória que vocês têm.
Essas coisas todas aconteceram e eu acho que vale a pena lembrar porque
quando a gente fala "não presenciei" tudo bem, vocês podem não ter presenciado, agora
dizer que não passou por nenhuma dessas situações e que nunca ouviu falar, aí eu já
acho que é uma ofensa a tudo o que vem sendo apresentado aqui na CPI.
Sobre o Pedro, eu confirmo a história de que ele urinou no meu amigo Vinícius
Henrique Pinto da turma 49. Teve o trote na ADPM, eu sei, não teve festa na ADPM, a
ASPM estava tendo um amistoso entre a Puccamp e outra universidade, acho que de
futsal masculino e depois disso alguns calouros que estavam lá, os homens, os meninos
tiveram tapa, levaram tapa, obrigaram a tacar terra na cabeça, cantar todas aquelas
músicas, algumas daquelas músicas na verdade que foram apresentadas aqui. E, pelo
que a gente sabe sim, o Pedro urinou no meu amigo Vinícius, sabe? E tem pessoas que
viram isso.
Outra coisa que, tem uma aluna que era da minha turma que entrou chamada
Luana, ela disse que foi assediada e que teve uma tentativa de estupro por parte do
Pedro. É muito complicado afirmar isso porque eu não tenho certeza e eu não
presenciei. Eu não presenciei, é depoimento dela, de ter sido assediada e tal.
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Então acho assim, esse tipo de comportamento, eu não sei se pode ser
qualificado como trote, não aconteceu, mas eu acho importante mostrar que esse abuso
de poder por parte dos veteranos não é uma coisa saudável, eu acho que não é
produtivo, sabe?
Essa hierarquização, essa vontade de colocar o calouro como submisso sempre
para entrar no esquema, para depois passar por tudo aquilo e falar assim, "não, agora eu
vou ficar em silêncio porque agora eu vou desfrutar de uma posição de prestígio porque
agora eu virei veterano". Eu acho isso muito absurdo.
Então assim, sobre o Pedro é isso, a história da urina, a história do assédio em
relação a essa aluna. Ela saiu da faculdade, inclusive. Não sei se por conta disso, ela
passou em outra faculdade também, mas foi uma coisa que incomodou muito ela. Então
ela falou que a gente podia citar esse caso.
O SR. PEDRO HENRIQUE SWINERD COELHO DA CRUZ – Tem mais
alguma coisa que você gostaria de dizer?

A SRA. ALINE JUNKER - Eu só queria citar que na última quinta-feira a
Medpuccamp realizou uma festa chamada CPI e eu queria mostrar aqui, eu não fui
nessa festa evidentemente, mas eu acho que é o relato da impunidade, sabe? Dos, de
várias pessoas que estão envolvidas em tudo isso. Acho que era Cervejada ou
Choppada, Putaria e Integração, acho que era, era CPI. O tema não tenho certeza se era,
a sigla significava isso.
Eu acho assim, essa festa começou a ser divulgada acho que em janeiro,
fevereiro. Eu acho a mostra da impunidade, sabe? Eu acho um absurdo isso, acho que
no mínimo, nesse momento as pessoas deveriam estar em silêncio, tentando dizer "não,
a gente não fez trote, não é bem assim, vocês entenderam errado", ou pedindo desculpas
que fosse, mas não demonstrando desta forma a impunidade em relação à situação.
Não acredito que seja possível a gente construir uma universidade melhor
enquanto a gente não olhar de fato para os nossos erros e modificá-los. Não dá para os
nossos veteranos capitalizarem o fato do trote estar acabando. A gente sabe muito bem
que é por conta da pressão externa, é por conta de denúncias e não é por parte de vocês,
não é uma doação, sabe? A gente está lutando para entrar na faculdade e ser tratado
como ser humano. É isso.
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E exigindo das pessoas que estão dentro da nossa universidade comportamento
que corresponda mais á postura de um médico, que pelo menos nas minhas ideologias
quando eu fiz um tempão de cursinho para passar era o que eu esperava. Eu acho que a
conduta médica corresponde a uma humanização, ao amor pelo próximo e uma série de
valores que não são demonstrados nos eventos da Medicina da PUC de Campinas.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Está bom. Então eu queria
requerer regimentalmente que as notas taquigráficas ou pelo menos o áudio dessa sessão
e o vídeo da sessão anterior já foram passados? Já? Já foi transcrito e essa vai ser, não
foi transcrito? Foi mandado o áudio e vídeo, mas não fez a transcrição?
Tá, então a gente pede o áudio e o vídeo da mesma forma. Mais alguém gostaria
de se manifestar? Não? Então, eu da nossa parte nós damos por encerrados os trabalhos
e eu passo a palavra ao nosso anfitrião, o vereador Pedro Tourinho. Obrigado, Aline.

O SR. PEDRO TOURINHO - Bem, eu quero só reiterar aqui, a Câmara de
Campinas vai continuar aberta para receber esses trabalhos com essa discussão aqui na
cidade de Campinas.
Já tem eu e outros vereadores, estamos inclusive trabalhando em algumas
propostas de legislação municipal que diga respeito à questão do trote. A gente vai
apresentar isso nos próximos dias.
Quero agradecer ao deputado por ter nos procurado e permitido que aqui em
Campinas a gente aprofundasse e qualificasse os trabalhos da CPI, eu espero, não sei se
teve outra cidade que teve esta oportunidade, mas acho que seria muito importante
outras cidades, Ribeirão, Sorocaba, cidades que têm faculdades de Medicina que são
cidades grandes, importantes, mas enfim.
Pra nós, eu já falei na última audiência, essa discussão é uma discussão muito
delicada. O trote violento é algo que se aproxima muito de tortura e a gente tem uma
série de aspectos de naturalização de atos de violência que para nós é inadmissível e
fazem parte desse tipo de cadeia violenta que vai se reproduzindo ao longo do tempo.
Então quero concluir aqui só parabenizando o deputado pela iniciativa e Alesp
por ter viabilizado essa atividade. Acho que é isso. Muito obrigado.
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O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Dr. Benetton, a última
chamada para dar chance aos alunos que não comparecerem. Dr. Benetton com a
palavra.
O SR. MARCO BENETTON – Muito bem, a gente vai fazer uma última
chamada e ser encerrados os trabalhos, das pessoas que foram convocadas e ver se estão
aqui. Felipe Augusto Baldo Ribeiro? Fernando Delatti e Pedro Henrique Swinerd
Coelho da Cruz já falaram.
Rafaela Nunes Fonseca? Marcos Sudário dos Santos? Bom a Lethycia o motivo
já foi explicado. Daniel Dias de Souza Porto? Que obteve o habeas corpus, mas não foi
desobrigado a comparecer aqui à CPI. Só lhe garantia o direito de assistência por um
advogado e não ser preso por falso testemunho, mas ressaltando-se, o desembargador
não o desobrigou de comparecer aqui, reafirmou o direito da CPI de convocação,
convocação inclusive na decisão ele atesta que foi válida. Mais um que obteve o habeas
corpus Tiago Henrique de Souza? Daniel Astun Cirino? Daniel Moreira Pacca? Marcelo
Taricani? José Antônio Hersan Nadal? Rodrigo Gonzalez Bocos? Vitor Yuzo Inada?
Esses obtiveram a liminar, o habeas corpus e não estão.
Então vou chamar os que não estavam na relação de impetrantes.

Lucas

Furtado? Juliana Fugikava Oba? E Felipe Patocs Tavares?
Deputado, fizemos a segunda chamada e essas pessoas...
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Mas tem uma moça que
teve uma justificativa.
O SR. MARCO BENETTON – Sim, Lethycia. A Lethycia houve um problema
na convocação interna dela e foi explicado e foi protocolizada uma petição pelo
advogado dela.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Excelente. Bom, então a
Unicamp nem professor, nem aluno, ninguém compareceu, né? Que ótimo! Bom, vamos
lá. Aí fica difícil. Queria agradecer ao Cícero Almeida, ao João Victor Barizon de
Oliveira, Alessandra, Dr. Benetton.
Eu queria agradecer a assistência policial da Polícia Civil da Assembleia
Legislativa, excelente trabalho que fez nesta CPI, muito obrigado. Vocês estão ajudando
a gente no estado todo. Dra. Carolina, Pedro Tourinho, a Câmara Municipal, presidente
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da Câmara Municipal Rafa Zimbaldi, obrigado por estar nos acolhendo, por toda essa
estrutura, por todo este carinho.
É assim que a gente vai tentar construir uma democracia, uma sociedade
civilizada com o direito das pessoas deporem, com o contraditório, com o direito de
defesa. Muito obrigado, a sessão está encerrada.

*

*

*
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CPI DAS VIOLAÇÕES DOS DIREITOS HUMANOS NAS FACULDADES
PAULISTAS
BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA.
10/03/2015
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Comissão Parlamentar de
Inquérito, violações de direitos humanos nas faculdades paulistas. Abertura.
Havendo número regimental, declaro aberta a trigésima sexta reunião da
Comissão Parlamentar de Inquérito constituída pelo ato número 56 de 2014 com a
finalidade de investigar as violações dos direitos humanos e demais ilegalidades
ocorridas no âmbito das universidades do estado de São Paulo, nos chamados trotes,
festas e no seu cotidiano acadêmico.
Registro a presença dos nobres deputados Sarah Munhoz, Carlos Giannazi,
Marco Aurélio de Souza e Ulysses Tassinari, e Adriano Diogo. Solicito ao secretário a
leitura da ata da reunião anterior.
O SR. MARCO AURÉLIO – PT – Pela ordem, presidente.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Pela ordem, deputado
Marco Aurélio.
O SR. MARCO AURÉLIO – PT – Requeiro a dispensa da leitura da ata da
sessão anterior.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – É regimental o pedido de V.
Exa., os deputados que forem favoráveis permaneçam como estão, aprovado. Ordem do
dia, leitura do relatório final por parte do relator desta CPI, deputado doutor médico
Ulysses Tassinari. Em discussão.
O SR. MARCO AURÉLIO – PT – Senhor presidente.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Pela ordem.
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O SR. MARCO AURÉLIO – PT – Queria fazer um encaminhamento a Vossa
Excelência.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Pela ordem, deputado
Marco Aurélio de Souza.
O SR. MARCO AURÉLIO – PT – O relatório já foi entregue aqui aos
deputados, e qual é o meu encaminhamento? Que sejam feitas as recomendações finais
que é praticamente os encaminhamentos práticos da Comissão, e se alguém tiver
alguma sugestão no relatório vem e se manifesta e a gente já submeta à votação e após
isso, continuaria se alguém quiser fazer um aditivo, alguma coisa a mais, né?
Mas num primeiro momento que a gente lesse as recomendações finais, já
votasse e aí se tivesse alguma coisa a mais já ficaria aberto aos deputados. Esse é meu
encaminhamento, presidente.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – É regimental o pedido de V.
Exa., em discussão o encaminhamento proposto pelo deputado Marco Aurélio, em
votação, aprovado.
Só quero anunciar que após a leitura e a coleta de emendas sejam elas aditivas
ou supressivas ao texto do relator, nós faremos a apresentação do relatório no formato
digital. São dois relatórios, um jurídico com todos os anexos das audiências cuja síntese
o deputado Tassinari que é o relator vai apresentar o relatório, e aí apresentaremos outro
relatório digital no formato e-book.
Então, sem mais delongas eu passo a palavra ao deputado Ulysses Tassinari,
relator desta CPI para apresentação do trabalho do relatório. Com a palavra o deputado
Ulysses Tassinari.
O SR. ULYSSES TASSINARI - PV – Senhor presidente deputado Adriano
Diogo, senhora deputada Sarah Munhoz, senhores deputados Carlos Giannazi e Marco
Aurélio de Souza.
Na presente data apresento como relator desta CPI na forma do relatório final. E
os resultados, senhor presidente demonstraram que a CPI atingiu plenamente a
finalidade para a qual foi constituída, qual seja a de recolher o maior número de indícios
e provas sobre as violações dos direitos humanos e demais ilegalidades ocorridas no
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âmbito das universidades nos chamados trotes, festas e no seu cotidiano acadêmico,
haja vista a qualidade dos indícios coletados e principalmente a quantidade de
declarações e documentos obtidos passando da casa dos 9000 documentos.
Portanto, considero que temos material o suficiente para ser encaminhado ao
Ministério Público e demais autoridades para dar sequencia às investigações e adotar as
medidas judiciais e administrativas punitivas cabíveis.
Senhor presidente, apresento em síntese as nossas recomendações de
providências a serem adotadas e penso eu, da forma mais urgente possível. São elas,
1– Promover a responsabilização civil, penal e administrativa no que couber.
1.a– Das pessoas físicas integrantes ou não das diretorias de todos os Centros
Acadêmicos e as Associações Atléticas que de qualquer forma seja por ação ou seja por
omissão promoveram atos vinculados à violação de direitos humanos.
1.b– Das pessoas jurídicas corporificadas por estas entidades associativas mais o
Show Medicina, empresa que organiza o evento do mesmo nome, entidade privada
detentora de CNPJ.
1.c– Das pessoas físicas e jurídicas incertas na chamada Liga das Atléticas,
entidade que reúne todas as Associações Atléticas das faculdades de Medicina,
responsável pela organização de competições esportivas como Intermed e a Calomed
que tantos inconvenientes e prejuízos traz às cidades onde as competições são
realizadas, tendo em vista haver indícios de que esta Liga promove vários ilícitos tais
como organização de festas e competições esportivas para as quais aliciam prostitutas e
facilitam a venda de entorpecentes, bem como encobre vários dos ilícitos penais e civis
apontados por esta CPI.
2– Advertir, suspender ou em último caso revogar todas as leis estaduais que
declaram de utilidade pública todos os Centros Acadêmicos e ou Associações Atléticas
de qualquer instituição de ensino superior pública ou privada do estado de São Paulo
que não cumpram os requisitos da lei de utilidade pública.
3– Pedir abertura de inquérito civil aos Ministérios Públicos Federal e do estado
de São Paulo para apuração de possíveis improbidades administrativas supostamente
praticadas por dirigentes de universidade e faculdades públicas que se omitiram na
apuração e punição nos casos de violação de direitos humanos coletados por esta CPI,
incluindo o uso do patrimônio público como, por exemplo, o espaço público cedido à
Associação Atlética Oswaldo Cruz da Faculdade de Medicina da Universidade de São
Paulo.
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3.1– Pedir abertura de inquérito civil aos Ministérios Públicos Federal e do
estado de São Paulo para apuração de possíveis improbidades administrativas na
existência de supostas fraudes nos concursos e processo seletivo de residência Médica
privilegiando aprovação dos estudantes que integram como dirigentes Centros
acadêmicos e associações Atléticas, bem como nos cursos de pós-graduação.

4– Pedir abertura de inquérito policial às Polícias Federal e Civil do estado de
São Paulo para apuração criminal de todos os eventuais crimes relatados nos anexos que
fazem parte integrante deste relatório final.
4.a– Solicitar à Corregedoria da Polícia Civil a apuração da forma de tratamento
irregular recebida pela estudante de Medicina da USP Ribeirão Preto pelas policiais da
Delegacia de Defesa da Mulher daquele município relativo ao atendimento no caso de
violência por ela sofrida no campus da USP Ribeirão em setembro de 2014 narrada nas
declarações do dia 20 de fevereiro de 2015.
5– Solicitar aos Ministérios Públicos Federal e do estado de São Paulo para que
venham a propor caso o acervo de indícios e provas de autoria e materialidade colhidas
por esta CPI já sejam suficientes no sentido de apontar crimes consumados ou tentados
as devidas sanções penais púbicas.
6– Requerer as receitas do Brasil, do estado de São Paulo e dos respectivos
municípios onde esteve instalados os Centros Acadêmicos e ou Associações Atléticas
de qualquer instituição de ensino superior público ou provado, à análise e apuração
contábil dos balanços e movimentação financeira destas entidades associativas, com o
fim de apurar eventuais ilícitos tributários tais como sonegação fiscal, uma vez que
muitos depoimentos dos próprios diretores e tesoureiros destas entidades nos deram
conta de que os balanços eram obscuros, desconhecidos ou realizados em desacordo
com as regras do Direito Tributário e da Contabilidade.
7– Solicitar ao Ministério Público do estado de São Paulo que instaure o
competente inquérito civil público para apurar falha da Administração da Universidade
de São Paulo seja por sua reitoria, prefeitura desta universidade ou diretoria da
Faculdade de Medicina da USP em efetivar administrativa e judicialmente eventuais
cobranças por danos ao patrimônio público perpetrado durante as festas no campus da
Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo e no teatro auditório onde se
realiza o Show Medicina, ante as denúncias contidas nos relatos de depredação do
patrimônio público ocorridas durante o espetáculo Show Medicina.
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8– Encaminhar aos Conselhos Federal e Regional de Medicina pedindo para:
a– abertura de sindicância e ou do devido processo administrativo com o fim de
apurar violações do Código de Ética Médica e punir a participação de médicos em trotes
acadêmicos ou em eventos similares, bem como em competições esportivas organizadas
por estudantes de Medicina.
b– Recomendar aos médicos que se abstenham de participar de trotes
universitários ou eventos similares, bem como em competições esportivas organizadas
por estudantes de Medicina, salvo na condição de docentes ou para fins de serviço de
atendimento médico-hospitalar.
9– Encaminhar ao Ministério da Educação pedido para apuração administrativa
de todos os fatos relatados a esta CPI com o fim de aplicar as devidas sanções legais
dentre elas a intervenção universitária ou faculdade onde se cerificou a prática de tortura
e demais ilícitos averiguados por esta CPI.
9.a– Sugerir ainda ao Ministério da Educação a fixação de um processo
administrativo de exclusão mais célere nos moldes dos procedimentos via rápida do
aluno participante de trote a ser utilizada por todas as instituições de ensino públicas e
privada prevendo formas de ampla defesa e recurso.
10– Encaminhar ao Ministério da Educação proposta para criar e ou alterar o
sistema de avaliação das universidades e faculdades de qualquer instituição pública ou
privada onde seja detectada a ocorrência de trotes universitários acadêmicos violentos,
difamantes ou não, com o fim de punir o estabelecimento de ensino com perda de
pontos em sua avaliação.
10.1– Encaminhar ao Ministério da Educação proposta para que sejam
consideradas no sistema de avaliação supracitado, as ações promovidas pelas
faculdades, universidades e demais instituições de ensino, que fomentem o respeito aos
direitos humanos.
11– Criação de uma ouvidoria estudantil junto à Secretaria de Estado da Justiça
e Defesa da Cidadania para atender todos os casos de abuso e assedio sexual,
profissional e moral praticados em todas as instituições de ensino do estado de São
Paulo.
Ainda nessa parte, que esta ouvidoria seja dotada de mecanismos de acesso
facilitado a todas as camadas da população, valendo-se para seu funcionamento do uso
da Lei Estadual 10.177 de 1998, bem como seja dotada de recursos orçamentários para
seu funcionamento.
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Por fim sugere-se que no ato legal de criação desta ouvidoria seja conferida toda
atenção para o encaminhamento imediato das denúncias que envolvam casos de abusos
e assédios sexuais ocorridos dentro das instituições de ensino do estado de São Paulo.
Para tanto roga-se a disponibilização na imprensa ou em sítio eletrônico da Secretaria
Estadual da Justiça e Defesa da Cidadania de um canal de atendimento on line, onde
seja garantido o sigilo das informações.
11.1– Sugerir ao Ministério da Educação a criação e instalação de ouvidoria nos
mesmos modos descritos nesse item 11.
12– Encaminhamento do relatório final ao Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo no sentido de que este documento auxilie e acompanhe as respectivas instâncias
no julgamento das ações civis e criminais que versem sobre os fatos ilegais e irregulares
apurados nesta CPI.
13– Encaminhar pedido ao senhor defensor público geral do estado de São Paulo
no sentido de se viabilizar plena e célere assistência jurídica pelos defensores públicos
às vítimas de abuso e assédio sexuais e morais e demais violações de direitos humanos
apurados por esta CPI encaminhando-lhe ainda cópia integral deste relatório.
14– Encaminhar o relatório final ao Congresso Nacional para que tome
conhecimento da situação nessa área específica.
15– Encaminhamento do relatório final ao senhor presidente da república e ao
senhor governador do estado de São Paulo com o objetivo de informar a essas
autoridades executivas as informações colhidas na CPI sugerindo às mesmas determinar
respectivamente aos ministros de estado competentes e aos secretários de estado o maior
empenho destas Pastas na resolução das demandas envolvendo as questões gravíssimas
apuradas nessa CPI.
16– Recomendar às Câmaras Municipais onde estão instaladas essas
universidades e faculdades citadas nesta CPI para que instalem CPIs para apurarem
eventuais outros casos de violações de direitos humanos em face dos alunos e
funcionários dessas instituições de ensino.
16.a– Sugerir ainda às Câmaras Municipais nesses específicos municípios que
instalem subcomissões de direitos humanos permanentes para receber denúncias de
violações de direitos humanos em face dos alunos e funcionários dessas instituições de
ensino e encaminhe à Assembleia Legislativa, aos Ministérios Públicos Estadual e
Federal e demais órgãos públicos competentes.
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16.b– Encaminhar o presente relatório ás demais Assembleias Legislativas para
que possam apurar casos de violação de direitos humanos nos seus respectivos estados.
Sugestões especiais deste relatório da CPI.
17– Recomendar ao Ministério Público do estado de São Paulo de formas
especial e urgente a promoção de apuração de gravíssimos indícios de violação de
direitos humanos e outros ilícitos civis e penais observados na Pontifícia Universidade
Católica de Campinas, Puccamp, tendo em vista os relatos que acompanham este
relatório, sobretudo, os prestados no último dia 23/02/2015 no plenário da Câmara
Municipal de Campinas pela professora Lúcia Maria Quintes e por alunos daquela
universidade em declarações prestadas nos dias 07/01/2015 e 23/02/2015 e 09/03/2014
contidas no anexo um deste relatório.
18– Encaminhar cópia deste relatório a Sua Santidade Papa Francisco seja
diretamente, ou seja por intermédio...
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Destaque no ponto anterior
que tenha 2014 e tem que corrigir para 2015.
A SRA. SARAH MUNHOZ – PCdoB – Nove de março de 2014.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Dois mil e catorze, tem um
erro de digitação. Uma coisa que está catorze e é quinze é só isto. Depois a gente...
O SR. ULYSSES TASSINARI - PV – 18- Encaminhar cópia deste relatório a
Sua Santidade Papa Francisco seja diretamente ou seja por intermédio da Nunciatura
apostólica instalada em Brasília, Distrito Federal, Papa esse que tem se mostrado um
dos maiores defensores dos direitos humanos dentro da estrutura e hierarquia dentro da
Igreja Católica Apostólica Romana, pelo fato desta CPI ter apurado gravíssimas
violações de direitos humanos perpetradas nas faculdades de Medicina e demais cursos
superiores das duas principais universidades vinculadas à Cúria Católica, quais sejam a
Pontifícia Universidade Católica de São Paulo e a Pontifícia Universidade Católica de
Campinas, São Paulo, onde foram abundantemente apontados e relatados horripilantes
casos de tortura, e uso de álcool e drogas bem como foram detectadas a indevida
interferência de pessoas estranhas ao quadros seja da Igreja Católica ou seja das
próprias universidades na condução e administração destas.
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19– Encaminhar cópia deste relatório à Organização dos Estados Americanos,
OEA através da Comissão Interamericana de Direitos Humanos da sua Corte
Interamericana de Direitos Humanos, órgãos incumbidos de monitorar e implementar os
direitos humanos nos países aderentes á Convenção Americana de Direitos Humanos
mais conhecida como Pacto San José da Costa Rica. Convenção esta de que o Brasil é
signatário de 1922.
O encaminhamento tem por finalidade apurar de forma independente e
autônoma as violações de direitos humanos praticadas nas universidades do estado de
São Paulo omitidas ou desconhecidas do grande público e da comunidade internacional.
Visa ainda provocá-la no sentido de verificar a possibilidade de apurar eventual
supostos crimes de tortura que foram averiguados por esta CPI no desenvolvimento dos
seus trabalhos, buscando com isso o reconhecimento da comunidade internacional sobre
as graves denúncias de violações dos direitos humanos nas universidades paulistas, bem
como reclamar algum tipo de punição a todos os envolvidos em mais esta tragédia
brasileira.
20– Encaminhar à Egrégia Mesa para que a Assembleia Legislativa do Estado de
São Paulo disponibilize de forma didática e por meio de e-book o relatório parcial e o
presente relatório final desta Comissão Parlamentar de Inquérito a ser consultado em
plataforma própria da internet.
21– Encaminhar cópia do relatório final para o Núcleo Especializado de
diversidade da Defensoria Pública do Estado de São Paulo.
O SR. MARCO AURÉLIO – PT – Só um minutinho, acho que tem um "de" a
mais aí, né? Núcleo de, só depois verificar a redação, está bom? Do 21, encaminhar
cópia do relatório final para o Núcleo...
O SR. ULYSSES TASSINARI - PV – Especializado, né?
O SR. MARCO AURÉLIO – PT – Está bom? Só isso.
O SR. ULYSSES TASSINARI - PV – 22– Encaminhar cópia do relatório final
para o presidente da Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil-SP e para a
Comissão de Diversidade Sexual da Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil-SP.
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23– Encaminhar cópia do relatório final para a Coordenação de Políticas
Públicas Para a Diversidade Sexual da Secretaria de Estado da Justiça e Defesa da
Cidadania no estado de São Paulo.
24– Encaminhar cópia do relatório final para a Secretaria de segurança Pública
do Estado de São Paulo para que ela apure denúncias de não registro de Boletins de
Ocorrência em Delegacias de Polícia do estado pelas vítimas de trotes violentos em
complementação ao item 4.a.
25– Pedido de análise jurídica pelo Ministério Público das potenciais
irregularidades e omissões manifestadas pelas reitorias da Universidade de São Paulo,
USP, de Campinas, Unicamp, Estadual Paulista Julio Mesquita, UNESP, colhidas e
indícios e provas por esta Comissão Parlamentar de Inquérito.
25.1– Punições a todos os responsáveis pela confecção de letras de músicas e
hinários contendo manifestações violadoras dos direitos humanos e praticadas por
alunos da Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita, Unesp e relatadas por
alunos nas declarações prestadas na reunião do dia 04/03/2015.
26– Encaminhar à protocolização como projetos de lei desta CPI dois projetos
de lei que visam auxiliar o combate aos trotes nas universidades minando o
financiamento de festas e eventos e impondo punições àqueles que participam de trotes
criando-se para tanto o Cadastro de Antecedentes Universitários do Estado de São
Paulo.
27– Encaminhar moção ao Congresso Nacional pedindo a classificação dos
trotes como crime no Código Penal Brasileiro.
27.1– Indicar ao Ministério Público que tipifique como crime de tortura as
condutas praticadas durante os trotes acadêmicos.
28– Sugerir a reabertura ou desarquivamento após a publicação deste relatório
final no "Diário Oficial" do Poder Legislativo do Estado de São Paulo daquelas
sindicâncias instauradas nas universidades estaduais onde se teve por objetivo a
averiguação da prática de trotes, assédios sexuais, morais e crimes sexuais bem como
outras violações contra os direitos humanos.
28.a– Adotar no âmbito das universidades a práxis acadêmicas nos termos em
que criada no âmbito universitário de Coimbra.
29– Publicação pelas Secretarias de Estado competentes e pelas universidades
estaduais das estatísticas de vítimas de trotes e outras violências praticadas nas
universidades e faculdades do estado de São Paulo.
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30– Disponibilização de serviço médico e psicológico pelas universidades com o
intuito de oferecer apoio às vítimas de trotes e outras violações nas universidades
estaduais.
31– Conclamar aos Conselhos Federal e Estadual de Medicina que após a
análise deste relatório final, reveja e faça a devida adequação na regulamentação dos
estágios nos cursos de Ciências Médicas, sobretudo nas fases de internato e residência.
32– Ratificar nos termos desse relatório final o relatório parcial aprovado no
último dia 26 de fevereiro de 2015.
É esse o relatório, senhor presidente.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Bom, agora vamos à
deliberação e aprovação do texto base e em seguida vamos abrir para algumas emendas
ou de caráter supressivo ou de acrescentar, mas vamos votar o texto base para em
seguida abrir para as manifestações de emenda.
Então, queria, em votação o relatório, em votação o relatório exarado o parecer,
o relatório lido agora pelo deputado Ulysses Tassinari, relator desta CPI. Como vota a
deputada Sarah Munhoz?
A SRA. SARAH MUNHOZ – PCdoB – Favorável com ressalvas.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Como vota o deputado
Giannazi?
O SR. CARLOS GIANNAZI - PSOL – Aprovado.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Como vota o deputado
Marco Aurélio de Souza?
O SR. MARCO AURÉLIO – PT – (ininteligível - interferência de áudio.)
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Como vota o deputado
Ulysses Tassinari, relator?
O SR. ULYSSES TASSINARI - PV – Favorável.
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O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Eu também voto favorável
ao texto integral, abrindo a possibilidade de emendas a serem apreciadas no presente
momento. Com a palavra a Deputada Sarah Munhoz.
A SRA. SARAH MUNHOZ – PCdoB – Solicito ao presidente desta Mesa
assim como ao relator desta CPI avaliar a contribuição desta deputada e da Bancada do
PCdoB na CPI de violação de direitos humanos nas universidades paulistas.
O SR. MARCO AURÉLIO – PT – Pela ordem senhor presidente, desculpe
interromper.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Com a palavra deputado
Marco Aurélio.
O SR. MARCO AURÉLIO – PT – Não sei se V. Exa. já declarou o resultado
da votação do relatório, não?
A SRA. SARAH MUNHOZ – PCdoB – Ele esqueceu. (Risos.)
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Aprovado pela
unanimidade dos resentes por cinco votos favoráveis ao relatório apresentado pelo
deputado Ulysses Tassinari. Então, cinco a zero, aprovado pelos deputados presentes. A
deputada Sarah Munhoz aprovou com ressalvas e as ressalvas ela vai apresentar na
forma de emendas.
Bom, a deputada então, apresenta as seguintes, uma cópia para cada deputado?
A SRA. SARAH MUNHOZ – PCdoB – É, uma cópia para cada deputado.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Uma cópia para cada
deputado das emendas propostas pela deputada Sarah Munhoz.
A SRA. SARAH MUNHOZ – PCdoB – Contribuição da deputada e da
Bancada do PCdoB à CPI de violação dos direitos humanos nas universidades paulistas.
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O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Existem cópias disponíveis
aqui para os senhores procuradores e para a Secretaria da Comissão. Com a palavra a
deputada Sarah Munhoz.
A SRA. SARAH MUNHOZ – PCdoB – "Acrescentar onde couber. Em
referência ao trote violento. As instituições de ensino superior pública ou privada
deverão na parte de campanhas educativas no sentido de incentivar a recepção solidária
acolhedora, instaurar de imediato, medidas disciplinares cabíveis no caso de trotes
violentos definidos como aqueles que expõem o estudante às situações vexatórias ou
violência física psíquica ou moral com imediata comunicação às autoridades policiais
resguardando sempre o constitucional direito da ampla defesa.
Em relação ao papel das instituições de ensino superior. As instituições de
ensino superior são espaços privilegiados de conhecimento e historicamente foram
criados para difundir conhecimento e os valores humanísticos. O rompimento desses
valores foi visto durante o período de exceção e repressão onde estudantes, professores
e trabalhadores foram perseguidos por terem ideias justamente o maior valor das
instituições de ensino superior.
Os acontecimentos presenciados na CPI são uma demonstração da falha na
formação dos estudantes e na difusão da ideia de solidariedade e relações humanas. A
CPI indica às instituições de ensino superior a revisão da grade disciplinar no intuito de
fortalecer a formação de profissionais comprometidos com a construção de uma
sociedade mais solidária e humana.
Indica ainda, sobre os órgãos autônomos de controle das instituições. Ficou
demonstrado na CPI falhas graves na condução dos processos de verificação e ações
coercitivas aos atos ilícitos universitários. A CPI indica às instituições de ensino
superior uma profunda revisão da atuação das ouvidorias e comissões de éticas
universitárias para que se preservem a autonomia a ação real no combate ao ilícito e
constituir instrumento transparentes de verificação e encaminhamentos.
Sobre os encaminhamentos da CPI. A CPI indica aos reitores das universidades
USP, Unesp, Unicamp e Fatec por ocasião das audiências públicas realizadas na
Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, prestem contas conforme prevê a lei
apresentando as iniciativas no âmbito administrativo para punir e coibir as que vieram à
tona denunciados e relatados por esta CPI, e quais as providências que as presentes
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instituições apresentarão em esfera administrativa e pedagógica para impedir que estes
atos que violam os direitos humanos não sejam mais praticados. Sarah Munhoz". Muito
obrigada.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Então, a deputada
apresentou quatro emendas que não são supressivas, são aditivas para que possam ser
encaixadas no texto onde couber.
Em discussão as propostas apresentadas pela deputada Sarah Munhoz, em
votação, aprovadas as emendas por unanimidade. Com a palavra o deputado Marco
Aurélio de Souza.
O SR. MARCO AURÉLIO – PT –Eu também gostaria... Está sem microfone
aqui?
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Está sem som Marco
Aurélio. Está sem som, pega um microfone sem fio, por favor. Eu também quero
apresentar uma emenda depois, não quero esquecer. É bem pequena, é oral, depois da
fala do deputado Marco Aurélio de Souza.
O SR. MARCO AURÉLIO – PT – É, eu também quero fazer quatro emendas.
As minhas são verbais e se houver concordância aqui com a Comissão, que elas sejam
incorporadas então, ao relatório final. São duas no sentido de encaminhamentos.
Queria propor que o relatório final seja encaminhado a todos os prefeitos de
todas as cidades onde foi detectado nesta CPI a presença de algum órgão, faculdade,
universidade públicos e que se detectou desrespeito aos direitos humanos. Então, todas
aquelas cidades onde foram, nós tivemos aqui presença de faculdades dessas cidades, o
relatório seja encaminhado aos prefeitos daqueles municípios.
Outro encaminhamento é para que também o relatório final seja encaminhado
aos Conselhos Tutelares também, destes municípios. Porque os Conselhos Tutelares?
Porque neste período que nós ouvimos teve relatos de festas em que estudantes com
menos de 18 anos entram com documentos fornecidos pela, por outros, né? Documentos
que lhe dariam aí a idade para poder adentrar na festa que evidentemente é um ato
criminoso e ilícito. Então, também que seja encaminhado aos Conselhos Tutelares
destes municípios.
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E mais duas outras sugestões também ao relatório, é de que, uma delas, uma
sugestão é de que esta CPI aprove a criação de um grupo de acompanhamento da
execução das medidas propostas no relatório final desta Comissão Parlamentar de
Inquérito, porque? Porque este relatório que, diga-se de passagem, está muito bem feito
pelo nosso deputado Ulysses Tassinari, traz uma série de questões a serem
providenciadas que não vão ser feitas em uma semana, né? Serão um certo tempo. E a
CPI se encerra hoje. O meu temor é que uma CPI tão bem feita fique apenas no papel.
Então, como um dos mecanismos é criar um grupo e acompanhamento e este
grupo de acompanhamento vai poder verificar se as faculdades, universidades estão
tomando providências, se o Ministério Público está fazendo a devida apuração, Polícia
Federal, Polícia Civil e assim por diante.
E sugiro nesse meu encaminhamento que neste grupo de acompanhamento do
relatório final da CPI tenha integrantes dos grupos que foram vítimas, por exemplo,
GENI é um grupo que foi, que é constituído na universidade para defender direitos de
pessoas que são vítimas, e outros grupos identificados aqui nesta CPI, que eles, os
grupos, sejam convidados para indicar um membro representante de cada um dos
grupos, componha aqui uma comissão e essa comissão seja, tenha total apoio, total
suporte na nossa Procuradoria Jurídica aqui desta Casa. Este é mais um
encaminhamento.
O último encaminhamento que eu faço é de que seja encaminhado às lideranças
partidárias e também ao presidente da Assembleia Legislativa, tanto o presidente atual
como o presidente a ser eleito no próximo domingo, a sugestão da criação de uma
Frente Parlamentar de Combate ao Trote Universitário, por quê?
Porque aí, e eu queria até aproveitar o deputado Carlos Giannasi que desta Mesa
é o único que permanece aqui na Assembleia, quem sabe V. Exa. até poderia tomar a
frente desta Frente Parlamentar, porque nós não vamos continuar com a CPI e é
importante que haja um instrumento da Assembleia, dos deputados para acompanhar e
combater qualquer outra violação.
Então, ficam aí essas quatro propostas, encaminhamentos. E aproveito para
registrar senhor presidente, os parabéns ao deputado Ulysses Tassinari pelo relatório
produzido porque realmente me parece que 32 itens conseguem sintetizar um grande
número de horas, um grande número de folgas, relatórios, documentos que foram tão
ricamente trazidos aqui para esta CPI. Eram, são estes quatro encaminhamentos, senhor
presidente.
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O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Em discussão, em votação,
totalmente pertinentes, aprovado.
Quero fazer um encaminhamento na seguinte direção, em uma das audiências
aqui ainda na Comissão de Direitos Humanos, não era CPI, a professora Maria Ivete
Castro Boulos, do Núcleo de Violência Contra a Mulher da Faculdade de Medicina da
USP, apresentou um trabalho de mais de 100 casos de estupros que ocorreram ao longo
de sua vida na Coordenação desse Núcleo.
Pois bem, eu proponho que a fala da professora, o depoimento ainda feito pela
professora Maria Ivete castro Boulos seja incorporado aos autos da CPI para que o
Ministério Público tenha esta ciência deste trabalho sigiloso porque são mais de 100
casos de estupro relatados pela professora Maria Ivete. Que o Ministério Público tenha
acesso a esse trabalho. Essa é a primeira.
A segunda, rapidamente, que todas as sessões realizadas na Comissão de
Direitos Humanos, inclusive a sessão que desencadeou essa CPI, que ela seja
incorporada ao relatório da CPI. Então são essas duas propostas que...
A SRA. SARAH MUNHOZ – PCdoB – Pela ordem, presidente.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Pela ordem, deputada Sarah
Munhoz.
A SRA. SARAH MUNHOZ – PCdoB – Eu gostaria de fazer um
encaminhamento, que V. Sa. ou a quem de direito executasse uma carta de elogio ao
corpo de procuradores desta Casa que durante todo este período da CPI nos orientaram,
nos acompanharam e que se empenharam ao máximo para que nós fizéssemos tudo o
que foi feito em tempo hábil e dentro da lei e da ordem.
São pessoas brilhantes, são profissionais de altíssimo gabarito e que se
mostraram tão profissionais quanto humanos e sensíveis ao caso e à causa. Eu gostaria
que V. Sa., por gentileza, fizesse encaminhamento porque este corpo de procuradores
fez jus a esta questão.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Então a senhora está
fazendo isso na forma de emenda, não é? Que conste do texto esse agradecimento
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público. Então, em votação, em discussão as duas propostas feitas por mim Adriano
Diogo e deputada Sarah Munhoz, em discussão, em votação, aprovado.
O SR. MARCO AURÉLIO – PT – Senhor presidente, eu...
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Deputado Marco Aurélio.
O SR. MARCO AURÉLIO – PT – Me veio aqui à mente mais uma proposta se
o senhor me permite?
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Pois não.
O SR. MARCO AURÉLIO – PT – Dia 15 neste domingo agora serão
empossados novos deputados e depois serão nomeadas novas comissões, entre elas a
Comissão de Direitos Humanos que V. Exa. presidiu tão bem até esta data e vai
continuar até o dia 14 se Deus quiser.
No entanto, a próxima Comissão de Direitos Humanos ela pode deliberar pela
criação de uma subcomissão de Direitos Humanos de acompanhamento dos trotes nas
universidades do estado de São Paulo. Portanto, eu queria fazer como proposta de
encaminhamento, uma recomendação desta CPI para que a próxima Comissão de
Direitos Humanos a ser instalada nesta Assembleia Legislativa nas suas primeiras
reuniões, forme uma subcomissão de acompanhamento dos trotes praticados nas
universidades do estado de São Paulo. É mais um encaminhamento, senhor presidente.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Em discussão, em votação,
aprovado.
O SR. ULYSSES TASSINARI - PV – Pela ordem, presidente.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Pela ordem, deputado
Ulysses Tassinari.
O SR. ULYSSES TASSINARI - PV – Gostaria também de registrar em nome
de todos os integrantes desta CPI o nosso agradecimento a todos os assessores, a todas
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comissões que nos prestaram um serviço maravilhoso fundamental para esta CPI tivesse
o sucesso que teve. Então, muito obrigado a todos os assessores que nos ajudaram nas
diversas etapas.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Antes de liberar o deputado
Giannazi, é regimental e vamos fazer os agradecimentos inclusive ao pessoal da
Delegacia de Polícia Civil que quase instituíram a Delegacia de Polícia Civil no curso
da CPI, tal o empenho que ela estava tendo para nos ajudar, felizmente revertida.
Mas uma coisa importantíssima, antes de desativar a Mesa que é a proposta de
lei que o projeto de lei que a Comissão Parlamentar de Inquérito elaborou com a
finalidade de investigar as violações de Direitos Humanos e demais ilegalidades, que
altera a Lei 10.454 de 20 de dezembro de 2009.
Então, além de todas essas, tem uma parte do relatório do Dr. Ulysses que não
foi lido que é uma proposta de legislação.
"Assembleia Legislativa do estado de São Paulo decreta, insere, artigo 1, artigo
primeiro, insere-se os artigos terceiro e quarto da Lei 10.454 de dezembro de 2009.
Artigo terceiro, fica criado o Cadastro de Antecedentes Universitários do Estado de São
Paulo, onde serão inseridos dados a respeito do comportamento dos alunos nas
instituições de ensino público e privado, este registro e sansões pela promoção e
participação em trotes. O nome do aluno que tenha recebido sanções ou promoções por
participação em trotes figurará no Cadastro de Antecedentes Universitários. O processo
para inserção ou exclusão dom nome do aluno que tenha recebido sanções ou promoção
pela participação em trotes será aquele previsto na Lei 10.177 de 30 de dezembro de
1998. Fica proibida por 10 anos a partir da data de colação de grau em instituições de
ensino pública e privada a inscrição em concursos públicos, processos seletivos ou
qualquer meio legal de contratação de pessoas ou cargos para cargos, empregos em
funções direta, indireta funcional no estado de São Paulo, cujos nomes sejam inseridos
no Cadastro de Antecedentes de Universitários do Estado de São Paulo. Ficam
renumerados os demais artigos a partir da Lei 10.454 de dezembro de 2009. Essa lei
entrará em vigor a partir da data de sua publicação. Sala das sessões e justificativas de
projeto vendo endurecer o combate aos trotes nas universidades. Trata-se de uma
medida punitiva àqueles que participaram de trotes violentos ou não nas universidades.
Pra isso contamos com o apoio dos senhores pais".
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E ainda tem outro projeto de lei que dispõe sobre a proibição de patrocínio de
eventos estudantis por empresas que fabrique e comercialize ou distribuam bebidas
alcoólicas no território do estado de São Paulo e dá outras providências.
Então, é um projeto de lei, rapidinho eu vou ler. "Fica proibido o patrocínio de
eventos estudantis por empresas que fabriquem, comercializem ou distribuam bebidas
alcoólicas no território do estado de São Paulo. Entenda-se evento estudantil por
qualquer reunião que envolva confraternização de estudantes, inclusive de festas
realizadas dentro ou fora das instituições como as Maratomas. As infrações a esta lei
sujeitam as empresas referidas no artigo primeiro das seguintes sansões administrativas
sem prejuízo de natureza civil, penal definidas. Primeiro multa, segundo cassação da
eficácia de inscrição no Cadastro de Contribuintes do Imposto Sobre Operações
Relativas à Circulação de Mercadorias, ICMS, do estabelecimento. A multa prevista
será de 500 unidades fiscais do estado de São Paulo. A cassação da eficácia da inscrição
no Cadastro de Contribuintes do Imposto Sobre Operações Relativas à Circulação de
Mercadorias, ICMS do estabelecimento será aplicada quando o fornecedor reincidir às
infrações do artigo primeiro. Fiscalização para o fiel cumprimento desta lei será
exercida pelo Poder Executivo que através de ato próprio designará o órgão
responsável. O Poder Executivo realizará ampla campanha educativa nos meios de
comunicação para esclarecimento de deveres e proibições sobre as sanções impostas. As
despesas decorrentes da aplicação dessa lei ocorrerão por conta de lotações
orçamentárias. Esta lei entrará em vigor, para justificativa do projeto de lei, estabelecer
o combate nos trotes universitários. Trata-se de medida punitiva para os que praticarem
trote violento ou não das universidades. No caso o projeto visa estancar financiamento
de festas e eventos por distribuidora de bebidas, eventos onde se verificam as mais
atrozes barbáries onde ocorreram inclusive mortes pela alta ingestão de bebidas
alcoólicas".
Bom, vou passar a palavra ao deputado Giannazi e em seguida sem a
necessidade do quorum nós vamos apresentar a versão digital do relatório a ser
entregue. Com a palavra o deputado Giannazi.
O SR. CARLOS GIANNAZI - PSOL – Boa tarde a todas e a todos.
Primeiramente eu gostaria de parabenizar os deputados e deputada membros desta CPI
do Trote que fez um trabalho aqui que organizou um trabalho pioneiro, protagonista não
só no estado de São Paulo, mas no Brasil. Essa CPI foi importante porque ela pautou
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este tema do trote em todo o Brasil, a mídia toda falou sobre isso. Outras universidades
investigaram, mas a partir deste movimento aqui da Assembleia Legislativa, então
quero parabenizar todos os deputados, deputado Adriano Diogo, deputada Sarah
Munhoz, deputado Marco Aurélio, deputado Ulysses.
Quero também agradecer e parabenizar a todos os colaboradores, todas s
assessorias dos mandatos, sobretudo a assessoria, o grupo aqui do deputado Adriano
Diogo, os nossos procuradores que são extremamente competentes e deram toda a
infraestrutura, toda orientação jurídica, parabéns.
E fazer uma homenagem aqui muito especial ao deputado Adriano Diogo.
Adriano Diogo teve uma participação fundamental, ele propôs a CPI, conduziu com
muita competência, com muita propriedade esta CPI do Trote, e não só isso porque não
dá para deixar de elogiar o deputado Adriano Diogo na Comissão da Verdade, ele
também presidiu a Comissão da Verdade e a Comissão de Direitos Humanos.
Então, eu digo que esta CPI, não posso me esquecer, esta CPI do Trote foi uma
das poucas coisas boas que a Assembleia Legislativa produziu nessaa legislatura, uma
das poucas

(Aplausos.)

Uma das poucas porque ela, eu concordo deputado Adriano Diogo, meus colegas
deputados com o texto que foi escrito pelo jornalista Ricardo Melo na "Folha de São
Paulo" de que se ao menos existisse uma Assembleia Legislativa, ele tem razão porque
essa Assembleia Legislativa não investiga, não legisla e não representa a população,
mas essa CPI foi muito importante porque ela investigou, está propondo aqui uma série
de medidas, está propondo dois projetos de lei e ela representou aqui os anseios dos
estudantes, das pessoas que estavam sendo vítimas do trote violento, de homofobia,
racismo, discriminação de classes sociais.
Ela cumpriu um papel importante e eu me comprometo aqui deputado Marco
Aurélio a levar estas duas propostas adiante a partir do dia 15. A criação da Frente
Parlamentar Contra o Trote logicamente e a outra proposta que V. Exa. também citou
agora de uma subcomissão na Comissão de Direitos Humanos, de levar essa proposta e
batalhar para que ela seja viabilizada. Então parabéns a todos, e muito obrigado.
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O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Eu queria fazer um convite
de público antes que o Giannazi se retirasse, que na quinta-feira a partir das três horas
da tarde vai ser apresentado o relatório da Comissão da Verdade do Estado de São Paulo
lá no Plenário dos Deputados e nós vamos também instalar definitivamente a Comissão
da Verdade dos Crimes da Democracia que tem o nome de Mães de Maio. Então dia 12,
às 15 horas no Plenário dos Deputados a apresentação do trabalho da Comissão da
Verdade.
Então só tem mais duas coisas, tem uma careta da DENEM, a Executiva
Nacional de Estudantes de Medicina que chegou agora e que nós vamos ler depois. Eu
queria fazer um agradecimento, todo mundo aqui deu um empenho, mas, Kobayaski,
você Ricardo Kobayaski que durante seis meses, antes da instalação da CPI me
procurou em nome dos estudantes da Faculdade de Medicina e tanto, tanto, tanto se
empenhou para ver aquela situação. Muito obrigado, vou fazer de público, Ricardo
Kobayaski.

(Aplausos.)

Meu agradecimento. Você foi o proponente desta CPI, muito obrigado.
A SRA. SARAH MUNHOZ – PCdoB – É aquele japonês lá no fundo, ele não
ficou de pé, fica em pé, por favor. Fica em pé, por favor. Fica em pé.

(Aplausos.)
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Danilo, vamos passar o
relatório digital, então. Vai passar na tela, é. Aí o Giannazi fica, é uma inovação que nós
tivemos aprovação do grupo de procuradores da Casa, que foi aprovado por
unanimidade. Qual é o espírito...

O SR. - (Inaudível - fala fora do microfone.)
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Não, esse aqui já está
liberado. O texto já está liberado pra divulgação pra imprensa, então todos os
profissionais que quiserem ter acesso a todo este texto, está liberado. Seu procurador

2587
DIVISÃO DE TAQUIGRAFIA
chefe, eu agradeço em nome de, todo o emprenho maravilhoso que os procuradores
fizeram e Dr. Benetton se transformou num militante hard total, e brincadeira, Dr.
Kimura, todos s procuradores fizeram um trabalho maravilhoso. Então, sincero.
Então queria já apresentar porque essa inovação d apresentar o e-book, ou
hyperlink que o Danilo e o outro menino fizera é uma inovação porque se a gente
apresenta um texto com toda contundência as pessoas não tem ideia das imagens. Então
eles vão fazer um resumo rápido do que vai ser o relatório digital que vai ficar à
disposição no site da Assembleia, irá para o Ministério Público e irá para todo mundo
no Brasil que queira acompanhar. Obrigado Giannazi, obrigado, obrigado pelas
palavras, viu? Muito obrigado. Vamos lá. Danilo, pega o microfone. Vocês que vão
falar, que vão apresentar.
A SRA. SARAH MUNHOZ – PCdoB – Você que fez. (Risos.)
O SR. DANILO – Boa tarde. Não, a gente preparou um e-book durante esse
período da CPI, a gente recebeu muitos documentos, não só textos, mas principalmente
de imagens que a gente colheu da internet como vídeos, fotos e não, em conversa com
os membros da CPI não iria atender isso apenas no texto do relatório final.
Então a gente preparou este material digital finalizando, mas a gente separou ele
por universidade e com alguns vídeos, fotos, principalmente dos chamados kits bixos
que vem aqueles manuais dos bixos que contém as letras, os hinos das baterias. Então a
gente separou por universidade, por temas que a CPI abordou também.
Então a gente vai passar um pouquinho rápido, esse material vai ficar disponível
em lojas virtuais de livros como o Google Books e a Apple Store. Então ele vai ficar de
acesso público para todas as pessoas que quiserem pesquisar e não só disponível dentro
do site da Assembleia. Então ele é uma coisa pública e aberta para todos.
A gente contou bastante aqui também com materiais que a gente recebeu, alguns
do professor Antonio Almeida também, que ele desenvolveu de textos e pesquisa sobre
o assunto do trote. Eu vou passar rapidamente aqui.
No caso aqui os documentos apresentados pela USP, no caso a pesquisa da
professora Maria Tourinho sobre as perseguições Bulying e discriminações nos cursos
de Medicina. Os cartazes, né? Documentos apresentados pelos alunos durante as
denúncias que vieram assim como as suas notas que eles apresentam, é, sumiu aqui o
meu assistente. Não, ele é diferente aqui. Eu não vou conseguir aqui.
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Como diversos documentos que a gente recebeu que abusa a questão da
prostituição, pode passar esse aqui, não, embaixo. Principalmente as ameaças de rede
sociais que passaram, os vídeos de trote e demais materiais também que isso já foi
discutido durante a CPI. E foco mais também os hinos, as músicas. O Show Medicina
que também merece um capítulo especial porque as denúncias...
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Esse aí você, e começa a
imagem aí inédita, nunca ninguém viu porque a gente só tinha aquela versão de celular,
pode gastar um pouquinho de tempo, não tem problema. Está muito rápido, vai. Mostra
essa imagem inédita onde foi proposto o linchamento do Scalisa, por favor. É
importante, a primeira vez que esta imagem vem a público numa alta definição.
São duas cenas, a entrevista, a simulação de uma entrevista com, o que seria uma
entrevista coma Marília Gabriela que o personagem ridicularizado é o Felipe Scalisa,
cujo personagem chamava Fiscaliza, e depois o linchamento da GENI no personagem
Felipe Scalisa. Isso é uma coisa inédita, nós conseguimos e não tem ainda o outro vídeo
que é contra os nordestinos, a cota de nordestinos e nortistas que é do Show anterior,
mas esta é fundamental que venha a público nesta sessão a proposta de linchamento do
Felipe Scalisa.
É a primeira vez que nós vamos, isso vai ser levado para o Ministério Público.
Por favor, Danilo, pelo menos a introdução da entrevista e da cena do Show que é um
pouco mais conhecida. Vamos lá.

É feita a exibição de vídeo.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Vocês Veem que a plateia é
incentivada a que a cena seja repetida. "De novo, de novo, de novo". Diante de 400
pessoas.
Fala Dan.
O SR. DANILO – É que a gente está com problema na internet.

É feita a exibição de vídeo.
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O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Está bom, este é o
"Fiscalisa", agora mostra o GENI, o apedrejamento que é uma cena mais conhecida,
mas nós nunca tivemos em alta definição. Vamos lá, para que o povo brasileiro saiba
que existe isso dentro das Faculdades de Medicina que não abriram mão da eugenia e da
Teoria da Eugenia até hoje. Vamos lá. Tem como acessar o Show, a parte da GENI?
Está procurando? Mas existe, né? Então vamos lá.
O SR. DANILO – No caso o Show tem três horas e meia.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Eu sei, mas...
O SR. DANILO – Só pra explicar.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Esse aí é o apedrejamento
do grupo GENI que eles falam que foi a revisão da obra do Chico, revisão teórica, só o
Chico não foi comunicado. Então é a cena do linchamento com (ininteligível) do
personagem Felipe Scalisa. Como tem representante da Faculdade de Medicina aqui, eu
estou, e eles se negaram a vir depor, puseram todos os advogados possíveis e
imagináveis, nós vamos fazer questão de mostrar o que é o Show Medicina.
Para vocês não serem ditos que foram pegos de surpresa, tem coisas importantes
para mostrar aqui, são quase inéditas. Além de Botucatu, da Unesp daquele exemplo de
civilidade, a Medicina de Botucatu. Mas vamos pegar essas coisas mais inéditas como
essa do Show Medicina de hoje.
Era importante ter um capítulo dos nordestinos, que esse está em alta definição,
que é quando a Faculdade de Medicina exigiu uma cota de 20% de alunos da Residência
Médica. É do Show 83, do ano de 1983. Dan, problemas?
Qual é a novidade do relatório digital? Ele é feito por faculdade, ele é feito PUCCampinas, Unicamp, PUC-Sorocaba. Ele é outro corte, é outra lâmina. Vamos lá.

É feita a exibição de vídeo.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Esse é o dos nordestinos,
ele localizou o dos nordestinos que estava mais fácil. Esse é do ano anterior. Meu Deus!
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É feita a exibição de vídeo.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – O dos nordestinos acabou
agora ou vai começar? Vai começar.

É feita a exibição de vídeo.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Pronto, então é uma
amostra. Prossiga Danilo como vocês organizaram aí a apresentação. Desculpa essas
interrupções. Vamos lá.
O SR. DANILO – Bom, só pra, continuando aqui. A gente está fazendo as
mudanças, no caso aqui a denúncia do vídeo do Pascu e das filmagens também de
homofobia nas festas da Atlética também, assim como a repressão principalmente na
internet contra os movimentos da USP, no caso a gente citou o ato LGBT que foi feito
na USP e os alunos começaram a, alguns alunos vieram depor aqui, fazer essas,
atacarem... A gente separa aqui as postagens que foram feitas e principalmente, os casos
de estupro. E os próprios alunos que também haviam feito essas ofensas, a gente separa
essas, a gente mostra aqui todos esses documentos que foram apresentados. Tudo isso
foi apresentado nas audiências e até mesmo antes na Comissão de Direitos Humanos.
Destaque também para os hinos, este aqui é o "Carramão" que é o hinário da
Atlética, esse aqui é o do ano passado. Tem as letras polêmicas como o "Pacto 97" que
fala do caso da morte do Edson entre outras letras que a gente pode ver que são de
cunho machista e apologia às drogas, né?
Também tem algumas letras do Show Medicina, a gente também quis colocar
alguns documentos que a gente recebeu das prestações de contas, né? E o Estatuto do
Show Medicina que são os documentos legais dos próprios.
As fotos que a gente colheu também na internet das pichações no Túnel
Rebouças, os vídeos do Show Medicina que nós tivemos acesso ao Show Medicina 69 e
número 72. O 72 no caso foi do ano passado.
A gente entra no capítulo da eugenia também com a tese e o filme
"Homossapiens 1990", um documentário estrangeiro. E temos também um capítulo da
USP Ribeirão Preto com hinário que nos foi apresentado que no caso são, tem a questão
do Ministério Público da região que fala das letras de cunho racista também, além do
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inquérito, parte do inquérito que foi apresentado por eles, além dos vídeos também
publicados na internet, do que eles chamam de recepção que é o uso da boina amarela.
No início eles recebem a boina e só podem retirar a boina depois do dia 13 de
maio, da libertação dos escravos. No caso dois vídeos, mostra o juramento e no segundo
vídeo são os próprios alunos entoando os hinos apresentados anteriormente em
documentos. Todos eles sem nenhum pudor.
Os documentos apresentados pela PUC-São Paulo também pelos alunos do
Grupo de Apoio ao Primeiranista. Esse vídeo realizado pelo Coletivo Feminino 2011
criticando o chamado "Rodeio das Gordas". Os documentos da Puccamp que a gente
deixou disponíveis que são as ameaças aos alunos, principalmente em redes sociais,
alguns alunos vieram depor.
A carta do depoimento dos alunos sobre essas perseguições, além dos hinos da
Atlética da PUC Medicina aqui novamente. Também publicações de alunos sobre o uso
de drogas e solicitando drogas aos alunos para eles levarem em festas também e os
problemas encontrados por não comprarem drogas.
O caso aqui também relatado dos encargos financeiros da Atlética da PUC de
Campinas, e uma descrição da questão dos trotes que eles recebem nas chamadas festas.
Os documentos também da PUC-Sorocaba, né? Isso aqui é um manifesto lido pelos
alunos da Medicina da PUC aqui também em audiência, e as perseguições ao aluno
Rodrigo que veio depor aqui e foi fortemente criticado nos grupos internos, nas redes
sociais.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Rodrigo não, Rodolfo.
O SR. DANILO – Rodolfo, me desculpa. E novamente aqui a questão do Grupo
de Apoio ao Primeiranista e as letras da bateria da PUC-Sorocaba também, chamada
Batucanabis. Pelo nome a gente não precisa falar que faz apologia às drogas.
Da Famerp a gente tem aqui, expõe aqui o kit bixo de 2014.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – De Rio Preto.
O SR. DANILO – De Rio Preto, Faculdade de Medicina de Rio Preto. Eles
dizem um glossário do que o aluno deve ser e deve fazer como dizendo que ele é burro,
o bixo é burro e ele deve morrer. Manchetes também de jornais. O vídeo do trote que os
alunos apresentaram aqui da Famerp que mostra cenas de trote dentro do Centro
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Acadêmico da Faculdade de Medicina de Rio Preto. E uma convocatória, como eles
fizeram uma convocatória este ano para o trote.
Eles fizeram um vídeo montagem e algumas postagens na internet dessa,
chamando, convocando os veteranos a darem trotes com mais empenho. Aqui a gente
entra novamente na Esalq também com as letras das baterias. Documentos da Unicamp
também com as letras, com os hinos e os vídeos de trotes, de festas, de rituais que eles
praticam lá na Unicamp.
A gente fez um apanhado aqui sobre outras faculdades, no caso da faculdade
adamantinense que jogaram ácido na menina. Um caso da Fatec de Jaú que um aluno
foi, ingeriu pinga com maconha e foi hospitalizado. Isso aqui é um documento que a
gente recebeu da Unifesp sobre assédio moral, um cartaz que foi divulgado lá, a gente
também conseguiu isso.
A gente fez uma audiência sobre racismo com destaque às letras racistas da
Faculdade de Medicina de Rio Preto e o chamado Black face que eles pintam a cara de
um, isso aqui é no Show Medicina, eles pintam a cara de um aluno e sai satirizando a
questão de cotas entre eles mesmos.
Isso aqui é um apanhado de documentos que a gente recebeu também sobre a
questão das cotas raciais e o histórico das cotas raciais em São Paulo. E o depoimento
também sobre, da Mary Dias sobre violência obstétrica.
Existem algumas coisas a serem colocadas como os documentos, as campanhas
da OAB que a gente fez audiência com a OAB e as chamadas Maratomas que são as
maratonas de bebidas que ocasionou inclusive a morte do rapaz de Bauru.
A gente vai finalizar esta semana esse material vai ficar disponível para todos
em breve. Obrigado.
O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Excelente, obrigado. Bom,
acho que, só falta ler a carta que o pessoal fez da Executiva Nacional, só, cadê o texto?
Um texto importante que os estudantes de Medicina mandaram pra gente que a
deputada vai ler, tudo porque entra na ata. É importante.

A SRA. SARAH MUNHOZ – PCdoB – "Parecer da Direção Executiva
Nacional dos Estudantes de Medicina sobre a CPI das Violações dos Direitos Humanos
nas Faculdades Paulistas.
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Por meio desta nota, a DENEM vem expressar seu apoio integral ao processo
investigativo instalado na CPI de violações aos direitos humanos nas universidades de
São Paulo. Processo esse que se origina através de denúncias de estudantes de Medicina
vítimas de opressão, com o objetivo primordial de estabelecer a verdade e a justiça
sobre a violência sistematicamente acobertada que sofreram. Nesse sentido, a DENEM,
como órgão executivo preocupado com a educação médica, entende que essa violência
integra parte do currículo oculto das faculdades de Medicina, sendo de suma
importância que este seja disputado em prol de uma educação libertadora, que formalize
um sujeito político capaz de compreender a realidade, perceber o sofrimento do outro e
agir sobre essa mesma realidade problemática.
Os relatos expostos em CPI revelam um quadro estarrecedor. Depoentes trazem
à tona um contexto universitário marcado por hierarquia, em que veteranos - em alguns
casos médicos formados - utilizam práticas violentas para demarcar sua dominação
sobre os mais novos. Através de abusos e ameaças, esses alunos são inclusos em redes
de poder relacionadas à corrupção, mau uso do espaço público, enriquecimento ilícito e
tortura. Além disso, foram frequentes denúncias de negligência institucional por parte
dos órgãos colegiados, com abafamento ativo dos casos de abuso sexual e de práticas
violentas.
Ao observar o relatório parcial aprovado pela CPI, apoiamos a responsabilização
e punição das entidades e das universidades relacionadas às violações aos direitos
humanos constatadas na investigação. A autonomia universitária não é anuência para
crimes copiosamente cometidos, para não dizer integrantes da realidade normal das
universidades, como a tortura, a discriminação, a negligência administrativa e a
corrupção. Toda punição e reparação devem ser efetuadas estritamente sobre o que cada
pessoa ou entidade cometeu e é exatamente por isso que acreditamos que as pessoas
jurídicas devam ser também responsabilizadas, pois como entidades jamais poderiam ter
se omitido frente à violência, e muitas vezes aos crimes cometidos, podendo configurar
claramente cumplicidade e improbidade.
Contudo, acreditamos que as punições devem ser eficientes, evitando recair no
elo mais fraco. Somos a favor de processos administrativos e civis contra universidades,
Atléticas, Centros Acadêmicos ou quaisquer entidades associadas às violações aos
direitos humanos direta ou indiretamente. Ressaltamos, entretanto, oposição à retirada
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do FIES mencionada no artigo 10 do relatório parcial, que acarretaria prejuízo
justamente ao universitário que também pode ser vítima dessa realidade opressora e não
pode arcar com os custos da universidade.
Ademais, reconhecemos que as medidas de popularização da universidade,
mesmo que insuficientes como o FIES, tendem a acarretar uma mudança positiva em
relação a opressões na universidade.
Diante de fatos recentes, como o falecimento do aluno da Unesp Humberto
Moura Fonseca, em decorrência do abuso de álcool em uma festa universitária, e dos
depoimentos apresentados na CPI, é inegável que o uso de bebida alcoólica no ambiente
universitário tem se apresentado de forma problemática.
Reconhecemos ser essa uma questão crucial que permeia a vida social do
estudante de Medicina no panorama atual. No entanto, a DENEM se opõe a medidas
meramente proibicionistas tendo em vista que elas não atingem as causas de base e são,
nesse sentido, pouco resolutivas. Tais medidas, inclusive, incentivam que eventos
clandestinos sejam promovidos em locais afastados, ainda mais inseguros, agravando a
vulnerabilidade dos alunos.
Entendendo que a promoção de festas é crucial para o financiamento de diversos
Centros Acadêmicos de Medicina no país, encaramos a proibição de confraternizações e
do uso de álcool em atividades estudantis como uma afronta à autonomia do Movimento
Estudantil. Em vez de sua proibição, propomos que tais eventos sejam realizados
respeitando a legislação vigente e sigam diretrizes consagradas para a redução de danos
causados pelo consumo de álcool em festas voltadas ao público jovem, tais como,
limitação da realização de eventos do tipo open bar com oferta livre de bebidas
alcoólicas; disponibilização farta de alimentos; oferta de água para consumo livre;
presença de corpo de bombeiros em número adequado para o público esperado,
capacitado para lidar com situações decorrentes do uso de álcool; limitação a
substâncias alcoólicas de baixo teor alcoólico; restrição da divulgação comercial de
bebidas alcoólicas no ambiente da festa e do fornecimento para pessoas claramente
entorpecidas.
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Entendemos que o abuso de álcool está relacionado com a violência observada
nos trotes, inclusive sendo incentivado ao longo da vida universitária desde a recepção
aos ingressantes.
A DENEM espera que os Centros Acadêmicos sejam capazes de promover o
consumo responsável de álcool em seus eventos e de coibir ações que visem
vulnerabilizar qualquer grupo presente nos espaços que se propõem a constituir.
A DENEM entende que as Intermeds são uma forma bem específica de conceber
as competições esportivas e contêm elementos intrinsecamente problemáticos. Elas
surgem da ideologia perversa de meritocracia e superioridade institucional, através da
qual se transfere um afeto patológico para a universidade, não em nome da educação e
da saúde, mas em nome do fetiche da autovalorização.
É esse espírito que concretiza uma competição violenta, cujo delírio atinge as
torcidas orientadas não a incentivar seu time, mas a ofender às demais universidades.
Uma leitura superficial das letras dos hinos abundantemente entoados para além das
opressões utilizadas como base para as ofensas, quer pelo machismo, racismo e
LGBTfobia, já ilustra o objetivo fascista para o qual são produzidas, a redução do outro
e a elevação do si.
Uma competição que adquire esse tipo de prática cotidiana conclui que se utiliza
o esporte primordialmente para acobertar e legitimar um núcleo de violência, inclusive
utilizando como discurso ideológico a “natureza” do esporte, o que é obviamente um
autoengano.
As consequências são as mais óbvias, como a desmobilização e segregação
estudantil para as questões políticas relevantes, a perpetuação de grupos hegemônicos
nas universidades e o controle acrítico dos estudantes por meio do afeto patológico
gerado através da violência. O esporte como prática evidente da saúde pode cumprir
uma função social e a DENEM defende que as competições cumpram o propósito de
permitir a experiência do esporte para os atletas, mas jamais o propósito de enaltecer o
nome de uma instituição através da vitória de alguns de seus alunos, como se alguma
superioridade de ordem genérica, humana e eugenista pudesse ser auferida em
competições esportivas.
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Como último ponto, mas não menos importante, a DENEM expressa sua
profunda preocupação e indignação com os casos de violência sexual denunciados. As
vítimas são violentadas de forma sistemática e sequencial a princípio, pela violência
sexual em si, que configura crime hediondo; e segundo, pelo silenciamento imposto
institucionalmente a elas por meio da negligência por parte das instâncias
administrativas da universidade, que se demonstra pela falta de órgãos de acolhimento e
apuração dos casos, e da negativa, e a hostilidade e desmoralização por parte dos
colegas, o que leva a vítima a permanecer calada.
Isso caracteriza aquilo que entendemos como cultura do estupro, que tem como
base um tripé, a subjugação da mulher por meio da violência de modo a sustentar o
patriarcado, a relativização do ato criminoso juntamente à culpabilização da vítima e a
impunidade do agressor.
A violência contra a mulher dentro da universidade é um reflexo da estruturação
social, política e cultural dessa, que se sustenta, entre outros pontos, pela desigualdade
de gêneros - que se manifesta no acesso às instâncias públicas, na disparidade salarial,
no duplo padrão, entre outros. Devido a essa organização, a mulher é socialmente
vulnerável a violências em todos os âmbitos, tanto físico, como moral, psicológico e
emocional.
No meio universitário, essa vulnerabilidade é expandida pelo incentivo ao
consumo abusivo e nem sempre consentido, de álcool e outras drogas e de festas que se
utilizam do corpo feminino como atrativo principal.
A DENEM entende a violência sexual nas universidades como algo cultural
construído com o intuito de oprimir, no sentido de produzir e manter desigualdades
entre os gêneros e submeter a mulher, ignorando sua resistência e sua luta históricas
pela conquista de seus direitos públicos inalienáveis.
A CPI, neste sentido, cumpre um papel fundamental para a defesa da verdade e
para o rompimento do silêncio em torno dessas vítimas, sufocadas pelo ceticismo e pelo
julgamento moral sobre a mulher.
A CPI identificou diversas irregularidades nas sindicâncias já abertas, sendo de
fundamental importância que o debate da apuração seja feito com critério e que o
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machismo não interfira na constatação do crime como visto nesses casos evidenciados.
A DENEM apoia veementemente que os estupradores sejam identificados,
expulsos das universidades após estabelecimento de processo sindicante competente e
justo, e submetido a todos os processos judiciais cabíveis no meio extrauniversitário.
A DENEM também entende uma possibilidade desonesta e real de que setores
conservadores utilizem as denúncias para legitimar o processo de desmonte da
universidade pública. Deste modo, cabe o esclarecimento de que esses problemas não
derivados primordialmente do caráter elitista em que se dá o acesso as universidades,
tornando-as espaços de privilégio e manutenção de redes de corporativismo. Sendo
assim, é conclusão óbvia e constatada pela observância da CPI, que o problema se
agrava nas faculdades pagas, inclusive pela condição de cliente, não de sujeito de
direitos, constituinte da relação entre estudante e instituição.
Por fim, repudiamos toda forma de retaliação aos denunciantes e militantes de
direitos humanos. O processo apesar do fim iminente da CPI, não acabou, sendo a
Executiva de Medicina uma entidade compromissada a publicizar e encaminhar
quaisquer outras denúncias ao Ministério Público, órgão responsável daqui em diante
pelas apurações e responsabilizações jurídicas cabíveis. Saudações estudantis. DENEM"

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Que texto maravilhoso,
heim?
A SRA. SARAH MUNHOZ – PCdoB – Muito bem escrito.

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Testo maravilhoso, heim
doutor? O senhor que gosta de um bom vernáculo?

(Risos.)
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Muito bem escrito, faz bem para a saúde. Bom, para concluir, então, finalmente
acho que nós vamos ver a cena do linchamento, a proposta de linchamento do Felipe
que é uma das pessoas que escreveu este maravilhoso texto, da Executiva Nacional dos
Estudantes de Medicina.
Então vamos ver o horror do Show Medicina propondo o linchamento do Felipe
Scalisa. Vamos lá? Eu falo com tanta evidência não é para, como se diz, para que ele
fique exposto, mas uma homenagem que estou fazendo ao Koba, ao Scalisa e a todos
estes coletivos que ajudaram a construir esta CPI, vamos lá. Estes aqui são quantos
minutos, Dan? O Eduardo fez uma contribuição incrível também. Vamos lá? Vai dar
Dan, senão a gente encerra sem a grande, o grande argumento do Show Medicina. Que
o Brasil inteira saiba como é feito o Show Medicina nas masmorras.
Dr. Ulysses, nós não falamos o nome de todos os procuradores, não é Dr.
Benetton? Fala o nome de todos os procuradores que estavam envolvidos, por favor.

O SR. MARCO ANTONIO BENETTON - Dra. Carolina, Dr. Alexandre
Kimura, Dra. Vanessa, Dra. Alexsandra com o apoio do procurador chefe.

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – E o jovem Benetton.

O SR. MARCO ANTONIO BENETTON - Obrigado pelo jovem.

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Deu Danilo? Se não a gente
acaba. Não vai dar, fica para a próxima. Pessoal, muito obrigado a todos. Deputado
Marco Aurélio?

O SR. MARCO AURÉLIO – PT – Quero registrar aí meus parabéns a V. Exa.
pela condução dos trabalhos, lembro no final do ano passado quando o nosso líder João
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Paulo Rillo conseguiu em uma negociação com as demais lideranças partidárias a
instalação da CPI, V. Exa. me fez o convite no Plenário e eu disse a V. Exa. que eu
sairia então da Comissão de Constituição e Justiça para poder ter tempo de acompanhar
a CPI e muito me honrou mesmo estar trabalhando junto com V. Exa. tanto na
Comissão de Direitos Humanos como aqui na CPI.
V. Exa. é uma pessoa que na sua atuação chama a atenção pela defesa que faz da
justiça dos que mais precisam, mas quem convive e está próximo da sua pessoa fica
muito impressionado pela dedicação com que você tem com a causa do menos
favorecido. Parabéns, muito obrigado por esta oportunidade. Deus te abençoe.

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Muito obrigado.

O SR. MARCO AURÉLIO – PT – Muito obrigado também a todos os
companheiros parlamentares que participaram desta CPI, aos funcionários, todos os
colaboradores, todos os que estiveram aqui e evidentemente às pessoas que marcaram
presença, né? Acho que foi a primeira CPI... Então a todos os que acompanharam
porque o Parlamento também assim como todo Poder Político ele funciona mais
eficiente quanto maior for a cobrança com o acompanhamento. Então, quanto mais
vocês estiverem acompanhando é melhor funciona o Poder Político.
O Lula disse uma vez que política, que o poder é igual feijão, só funciona com
pressão. Tem que ter pressão mesmo e normalmente neste país as pressões foram feitas
por quem mais tinham e ultimamente na democracia alguns grupos que menos tinham
conseguem fazer pressão e obtiveram o resultado. Então, parabéns a todos vocês
também que impulsionam o poder político do país para que produza melhores
resultados condizentes com a população do Brasil. Muito obrigado senhor presidente.

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Então, queria fazer,
parabéns deputado Marco Aurélio.
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(Aplausos.)

Deputado Ulysses Tassinari, médico da Pinheiros proporcionou uma
importantíssima relatoria. Foi importante que um médico formado pela Pinheiros
produzisse esse relatório para enfrentar uma dificuldade tão grande. A enfermeira Sarah
Munhoz, o meu querido amigo, irmão Marco Aurélio de Jacareí, né? Que naquela rede
social que a Faculdade de Medicina tinha tanto medo que aquele diálogo que eles
travaram nas redes sociais viesse a público e os procuradores, jornalistas, todo mundo
que nos apoiou, o pessoal do apoio, da audiofonia, do "Diário Oficial", muito, muito
obrigado. As comissões, tudo, muito obrigado a todos. A sessão está encerrada,
obrigado.
(Aplausos.)
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