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AUDIOTEXT SERVIÇOS E CIA. LTDA. - ME 

 

COMISSÃO DE DEFESA DOS DIREITOS DA PESSOA HUMANA, 

DA CIDADANIA, DA PARTICIPAÇÃO E DAS QUESTÕES 

SOCIAIS 

 

28.06.2017 

 

O SR. PRESIDENTE - CARLOS BEZERRA JR. - PSDB - ...Reunião 

Ordinária da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana, da Cidadania, da 

Participação e das Questões Sociais da 3ª Sessão Legislativa do 2º Biênio da 18ª 

Legislatura. Registro com prazer a presença dos seguintes deputados: deputada Clélia 

Gomes; deputado Coronel Telhada, deputada Beth Sahão, deputado João Paulo Rillo, 

Marco Vinholi e este Presidente. Solicito ao secretário a leitura da Ata da reunião 

anterior. 

 

A SRA. BETH SAHÃO - PT - Pela ordem, Sr. Presidente.  

 

O SR. PRESIDENTE - CARLOS BEZERRA JR. - PSDB - Pela ordem, 

deputada Beth Sahão. 

 

A SRA. BETH SAHÃO - PT - Para solicitar a dispensa da leitura da Ata. 

 

O SR. PRESIDENTE - CARLOS BEZERRA JR. - PSDB - É regimental o 

pedido de Vossa Excelência. Os deputados que concordarem com o encaminhamento 

feito pela deputada Beth Sahão, permaneçam como estão. (Pausa). Aprovado. Nesse 

momento também registro a presença ilustríssima da deputada Rita Passos. 

O objetivo da presente reunião é ouvir o Sr. Clodoaldo Pelissioni, secretário 

estadual de Transportes Metropolitanos, com a finalidade de prestar esclarecimentos 

acerca do aumento de 350% na quantidade de casos de abusos sexuais registrados no 

metrô ao longo de 2016, assim como a respeito do assassinato do vendedor ambulante 

Luiz Carlos Ruas, ocorrido na noite de 25 de dezembro de 2016, nas dependências da 

Estação Pedro II, do metrô.  
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Convido nesse momento o Sr. Secretário Clodoaldo Pelissioni para que se sente 

conosco e componha nossa Mesa de trabalhos nessa tarde, já lhe dando as boas-vindas a 

essa Casa. Registro também a presença do deputado Enio Tatto, que nos dá a alegria de 

estar conosco nessa tarde. Sem mais delongas, já abri essa sessão me referindo ao tema 

ao qual essa sessão se debruçará sobre o debate essa tarde. Registro nesse momento a 

presença de outro membro dessa Comissão, deputado Adilson Rossi, a quem peço à 

secretaria da Comissão providencie uma cadeira para que o deputado componha a Mesa 

dos trabalhos, junto conosco.  

Bom, feita a abertura da sessão e exposto o objetivo da presente reunião, sem mais 

delongas vou apenas definir a dinâmica dos nossos trabalhos e passarei a palavra ao 

nosso secretário de Transportes Metropolitanos, Sr. Clodoaldo Pelissioni. Passaremos a 

palavra ao secretário, que fará sua intervenção dentro daquilo que julgar necessário. Em 

geral, é de praxe nessa Comissão uma manifestação em torno de 15 a 20 minutos, e a 

partir daí os deputados que quiserem se inscrever para fazer perguntas ao secretário, nós 

abriremos a partir desse momento. Vou pedir que a secretaria dessa Comissão abra o 

caderno de inscrições, estando este Presidente já como primeiro inscrito, e outros 

deputados, e também as manifestações daqueles que aqui estão, que por ventura 

queiram participar e se manifestar. Podem se inscrever com a secretaria dessa 

Comissão. 

Passo a palavra ao secretário Clodoaldo Pelissioni, que atende nessa tarde a uma 

solicitação feita pela Comissão de Direitos Humanos dessa Casa. 

 

O SR. CLODOALDO PELISSIONI - Em primeiro lugar, boa tarde a todos e a 

todas. Boa tarde presidente Carlos Bezerra e todos os deputados. Agradecer o convite e 

pedir desculpas pelo entrevero que tivemos, porque não pudemos comparecer no outro 

convite. Fiz questão de vir o mais rápido possível quando soube que essa Comissão 

gostaria muito que fizéssemos esclarecimentos. Dizer que se puder, farei um breve 

relato de quatro, cinco minutos. Se puder passar a palavra para o diretor de operações 

Milton Gioia, do Metrô, e depois para a Cecília, nossa gerente de usuários do Metrô - 

temos uma gerência específica para cuidar dos usuários, para que ela possa fazer a 

apresentação com detalhes, as campanhas que temos feito.  

Nos últimos anos tem crescido, principalmente em nossa opinião, com a questão 

dos meios de comunicação e das redes sociais, dos celulares, você tem conseguido ter 

uma mídia maior para essa questão do assédio sexual. Patente nisso, no sistema 
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metroferroviário transportamos sete milhões e meio de pessoas na CPTM e no metrô, e 

temos presenciado as ocorrências e feito um trabalho junto com a Secretaria de 

Segurança - temos uma delegacia só para cuidar das questões do metrô, chamada 

Delpom, que fica na Barra Funda. Temos procurado fazer um trabalho par e passo com 

essa delegacia para que possamos, primeiro com campanhas incentivar as mulheres e 

eventualmente as pessoas assediadas para fazer Boletim de Ocorrência, e com isso nos 

informar sobre as ocorrências.  

Em seguida temos feito um trabalho de sermos muito rápidos na ação. Prova disso 

é que nos últimos anos, se pegarmos o número de ocorrências no metrô, com o número 

de prisões, têm ficado em torno de 80% das ocorrências. Você tem a ocorrência, a 

vítima informa o segurança do usuário. Temos inclusive casos que me recordo muito 

bem, que prendemos o assediador em flagrante. Já pedimos para a “Folha de São Paulo” 

fazer uma correção, porque na verdade esse crescimento de 2015 para 2016, as bases de 

dados foram comparadas de maneira errada. Se somarmos a CPTM com o metrô, 

realmente o crescimento comparado ao do metrô ano passado é grande.  

Por exemplo, em 2015 tivemos 91 ocorrências na CPTM e 143 ocorrências no 

metrô. No ano de 2016 tivemos 88 ocorrências na CPTM e 136 no metrô, portanto uma 

ligeira queda nessa questão das ocorrências de abuso e assédio sexual. Então temos feito 

campanhas na TV Minuto, nas Linhas 1, 2, e 3 do metrô. Temos os monitores, uma 

empresa que comercializa as campanhas, paga no mínimo dez milhões por ano ao 

Metrô, e nessa TV temos 30% do horário destinado às campanhas institucionais. Temos 

usado de maneira recorrente a questão do abuso sexual. Cartazes, uma campanha 

permanente para que as mulheres assediadas nos informem, façam a ocorrência, informe 

a segurança do metrô para que possamos ser rápidos e coibir esse tipo de ocorrência 

dentro do metrô e da CPTM.  

Outro dado importante é que nossa campanha motivou a justiça, através da juíza 

Tatiane Moreira Lima, do Tribunal de Justiça a nos procurar, a Secretaria de Mobilidade 

e Transportes da prefeitura, então no dia 29 de agosto, às 11 horas da manhã, será 

lançada uma grande campanha. Vamos pedir ao Tribunal de Justiça que convide toda a 

Assembleia e os deputados. A campanha se chama “Juntos Podemos Parar com o Abuso 

Sexual nos Transportes”. Paralelo a isso, a juíza se prontificou, e nós achamos de 

grande valia ser feito um treinamento para os funcionários das empresas de transportes.  

Temos dias cinco e seis de julho na CPTM, Metrô e ViaQuatro; no dia 11 de julho 

o SPTRANS; dia 12 de julho CPTM, Metrô e ViaQuatro; 19 e 20 de julho CPTM, 
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Metrô e ViaQuatro; 26 de julho a polícia; 27 de julho CPTM, Metrô e ViaQuatro. Ou 

seja, treinamos nossos funcionários, os policiais e funcionários de segurança para 

orientar melhor e como tratar. No metrô temos um treinamento bastante rígido, mas é 

importante sempre ensinarmos melhor os nossos funcionários sobre o tema. Para tratar 

especificamente, nosso diretor de operações do Metrô por falar da questão do infeliz 

falecimento do cidadão da Estação Dom Pedro II, Luiz Carlos Ruas. Infelizmente 

tivemos um desentendimento fora da estação do metrô. 

Eu digo que o metrô é um dos maiores Big Brothers que existem em nosso estado, 

temos mais de três mil câmeras. Na CPTM temos cerca de 1500. Então tudo que se faz 

no metrô, provavelmente as câmeras pegam. Nos novos trens reformados têm câmeras 

dentro; nas estações têm câmeras; nas linhas de bloqueios têm câmeras; na plataforma 

tem câmera. Infelizmente as câmeras detectaram aquele episódio lamentável e 

lastimável de violência contra o Sr. Luiz Carlos Ruas, foi feita uma representação de 

Luiz Lalo Morales junto ao Metrô, e o Ministério Público arquivou essa representação 

no dia 10 de abril de 2017. Nesse caso, o promotor não viu culpabilidade do Metrô no 

caso do segurança. Infelizmente ele não estava dentro, não era uma questão de operação 

do Metrô, mas uma violência fora que veio para dentro.  

Nós lamentamos muito, que pudesse ter sido evitado esse tipo de ocorrência, mas 

a culpabilidade do Metrô nesse caso foi evitada. Vou deixar com o presidente. Muito 

obrigado mais uma vez aos deputados. Vou passar a palavra ao diretor de operações do 

Metrô, Milton Gioia.  

 

O SR. PRESIDENTE - CARLOS BEZERRA JR. - PSDB - Vou pedir uma 

cadeira especial ao nosso diretor, para que possa sentar ali e fazer sua fala. Nesse 

momento passo a palavra ao Sr. Milton Gioia, diretor de operações da Companhia do 

Metrô. 

 

O SR. MILTON GIOIA - Boa tarde a todos, meu nome é Milton e sou diretor de 

operações da Companhia do Metrô.  

 

O SR. PRESIDENTE - CARLOS BEZERRA JR. - PSDB - Desculpa te 

interromper, apenas um segundo para despachar com a secretaria da Comissão. 

Recebemos dois documentos das mãos do secretário, um cronograma de ações 
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conjuntas com o Tribunal de Justiça de São Paulo, trata-se de uma campanha de 

sensibilização; e outro, um documento do Ministério Público de São Paulo tratando 

especificamente de uma ação em que o Metrô foi representado. O objeto é a apuração de 

má prestação de serviço público, consistente na falta de segurança da Estação Dom 

Pedro II do Metrô, o ambulante conhecido como Índio, morto em decorrência do 

espancamento na referida estação. Ao despachar solicito que a secretaria dessa 

Comissão disponibilize cópia para todos os deputados membros da Comissão. 

Obrigado, Sr. Milton. 

 

O SR. MILTON GIOIA - Agradeço a oportunidade. Quanto aos dois assuntos 

levantados, gostaria de frisar que a Companhia do Metrô tem um corpo de segurança 

próprio com poder de polícia, composto por mais de 1100 empregados, que trabalham 

em todas as estações e trens da Companhia do Metrô. Esse corpo de segurança é 

dividido em escalas e tem ação de presença, fazendo rondas com objetivo de coibir 

crimes dentro do sistema.  

 

A SRA. BETH SAHÃO - PT - Quantas pessoas são? Desculpa, é que não 

entendi. Qual o número desse corpo de segurança? 

 

O SR. MILTON GIOIA - Temos mais de 1100 empregados alocados no corpo 

de segurança da empresa, que tem por objetivo coibir crimes dentro do sistema. Nós 

temos também um sistema de segurança vigiada, monitoramento a partir do centro de 

controle, com mais de três mil câmeras alocadas nas estações. O objetivo do sistema 

também é acompanhar e monitorar toda a operação comercial. No caso da ocorrência de 

alguma desinteligência ou crime, o corpo de segurança é imediatamente acionado.  

Nós temos como premissa que no máximo em até seis minutos uma dupla de 

seguranças chegue em qualquer ponto de qualquer estação ou trem. Esse é nosso limite 

máximo. No caso em particular, do dia 25 de dezembro, período da noite, uma 

desinteligência fora da Estação Dom Pedro II acabou causando um problema, e o Luiz 

Ruas entrou na estação, acontecendo o crime. Nosso corpo de segurança naquele dia 

chegou em seis minutos até o local, mas o prazo foi insuficiente para que evitasse o 

problema. Nós acompanhamos toda a operação comercial, e nesse caso em particular no 

dia 25 de dezembro, também acompanhávamos, mas aconteceu o problema. 
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É importante frisar que transportamos mais de um bilhão e 100 milhões de 

usuários por ano. Nos últimos cinco anos com certeza essa foi a única ocorrência de 

homicídio dentro de uma estação do metrô. São aproximadamente seis bilhões de 

usuários transportados nesses cinco, seis anos, tivemos apenas uma ocorrência de 

homicídio. Esse caso em particular vou pedir para que o gerente de segurança detalhe 

para vocês mais tarde. Quanto ao caso do abuso, é importante frisar que desde 2014 o 

Metrô de São Paulo iniciou uma campanha de denúncia, para que as usuárias que se 

sentirem molestadas, denunciem ao corpo de segurança sobre o que está ocorrendo. De 

lá para cá o número de denúncias aumentou em função dessa campanha, e nossa taxa de 

sucesso na prisão dos assediadores beira 85%. De cada cem ocorrências, prendemos e 

encaminhamos à delegacia mais de 80 pessoas. 

Esse caso do abuso mereceu um estudo próprio nosso, por nossa gerente de 

relacionamento de usuários, gerou campanhas na empresa e até uma que está sendo 

pilotada agora por uma juíza, a Dra. Tatiane. Vou pedir para que nossa gerente Cecília, 

faça uma apresentação do processo de abuso sexual no metrô.  

 

A SRA. CLÉLIA GOMES - PHS - Pela ordem, Sr. Presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE - CARLOS BEZERRA JR. - PSDB - Pela ordem, 

deputada Clélia.  

 

A SRA. CLÉLIA GOMES - PHS - Vou ter que me retirar porque vou até o 

Colégio de Líderes. Obrigada, foi um prazer conhece-los. É uma pena que não posso 

ficar.  

 

O SR. PRESIDENTE - CARLOS BEZERRA JR. - PSDB - À vontade, 

deputada Clélia. Sabemos que hoje é um dia especialmente complexo em termos de 

composição de agenda dentro da Casa. Vossa Excelência fique à vontade. Agradeço a 

participação em nossa sessão. Vou convidar a Dra. Cecília, e deixarei à vontade caso 

queira usar o microfone e falar de forma mais solta, porque sei que ela tem uma 

apresentação, ou então se quiser compor a Mesa conosco, estando ao nosso lado. O que 

for mais confortável.  

Por acaso se a senhora se sentir mais à vontade fazendo a apresentação aqui da 

frente, com o microfone na mão, fique absolutamente à vontade. Passo a palavra à Dra. 
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Cecília Elena Fuentes Guedes, chefe do Departamento de Relacionamento com o 

Usuário do Metrô-SP. 

 

A SRA. CECÍLIA ELENA FUENTES GUEDES - Boa tarde a todos, 

presidente da Mesa, Sr. Secretário, Sras. Deputadas e Srs. Deputados. É uma grande 

oportunidade estarmos aqui para compartilhar esse trabalho. Por que estou fazendo essa 

apresentação? Não é só uma questão de passarmos dados ou trazermos uma campanha 

feita, mas todo o trabalho que está sendo desenvolvido, um programa de combate ao 

abuso sexual baseado na Política Nacional de Combate à Violência Contra a Mulher.  

Só para vocês terem uma ideia para começar, nossa demanda é maioria de 

mulheres. Nós temos 56% de mulheres, jovens conectadas; 90% delas acessam a 

internet; mais de 40% tem nível superior. A faixa etária é 54% de 18 a 34 anos. Isso é 

para vocês terem uma ideia do perfil da nossa usuária. Ela está inserida no mercado de 

trabalho, estuda, tem um nível de qualificação alto se compararmos com o nível na 

região metropolitana. Não é expertise do Metrô trabalhar com a questão específica do 

abuso sexual, nós transportamos pessoas. Mas queremos que essa experiência de 

transporte seja a melhor possível, portanto em determinados temas fazemos parcerias 

com instituições, ONGs que possam nos apoiar no desenvolvimento desse tipo de 

trabalho. 

No caso específico do combate ao abuso sexual, fizemos parcerias com a OAB, 

com o pessoal do blog “Chega de Fiu Fiu - Think Olga”, que tem feito um trabalho 

muito grande contra o abuso sexual no espaço público. Nós temos uma tradição de nos 

relacionarmos com nossos usuários e usuárias, e recebemos um grupo de usuárias que 

tinham sugestões para trabalharmos na questão da mulher e contra o abuso. Fizemos um 

trabalho em parceria, cuja autoria também é delas - não só do Metrô. Mas são mulheres 

engajadas que fazem parte de grupos de mulheres, representantes de vários grupos que 

nos ajudaram a montar o programa. 

Temos como diretrizes nesse programa contra o abuso sexual, a prevenção, o foco 

na vítima e a responsabilização do crime. É um crime, e isso é muito importante de ser 

divulgado. E está em todas as nossas falas na campanha, porque é um fenômeno cultural 

naturalizado. “Ah não, tudo bem, isso acontece... Ah é a roupa”. Não, é um crime e 

vamos tratar como tal. E cuidar da vítima, que passa por uma situação constrangedora e 

humilhante, ficando vulnerável e fragilizada nessa condição. Nossa preocupação em 

todas as ações é no sentido de fortalecer essas mulheres a empoderar, no sentido de 
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fortalecer essa comunicação do crime, acolhe-la, prevenir que essas ocorrências 

aconteçam, inclusive como um programa de amplo espectro também trabalhamos dentro 

da empresa, a questão de igualdade de gênero. 

Fizemos várias ações nesse trabalho, a parceria com a Juliana de Farias, que tem 

esse grande conhecimento, e ela nos ajudou num processo de sensibilização de todos os 

empregados. Nós trabalhamos com todas as supervisões, gravamos essa apresentação 

que foi repassada a todos os empregados; não só segurança, por atuarem diretamente, 

nós trabalhamos também com todo o pessoal das estações, com nossos operadores de 

trem, porque a vítima pode chegar a qualquer empregado - não importa o uniforme ou 

família que ele faça parte. Então todos foram sensibilizados. Estávamos programados de 

fazer, e não adianta fazer uma grande campanha de comunicação sem que toda nossa 

linha de frente estivesse preparada para receber, acolher e tratar desse problema. 

Esse é um exemplo. Fizemos um material de apoio para todas as supervisões e 

empregados, e aqui é um resumo de como vamos acolher a vítima. Ela tem que ser 

nosso foco. Ser respeitada, ela poder se sentir à vontade para dizer o que aconteceu, ser 

ouvida sem nenhum julgamento verbal ou mesmo com olhares que faça ela se sentir 

julgada nessa condição. Então esse cuidado de preparar o empregado para receber, e 

também orientar a ele que sempre estimule essa vítima a fazer a denúncia, por conta do 

que nosso diretor Milton Gioia acabou de falar, e o secretário também mencionou.  

80% das denúncias conseguimos levar para a autoridade policial, então quanto 

mais esse crime for denunciado - ele hoje é subnotificado pela vergonha, pelo 

constrangimento. Toda comunicação é no sentido para que a mulher se sinta fortalecida 

para fazer essa denúncia, e será vista como alguém que sofreu uma violência, e não que 

causou a mesma. Muito se fala que ela própria é culpada porque estava com uma saia 

curta. Não importa, as pessoas se vestem como querem. Sabemos que em países onde se 

usa burca, a mulher que está mais maquiada que outra, é justificativa para assédio. Não 

importa como esteja, a justificativa sempre vai aparecer em culturas onde o machismo 

prevalece. 

Agora vou apresentar as peças da nossa campanha que, como já foi dito, está em 

todas as estações e todos os trens, na forma de cartazes, e passa regularmente na TV 

Minuto. Nas peças, todas as figuras de empregados e usuários são pessoas que se 

voluntariaram a participar dessa campanha, por entender sua importância. São nossos 

empregados que estão nas imagens. Aqui são nossos empregados nos centros de 

controle, para mostrar que o Metrô disponibiliza para as vítimas todos os recursos 
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humanos e tecnológicos que temos para que a vítima faça uso desses recursos, para 

denunciar o crime. Não só os empregados estão à disposição, como câmeras nas 

estações e nos trens. 

Nessa peça são usuários que se voluntariaram. Por que colocamos eles, para 

mostrar uma forma geral? Que o problema não é só da mulher, mas de todos nós. Se 

estamos estimulando a denúncia e uso de uma ferramenta como o SMS Denúncia, 

qualquer pessoa que esteja vivendo a situação junto com a vítima, pode assumir o 

protagonismo, ser testemunha e denunciar o crime. Eles também fizeram parte. Nessa 

outra peça são mulheres de diferentes faixas etárias e perfis, inclusive usuárias que nos 

ajudaram a escrever o programa, que também quiseram apoiar e estar presente até o fim 

da nossa campanha.  

A campanha está há quase dois anos no ar. No fim do ano de 2015, quando 

começamos a divulgar, fizemos uma pesquisa sobre o recall da campanha, da 

lembrança, e vimos que mais de 90% dos nossos usuários reconhecem e lembram das 

mensagens da campanha. Perguntamos também se as pessoas se viam reconhecidas e 

identificadas com essas mensagens, e a grande maioria se identificou - não só homens, 

como mulheres também aprovando.  

Acreditamos que nós, não só com a campanha, mas ela associada com o trabalho 

de fiscalização e controle que nosso pessoal da segurança está fazendo hoje, realmente 

podemos contribuir para derrubar e acabar com a impunidade desse crime, O que 

alimenta é a impunidade, daí a importância dessa mensagem de que esse fato é um 

crime, e tem que ser denunciado. A mulher não está sozinha porque o Metrô e outros em 

torno estão juntos dela.  

Aqui como já foi comentado, eu tinha colocado na apresentação para responder à 

questão do aumento da explosão de 350, mas trouxe a informação, a nota que depois foi 

feita na “Folha de São Paulo”, de que a repórter usou bases erradas. Esse número não é 

real, e nossos números estão à disposição. Em primeiro lugar trouxe os números sobre o 

aumento de denúncias. Só para vocês terem uma ideia, em 2013 tivemos dez denúncias 

durante o ano todo, sobre abuso sexual. Agora em 2016 tivemos 195 denúncias. O que 

esse número representa para nós? O êxito e sucesso da campanha. O alcance entre as 

mulheres mostra que esse apelo foi efetivo, e conseguimos com que as mulheres 

denunciem esse crime que está subnotificado.  

Em seguida os dados que temos de levar os assediadores para a autoridade 

policial, na média de 80%. Quer dizer, a cada dez casos denunciados, levamos oito para 
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a autoridade policial. De dez ou 195, levamos o mesmo porcentual. Realmente 

acreditamos que essa é uma ação muito efetiva de inclusive constranger, porque esse 

crime é muito recorrente, tem muitos dos mesmos autores. Acreditamos que essa ação 

inibe e coíbe esse crime.  

A novidade, além da que já foi contada aqui que é muito importante, essa 

mensagem ser trabalhada em todos os modos de transporte. Por que o modo de 

transporte? Não é só o transporte, mas qualquer ambiente público, seja aglomerado ou 

com locais mais escuros, porque pode acontecer tanto numa situação de aglomeração, 

quanto num trem vazio à noite. Qualquer dessas situações nós temos em todos os modos 

de transportes, uma campanha demandando uma única mensagem. Todos falando juntos 

a mesma língua, acho que fortalece muitíssimo esse apelo. A novidade além dessa que 

temos, é que o Metrô acabou de lançar no dia seis de junho, há três semanas, um novo 

aplicativo gratuito que pode ser baixado nas lojas do Android e da Apple, para todas as 

plataformas. 

Esse aplicativo, para quem ainda não conhece o serviço do SMS Denúncia, é de 

mensagens por torpedo que nosso centro de controle da segurança recebe e atua, como 

foi dito anteriormente, numa média de seis minutos, conseguindo colocar uma dupla de 

seguranças em qualquer ponto do nosso sistema, para atender qualquer denúncia de 

ocorrência suspeita, de crime. E aí entram os ambulantes e o abuso sexual. O Metrô 

conecta, ele funciona com uma tecnologia mais avançada. Estamos usando um pacote 

de dados por transmissão das mensagens, que vão direto para nosso centro de controle 

operacional, e controle de segurança. 

O mais importante é a notificação, a denúncia de abuso sexual, que recebe 

automaticamente prioridade. Na hora que chega uma mensagem de abuso sexual, ela 

fica tingida em destaque em tom vermelho, sobe para ser a primeira a ser tratada, para 

que seja feita com a maior urgência possível. Então é um aplicativo que está dando esse 

apoio e suporte para várias questões que acontecem. Nosso usuário é muito 

colaborativo, ele participa e nos informa de problemas, para nos ajudar a resolver. É um 

usuário muito cidadão. E estamos melhorando a ferramenta para que seja utilizada com 

esse fim. 

Estou à disposição para qualquer pergunta. Tem um filme que fizemos, porque 

esse trabalho foi enviado à (ininteligível), um encontro de vários metrôs da América 

Latina. Foi um trabalho selecionado. É um filminho rápido de três, quatro minutos, 

resumindo o que falei até então. 
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O SR. PRESIDENTE - CARLOS BEZERRA JR. - PSDB - Perfeito. Eu 

solicito ao apoio do suporte dessa Comissão que projete o filme solicitado pela Sra. 

Cecília, para que possa ser disponibilizado a todos nós aqui. 

 

* * * 

 

- É exibido um vídeo. 

 

* * * 

 

O SR. PRESIDENTE - CARLOS BEZERRA JR. - PSDB - Nesse momento, 

seguindo a ordem dos deputados inscritos aqui, sou o primeiro a falar; em seguida a 

deputada Beth Sahão. A secretaria dessa Comissão segue anotando aqueles que por 

ventura queiram se inscrever. Antes de mais nada quero fazer um cumprimento ao 

secretário Clodoaldo e a equipe da secretaria e do Metrô aqui presentes, pela explanação 

e apresentação de dados, de forma tão transparente, clara e concreta, de uma campanha 

bastante fundamentada, que nos parece uma grande ação por parte da companhia. 

Eu gostaria de fazer alguns questionamentos, a partir daquilo que foi visto, ouvido 

e falado aqui na Comissão, e claro, também nas impressões da própria imprensa. De 

fazermos um diálogo aberto aqui sobre alguns detalhes que creio serem importantes no 

tocante à temática do abuso sexual nas dependências dos trens da CPTM e do Metrô, e 

também da morte do ambulante Luiz Carlos Ruas.  

Em janeiro desse ano o UOL publicou uma reportagem em que trazia o balanço 

sobre os casos de abuso sexual entre janeiro e outubro de 2016, no Metrô e na CPTM. 

Foram registrados 168 casos em suas dependências, como aqui já citados. Mas em 

fevereiro desse ano - aliás, esse foi um dos elementos motivadores dessa sessão - o 

mesmo UOL, da “Folha de São Paulo”, apontava um crescimento de 353% de casos de 

abusos sexuais no ano de 2016, comparados ao ano de 2015, relatando que os dados 

foram obtidos pela reportagem por meio da Lei de Acesso à Informação.  

A matéria também diz que no ano passado a Delegacia de Polícia do Metrô anotou 

748 casos de importunação inofensiva ao pudor, uma média de dois por dia. Eu gostaria 

que o secretário e alguém que por ele fosse designado e quisesse comentar, nos 

explicassem o aumento do número de casos de abuso sexual tanto nos trens do Metrô, 
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quanto na CPTM, como relata a reportagem. Foram levantados aqui vários aspectos, 

com os quais um deles inclusive concordo, o fato de que quando você melhora os canais 

de denúncias, naturalmente você tem um aporte no número de casos. Isso foi relatado na 

hotline do Disk 100, e no caso de abusos sexuais de crianças e adolescentes no país.  

Quanto melhores forem os canais de denúncias, maior o número de casos. Isso 

também pode ser visto sob um aspecto positivo. Outro aspecto levantado é que há um 

equívoco na interpretação da matéria. A minha pergunta é, objetivamente falando, qual 

a impressão de vocês? Ou seja, o aumento no número de casos se deve única e 

exclusivamente ao fato de termos um equívoco na leitura dos dados pela reportagem do 

UOL? Ao fato de termos melhorado os canais de denúncia? São só esses dois fatores ou 

existe algum outro que pode e deve ser considerado nessa análise? Esse é meu primeiro 

questionamento. Vou fazer três ou quatro, e aí vocês respondem em bloco. 

A segunda questão é se há uma preocupação de manter - e não me lembro de ter 

visto isso - um posto específico de atendimento para esse tipo de denúncia em casa 

estação, até como meio de inibir atitudes dos abusadores, e por outro lado, melhor 

acolher as denúncias e vítimas. Se existe algo pensado ou funcionando, enfim, se existe 

algo nessa direção, se faz sentido o que estamos questionando. Terceira questão é, 

quantas mulheres estão entre os agentes de segurança que atuam nas estações? Todos, 

indistintamente, recebem treinamento específico para esse tipo de atendimento de abuso 

sexual cometido no Metrô e na CPTM? O treinamento dos agentes é específico? De 

quanto tempo? Como é esse treinamento e quantas agentes mulheres temos envolvidas 

nesse tipo de atendimento? 

Outro questionamento que quero deixar para vocês é, além de preparar as equipes 

para o atendimento, como a secretaria tem incentivado a denúncia? Vi aqui alguns 

mecanismos. Até tinha separado um exemplo da cidade de Londres, onde houve um 

aumento de mais de 30% das denúncias em razão de campanhas de convencimento de 

todos os usuários, sobre a questão relativa aos abusos, homens e mulheres. E 

ressaltando a importância da denúncia como melhor forma de combate a esse tipo de 

crime. Falando disso, como é feito o atendimento nos casos de denúncia de assédio 

sexual às mulheres? Como se detalha isso? No momento que a mulher chega, quem 

atende, como atende e o que é feito? De que forma são feitos os encaminhamentos e 

quais são os meios por onde essas denúncias chegam ao conhecimento dos agentes de 

segurança? 
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Por último, algumas dessas coisas vocês inclusive já falaram de uma forma um 

pouco mais ampla, e como eu disse, estou detalhando um pouco mais. Eu dediquei 

muitos anos da minha militância na questão do enfrentamento à violência sexual de 

crianças e adolescentes. Um dos maiores problemas que temos no atendimento disso 

hoje no país, é o tempo de distância entre a denúncia efetivamente feita e a ação do 

poder público no sentido de acolhimento da vítima e responsabilização daquele que 

comete o crime. Pensando sob esse aspecto, existe uma estimativa de tempo de 

atendimento entre a chegada de uma mensagem e a prestação de socorro à vítima? Essa 

é mais específica para a Dra. Cecília. 

No passado ouvíamos relatos de mulheres que se queixavam da forma como eram 

atendidas, ou por que sentiam que estavam sendo julgadas pelas roupas que usavam, ou 

por que quem recebia a denúncia não dava a ela a devida credibilidade. Como o Metrô 

tem feito para evitar esse tipo de situação? Houveram novos relatos de queixas como 

essas? Enfim, esses são meus questionamentos.  

 

A SRA. BETH SAHÃO - PT - Pela ordem, Sr. Presidente.  

 

O SR. PRESIDENTE - CARLOS BEZERRA JR. - PSDB - Pela ordem, 

deputada Beth Sahão. 

 

A SRA. BETH SAHÃO - PT - Eu gostaria de sugerir que nós pudéssemos fazer 

um conjunto de questionamentos, até para não ficar interrompendo e voltando. Se for 

possível.  

 

O SR. PRESIDENTE - CARLOS BEZERRA JR. - PSDB - Perfeito, nenhuma 

dificuldade. 

 

A SRA. BETH SAHÃO - PT - Primeiro saudar a presença do secretário e de seus 

assessores, o presidente dessa Comissão, deputado Carlos Bezerra, Adilson, Rillo, 

deputada Rita, e todos os presentes. Quando vocês falam que a jornalista da Folha errou, 

queria saber qual metodologia - números e pesquisas são feitos sob a luz de 

metodologias. Muitas vezes institutos apresentam números que são questionados em 

várias áreas. Às vezes o número não atende aquilo que gostaríamos, os números são 
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frios. Dificilmente eles mentem. Mas eu queria saber se vocês fizeram algum 

questionamento sobre a metodologia que a “Folha de São Paulo” utilizou.  

Vocês disseram que esse número não é verdadeiro, mas qual é o verdadeiro? 

Houve crescimento? A Folha está dizendo que sim, o deputado Bezerra já colocou, e eu 

tenho aqui também; o crescimento foi de 350% de registros de abusos sexuais ocorridos 

nas dependências do Metrô. Passando de 165 casos em 2015 para 748 em 2016, no 

período de vigência da campanha que vocês fizeram, por sinal uma campanha 

importante e boa. Devo reconhecer isso também.  

Campanhas educativas de divulgação de informação - uma vez trabalhei com a 

questão do trânsito na USP de Ribeirão Preto, sou psicóloga. Fizemos um curso e acho 

que foi na Inglaterra que haviam muitos acidentes de trânsito. Eles fizeram campanhas 

educativas e houve uma redução muito significativa durante o período de vigência da 

campanha. Após o término, alguns meses depois, os números começaram novamente a 

apresentar aumento nos acidentes. Ou seja, as campanhas no meu entendimento devem 

ser absolutamente permanentes. Eu queria saber da periodicidade dessa campanha, 

como ela atua. Vocês disseram que ela tem um (ininteligível) dentro das cabines ou nos 

corredores das estações, isso é feito só através de televisão? É dado material impresso, 

livretos, folhetos? Enfim, como é a questão da metodologia? Para que possamos chegar 

num número. 

Vocês estão apresentando um número, a “Folha de São Paulo” através do UOL, 

pela Lei de Acesso à Informação, está apresentando outro. Qual número é o verdadeiro? 

Isso é uma coisa que queremos saber. Também temos que partir do princípio, deputado 

Carlos Bezerra, que falou da questão da violência, de que o assédio é algo muito sutil. 

Nem sempre o assédio é percebido pela vítima, que naturaliza, como você colocou, a 

questão do assédio. Às vezes é uma coisa muito fina que tem que ser percebida. Dentro 

de vagões lotados, superlotados, a possibilidade de o assédio acontecer é muito grande, 

porque infelizmente vivemos um problema cultural nesse sentido. Não é culpa do 

Metrô, mas ele deve criar condições para impedir que isso ocorra, uma vez que é um 

espaço público. Temos que lutar para que isso não aconteça, porque o assédio é 

humilhante. 

Ainda temos um conjunto de mulheres que não fazem denúncias, e não fazem por 

que têm medo de serem novamente assediadas, de serem desrespeitadas, humilhadas. 

Sabemos como é isso. Vocês disseram que têm uma delegacia específica, queria saber o 
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horário de funcionamento dessa delegacia, e onde está instalada. Se tem em todas as 

estações, e se é composta por mulheres.  

As delegacias de defesa da mulher são compostas por mulheres, isso é resultado 

de uma luta dos movimentos de mulheres e feministas, que chegaram a essa conclusão 

de que era preciso ter um espaço específico de mulheres, para que ela possa falar 

diretamente. Ela fica mais à vontade para dizer o que aconteceu e da violência que 

acabou de sofrer, e está mais do que provado. Essa é uma observação que faço, que 

também é importante. Não sei se foi o secretário adjunto que disse serem 1100 pessoas 

que fazem a segurança do metrô. Eu queria que vocês explicassem como é feita essa 

distribuição pelas estações, porque são escalas. O metrô funciona até tarde. Qual é o 

tempo da jornada de trabalho? 

Eu tenho aqui uma matéria que nem vou ler inteira, mas publicada no jornal 

“Extra”, no dia 23 de março de 2016. Uma jovem sofreu assédio no metrô de São Paulo 

e ouviu do segurança: “Foi por causa do seu vestido”. Nessa ocasião a campanha já 

estava em pleno funcionamento, porque ela começou, segundo a Dra. Cecília, em 2015. 

Eu não estou discutindo aqui se a campanha foi eficaz ou não, certamente ela tem seu 

resultado. Toda campanha sempre tem. Se é bem-feita, dependendo da extensão da 

campanha e de sua capacidade de o que está sendo posto ali seja incorporado pelas 

pessoas, é melhor ainda. Agora voltando à questão cultural, sabemos que não é tão fácil 

assim para um país ainda muito machista como o nosso, que isso seja incorporado pelos 

homens que andam dentro do metrô e se sentem no direito de molestar as mulheres da 

forma como melhor lhes convier. 

As etapas que você colocou estão corretas, devo reconhecer isso. Tem coisas boas 

na campanha que foi idealizada, mas ela precisa se aprofundar. Se esses números da 

“Folha de São Paulo”, de fato são verdadeiros, estamos vendo que alguma coisa precisa 

ser mexida para podermos reduzir. Não sei se é possível eliminar, nossa luta será para 

eliminar todo tipo de assédio, principalmente porque estamos partindo de um princípio 

de que o Brasil está entre os cinco países campeões no mundo em estupro, assédio, 

violência e assassinato contra mulheres. Então o metrô também reflete esse 

comportamento que acontece na sociedade. Ele é reflexo isso. Mas o Metrô tem a 

obrigação de contar com instrumentos que sejam capazes de evitar que isso ocorra.  

Acho que precisamos radicalizar essas campanhas educativas. Vocês disseram que 

vão encerra-las nos próximos meses. Acho que precisamos do contrário, precisamos 

ampliar essa campanha e mantê-la, no meu entendimento, de forma permanente e criar 
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mais condições. Essa questão das delegacias, como elas podem fazer essa denúncia. 

Quer dizer, estou na Estação Tiradentes, se ela está na Estação Ana Rosa, como faço 

para efetivar essa denúncia? Então é fundamental que tenha um conjunto de facilidades 

para as mulheres, porque já é muito difícil você tomar coragem para fazer isso. É muito 

difícil para as mulheres. 

Eu trabalho com isso há muito tempo. Não é só no metrô, mas na vida. Não é fácil 

para as mulheres que sofrem qualquer tipo de abuso, tomar essa decisão de levar essa 

denúncia adiante. Está certo que às vezes nas estações de metrô esse abuso é feito por 

gente desconhecida. Pode ser um elemento? Pode ser, não tenho nenhum estudo que 

indique isso. Pode ser que seja um elemento que não coloque tanto (ininteligível) para a 

mulher fazer a denúncia. Evidentemente quando é uma pessoa conhecida, isso pode se 

tornar mais dificultoso para as mulheres. 

Essa é uma das coisas. A questão do aplicativo é uma modernidade que foi 

agregada a isso, achei interessante. Então quero destacar que não estamos aqui apenas 

para criticar, mas também apontar aquilo que seja correto. Você falou também da 

capacitação e formação dos funcionários, e eu queria saber mais detalhes de como é 

feito isso. Uma vez que já disse e repito, como é algo muito enraizado na nossa cultura, 

como você vai modificando isso? Não é uma tarefa tão fácil assim. Como você introduz 

um novo tipo de comportamento para quem já está acostumado a olhar a mulher como 

objeto sexual? Eu também queria que você falasse a respeito.  

E a questão da pessoa que foi morta dentro do metrô, assassinada. Ele foi 

espancado durante um minuto e meio, é muito tempo. Demorou muito para chegar isso. 

Secretário, permita-me discordar, mas apesar de ter sido uma discussão que ocorreu fora 

do metrô, foi dentro dele que ocorreu a morte, que por sinal estava defendendo alguém 

que sofria algum tipo de abuso. Você vê que algumas coisas podem levar até a morte. 

Esse assunto que trazemos aqui não é qualquer, é um assunto de suma importância para 

a sociedade, sobretudo para usuários, para os sete milhões e meio de pessoas que vocês 

disseram usar o metrô diariamente. Elas precisam usar o metrô com segurança, precisam 

usar o metrô sendo respeitadas em sua individualidade.  

Ninguém tem direito a sofrer abuso, sobretudo dentro de um espaço público. 

Temos que envidar todos os esforços no sentido de impedir que esse crime - como você 

bem colocou, é um crime e temos que desnaturalizar essa questão, ele precisa ser 

encarado como tal. Agora precisa ampliar as condições não só da denúncia, mas da 

culpabilidade, da redução da impunidade, do incentivo para que as mulheres também 
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tenham a coragem de efetuar a denúncia. Enfim, o Metrô não pode descuidar desse tema 

por nenhum segundo sequer. Um segundo de descuido pode representar uma morte, 

como aconteceu.  

Foi uma tragédia, um episódio pontual? Sim, mas nada nos garante que isso não 

possa se repetir. Fica aqui esse recado, aguardo as manifestações de vocês.  

 

O SR. PRESIDENTE - CARLOS BEZERRA JR. - Deputado Rillo deseja se 

manifestar? Como não há inscrição, também não quero constranger o deputado. Ok. Os 

questionamentos estão colocados, e acho que muitos dos meus e da deputada Beth são 

convergentes e vão na mesma linha da capacitação, da especificação do atendimento, 

dos horários, espaços de treinamento e acolhimento, do tempo e da própria metodologia, 

do questionamento da matéria e dos números. Acho que são convergentes.  

 

O SR. MILTON GIOIA - Presidente e deputada, se me permitirem vou 

responder a questão dos números, e depois passarei à minha equipe para responder 

todos os detalhes perguntados. Em primeiro lugar vou deixar com você a própria 

resposta da Secretaria de Segurança Pública sobre o número de casos de abuso sexual. 

Uma coisa é o que foi denunciado. Recebe uma denúncia, houve uma tentativa de 

abuso. A outra coisa é efetivamente o abuso ocorrido e o caso registrado, e 

eventualmente a prisão do agressor, do assediador. Então acho que houve esse equívoco 

nas comparações, porque consegui fazer contas razoavelmente rápidas, por causa da 

minha formação, e não consegui chegar nesses 748. Eu acho que esse é o número de 

denúncias feitas, não é um número efetivo de ocorrências.  

Mesmo nas ocorrências da CPTM, por exemplo, em 2015 foram 91, e 88 em 

2016. No Metrô em 2015 foram 143, e em 2016 foram 136. Você verifica um aumento 

efetivamente de 2012 e 2013 para 2014 e 2015, porque houve a campanha do Metrô, os 

meios de comunicação também ajudaram e passaram a denunciar, passaram a nos ajudar 

a identificar esses casos. Eu acredito que o aumento efetivo que ocorreu de acordo com 

nossos dados, que deixarei aqui com a planilha, devem ser por conta não só de nossas 

campanhas, mas principalmente do apoio de todos da imprensa, dando coragem às 

mulheres para poderem denunciar o abuso. 

A questão das delegacias. Nós temos o Delpom na Barra Funda, e eles vão falar 

com maiores detalhes. Mas às vezes temos agido de maneira muito mais rápida nessa 

coisa de delegacia. Quando recebemos um torpedo, a própria companheira que trabalha 
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na liderança do governo me contou um caso que uma transexual relatou no celular, e na 

hora que o agressor estava saindo já tinha um segurança do metrô na porta. Eu me 

recordo de outro caso, que os usuários verificaram um agressor com uma mulher, e na 

saída já estavam os seguranças do metrô para levar ele para a delegacia. Então nós 

temos feito isso de maneira muito mais ágil, porque o agressor foi identificado e a 

pessoa não pode ir embora, não podemos nem deixar ele sair de dentro do sistema 

metroferroviário. Na próxima parada nossa equipe já tem que estar apta a prender o 

agressor.  

Enfim, são esses elementos que tenho para falar. Vou passar a palavra para minha 

equipe.  

 

O SR. - Acho que as questões são muito interessantes e importantes, e eu gostaria 

de, junto com minha equipe, esclarece-las. Quanto à Delpom temos uma delegacia que 

funciona 24 horas por dia alocada na Estação Palmeiras-Barra Funda do Metrô. Nessa 

estação temos pessoal da própria Secretaria de Segurança Pública e também do Metrô, 

que fica alocado na delegacia - agentes de segurança masculinos e femininos. No caso 

de uma ocorrência, direcionamos. O pessoal do Metrô recebe essa ocorrência na própria 

delegacia e direciona, trata dessa ocorrência. São 1100 agentes de segurança, sendo 150 

do sexo feminino. Eles são alocados em escalas de trabalho durante as 24 horas do dia. 

Lógico que no período da madrugada o número de agentes de segurança é diminuto.  

Eles trabalham uniformizados e à paisana. Esse contingente faz ronda nos trens e 

estações. Nós alocamos pessoal fardado e à paisana nos trens e estações, fazendo a parte 

de inteligência da segurança. Por que à paisana? Justamente para podermos rapidamente 

identificar algum tipo de problema, não só abuso sexual, mas furtos e assim por diante. 

Dentro dos trens, não em todos os casos, não em 100% do tempo, mas temos rondas e 

pessoal à paisana fazendo o trabalho de segurança pública. Esse pessoal recebe um 

treinamento de aproximadamente 150 dias, sendo 60 dias na parte teórica. Nesse 

treinamento aprendem desde conhecimento da legislação... Só um segundo, o Rubens é 

o gerente de segurança e tem esses detalhes. 

 

O SR. PRESIDENTE - CARLOS BEZERRA JR. - PSDB - Como estamos 

gravando, peço que o senhor fizesse a identificação, com nome completo e cargo, para 

efeitos de gravação.  
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O SR. RUBENS MENEZES - Rubens Menezes, chefe da segurança do Metrô. 

Vou tentar juntar tudo aquilo que já foi falado. O corpo de segurança atua em todas as 

estações do Metrô. No caso de uma denúncia de abuso, em toda estação metroviária tem 

pelo menos uma mulher para fazer o acolhimento dessa vítima. Acredito que o sucesso 

da campanha, o aumento das denúncias deve-se exatamente ao modelo que o Metrô 

conseguiu implementar, melhorando a cultura dos empregados nesse acolhimento, na 

recepção das vítimas. Necessariamente quando chega uma vítima de abuso, e usamos o 

termo “abuso” de maneira genérica, até para que a pessoa comum, do povo, possa 

entender que aquele fenômeno pode ser criminalizado. 

Nessa estação ela é recepcionada, e imediatamente a segurança do Metrô é 

acionada. A segurança tem poder de polícia dentro do sistema do Metrô, e funciona 

como força auxiliar da Polícia Civil e Militar. Com essa competência ela atua 

imediatamente, efetuando a condução da ocorrência até a autoridade policial. Ela efetua 

a prisão no indivíduo e acusado, e conduz os dois até a presença da autoridade policial. 

Tomamos o cuidado de separar a vítima do acusado, conduzindo ambas as pessoas de 

maneira separada justamente para que a vítima não seja constrangida uma segunda vez. 

Lá na delegacia entregamos a ocorrência à autoridade policial. A delegacia é uma 

entidade da Secretaria de Segurança Pública, portanto tem lá o delegado, o escrivão de 

polícia, e lá o delegado recepciona a ocorrência e toma todas as medidas judiciais 

cabíveis para caracterizar o Artigo penal e tomar as demais providências e inquéritos. O 

treinamento relacionado ao abuso sexual foi feito focado não só no corpo de segurança, 

mas em todo o quadro de empregados do Metrô - desde o que faz o primeiro 

atendimento, até o nível de supervisão, coordenadores, chefes de departamento, para 

que todos estivessem imbuídos no mesmo objetivo.  

 

A SRA. BETH SAHÃO - PT - Por gentileza, pela oportunidade. Esse 

treinamento, vocês contratam alguma universidade? É dado por quem? Quem são as 

pessoas que ministram esses treinamentos? 

 

O SR. RUBENS MENEZES - A Defensoria Pública participou da construção 

desse treinamento, e também nos utilizamos do conhecimento das ONGs citadas pela 

Cecília, que fazem atendimento dessas mulheres que, em virtude do ataque sofrido, 

ficam fragilizadas.  
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O SR. PRESIDENTE - CARLOS BEZERRA JR. - PSDB - O Think Olga está 

diretamente ligado a esse treinamento? 

 

A SRA. - Exato, com a Juliana de Faria. 

 

O SR. PRESIDENTE - CARLOS BEZERRA JR. - PSDB - É um coletivo de 

referência.  

 

A SRA. - (ininteligível) 

 

O SR. RUBENS MENEZES - Porque naquele momento tínhamos três desafios. 

Primeiro retirar esse tipo de problema da subnotificação; segundo, entender por que a 

mulher não notificava, por que ela não denunciava; e terceiro, fazer com que todo nosso 

corpo de empregados abraçasse essa causa. Para entender por que a mulher não 

denunciava, fizemos esse exercício junto das ONGs, a Juliana, e acabamos 

compreendendo que a mulher muitas vezes não denunciava porque ela se achava 

culpada da violência sofrida. Ou seja, de vítima ela passava a ser responsável pelo fato. 

Não.  

Começamos a criar um ambiente acolhedor para que ela pudesse se sentir 

tranquila e segura. Entendemos a importância da presença de uma mulher para que 

fizesse esse primeiro atendimento. Entendemos a importância de separar a vítima do 

acusador, de não fazer julgamento sobre a informação. A partir do momento que ela se 

dissesse violada de alguma maneira no seu direito, automaticamente aquele dado é 

considerado como fato verdadeiro, e a ocorrência é conduzida para a presença da 

autoridade policial. Esse conjunto de coisas acabou colaborando positivamente para o 

sucesso da campanha. Ou seja, quanto mais a mulher denuncia, mais tempos condições 

de atuar na prisão desses indivíduos. A prisão é um remédio amargo que ele acaba 

tomando, que leva a um nível de conscientização.  

Esse trabalho tem se sucedido. A campanha mencionada, “Você Não Está 

Sozinha” termina, e na sequência se inicia nova campanha. Ela não para por aí. 

Começamos com a “Abuso Sexual é Crime”, em 2015 entramos com a “Você Não Está 

Sozinha” e agora, acabando essa campanha, entra a nova que a Cecília relatou e 

detalhou, feita em parceria com vários órgãos - Tribunal de Justiça, Ministério Público, 

OAB e outros. Nosso objetivo é massificar esse trabalho fazendo com que a mulher não 
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seja fragilizada no processo, mas sim empoderada no processo para que continue 

exercendo seu direito de utilizar o espaço público da melhor maneira que lhe convier, 

como qualquer cidadão comum faz.  

Eu gostaria que alguma pergunta fosse feita para que eu pudesse ir respondendo 

objetivamente, porque foram muitas questões colocadas. A questão do treinamento já 

foi colocada. A questão de como é feito o atendimento... 

 

A SRA. BETH SAHÃO - PT - A divisão. Vocês disseram que têm 1100 agentes 

de segurança. Como é feita essa divisão entre as dezenas de estações do Metrô? 

 

O SR. RUBENS MENEZES - Os empregados trabalham em dupla. 

 

A SRA. BETH SAHÃO - PT - É por quantidade de passageiros? Vocês têm a 

média cada estação, como é essa demanda? 

 

O SR. RUBENS MENEZES - Não, toda estação do Metrô tem um empregado 

operacional que ocupa aquela estação, que está disponível para atender qualquer tipo de 

situação. A partir do momento que ele recebe uma informação, seja lá qual for, aciona o 

recurso necessário. O corpo de segurança é distribuído de maneira científica; 

semanalmente analisamos o sistema, identificando os tipos de ocorrências que estamos 

tendo e onde, para que possamos fazer alocação de recursos. De uma maneira geral, no 

máximo em seis, sete minutos atendemos qualquer ocorrência no sistema, porque a 

segurança, se não estiver na estação do fato, está na estação do lado. Está no máximo a 

três minutos de distância. É o tempo de acionamento, embarca no trem e já chega na 

ocorrência. É muito rápido.  

O sistema Metrô se organiza de acordo com aquilo que outros metrôs do mundo 

fazem, nós procuramos estudar o que os outros fazem a nível de segurança, para 

estruturarmos nossa própria segurança, considerando os aspectos culturais do nosso país 

e cidade.  

 

O SR. PRESIDENTE - CARLOS BEZERRA JR. - PSDB - Várias das minhas 

perguntas foram respondidas, mas numa delas eu tinha perguntado especificamente 

sobre como era o atendimento. Ou seja, no momento em que a mulher sofre um abuso, 

como funciona? Para onde ela é levada? Quem faz o primeiro atendimento e como é 
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feito esse encaminhamento? Qual é o tempo médico de encaminhamento entre o 

momento da denúncia e uma ação do poder público? Como é isso, de forma muito 

simples e prática? 

 

O SR. RUBENS MENEZES - O corpo de segurança possui poder de polícia 

dentro do metrô de São Paulo, então é o próprio Estado agindo dentro do metrô. Uma 

vez comunicada a ocorrência, que pode ser feita por SMS - qualquer pessoa dentro do 

trem ou em alguma parte da estação faz a comunicação, que chega no centro de controle 

de segurança. Todo agente de segurança e empregado do metrô trabalha com rádio VHF 

na cintura, e a comunicação é feita diretamente para esse empregado. 

Nós sabemos exatamente onde estão todos os empregados do Metrô. Temos um 

painel sinológico que nos mostra o deslocamento dos empregados, e onde eles estão 

fisicamente. E de maneira que a partir do momento que sou comunicado da ocorrência, 

sei onde ela está e onde está o empregado. Fica muito fácil colocar empregado em 

contato com aquela ocorrência. A vítima comunicando o fato em qualquer estação, será 

atendida por um empregado - necessariamente tem uma mulher em toda estação. O 

corpo de segurança chega para fazer o atendimento e quando se trata de assédio, 

procuramos colocar um agente do sexo feminino para acompanhar a ocorrência. 

Separamos vítima do autor; ele é conduzido para a autoridade policial, e a vítima segue 

numa viatura. Temos 16 viaturas de segurança, embarcarmos a vítima nela e 

conduzimos até essa delegacia do Metrô. Lá sempre tem uma delegada do sexo 

feminino que lá trabalha. 

 

O SR. PRESIDENTE - CARLOS BEZERRA JR. - PSDB - O deputado João 

Paulo Rillo está inscrito, para fazer suas considerações.  

 

O SR. JOÃO PAULO RILLO - PT - Quantas estações de metrô existem em São 

Paulo?  

 

O SR. RUBENS MENEZES - Em operação temos 62 estações.  

 

O SR. JOÃO PAULO RILLO - PT - Como é feita a escala entre esses 1100 

agentes? Qual o tempo de trabalho? 
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O SR. RUBENS MENEZES - Os empregados trabalham numa jornada de oito 

horas diárias, em três turnos. 

 

O SR. JOÃO PAULO RILLO - PT - O tempo de funcionamento do metrô é 

das? 

 

O SR. RUBENS MENEZES - O metrô abre às quatro e 30 da manhã e fecha 

meia noite, meia noite e 30 dependendo da estação. 

 

O SR. JOÃO PAULO RILLO - PT - Então são três escalas. 

 

O SR. RUBENS MENEZES - Exatamente.  

 

O SR. JOÃO PAULO RILLO - PT - É que pelo número já não dá 150, corre o 

risco de alguma estação não ter uma mulher. 

 

O SR. RUBENS MENEZES - O total de mulheres que trabalha na operação 

ultrapassa mil pessoas, eu falei somente das seguranças. Mas o corpo operacional é 

composto por 3800 pessoas. Mil mulheres fazem parte do corpo operacional. 

 

O SR. JOÃO PAULO RILLO - PT - Mas aqui estamos falando dos agentes de 

segurança que dão encaminhamento e fazem acolhimento. 

 

O SR. RUBENS MENEZES - Toda vez que temos uma ocorrência que se 

caracteriza como abuso, e que tem essa conotação, deslocamos uma agente feminina 

para fazer o acompanhamento.  

 

O SR. JOÃO PAULO RILLO - PT - Então essa agente feminina não está entre 

esses 1100 que fazem parte do treinamento específico? 

 

O SR. RUBENS MENEZES - Todos os empregados do Metrô, esses 3800 

passaram pelo treinamento. Todos são treinados para fazer acolhimento e atendimento 

dessa vítima.  
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O SR. JOÃO PAULO RILLO - PT - Desses 1100, quantos são à paisana? 

 

O SR. RUBENS MENEZES - Nosso corpo à paisana gira em torno de 40 a 50 

pessoas, dependendo da necessidade. Todo empregado uniformizado eu posso retirar o 

uniforme dependendo da necessidade, e colocá-lo à paisana para efetuar a prisão dos 

furtadores, roubadores ou abusadores. 

 

O SR. JOÃO PAULO RILLO - PT - O à paisana tem a função do flagrante né? 

 

O SR. RUBENS MENEZES - É aquele indivíduo que não é visto e observado, 

então ele consegue observar mais e fazer a ação. 

 

O SR. JOÃO PAULO RILLO - PT – Sim, sim. Eu me ausentei por alguns 

minutos na primeira fala, então pode ser que já tenham falado sobre isso. A interrupção 

de um ataque depende exclusivamente da vítima ou não? Vocês disseram que o agente 

tem poder de polícia dentro, ele pode agir.  

 

O SR. RUBENS MENEZES - Muitas das ocorrências são feitas por meio de 

flagrante mesmo, esse homem descaracterizado dentro de um sistema, esse agente de 

segurança observa a ocorrência, aborda a vítima e muitas vezes ela nem sabe que foi 

assediada, porque subindo uma escada teve as partes íntimas filmadas e nem percebeu, 

por exemplo. Esse agente de segurança percebendo a conduta daquele indivíduo, 

acompanha. E percebendo o ataque informa a vítima e estimula que a mesma faça a 

denúncia.  

 

O SR. JOÃO PAULO RILLO - PT - Desses casos, especialmente 2015 ou 

2016, quantos foram flagrados pelos agentes?  

 

O SR. RUBENS MENEZES - Nós tivemos a condução de mais de 80% das 

ocorrências, todas elas com prisão dos autores.  

 

O SR. JOÃO PAULO RILLO - PT - Não, quero saber quantos foram flagrados. 
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O SR. RUBENS MENEZES - Dos flagrantes, em torno de 40%. Mais ou menos 

isso.  

 

A SRA. BETH SAHÃO - PT - Só para... 

 

O SR. RUBENS MENEZES - Desculpa deputada, só para clarificar outro dado. 

Os dados que o Metrô utiliza são registrados na Delegacia de Polícia Metropolitana. 

Nossa estatística é feita em cima do Boletim de Ocorrência. Toda ocorrência no sistema 

Metrô necessariamente é registrada na Delegacia de Polícia Metropolitana. Uma cópia 

desse Boletim de Ocorrência é devolvida ao Metrô, e com base nesse elemento físico 

fazemos nossa estatística.  

 

A SRA. BETH SAHÃO - PT - Você falou da questão de 40% serem flagrantes, é 

isso? O próprio Metrô faz? 

 

O SR. RUBENS MENEZES - Isso. 

 

A SRA. BETH SAHÃO - PT - Essa resolutividade - vocês disseram que têm 

mais de três mil câmeras espalhadas. Esse monitoramento é feito durante todo o dia? 

Ele não é interrompido? Como que funciona? Por exemplo, vocês têm câmeras 

espalhadas nos vagões ou só na parte externa? Como é? 

 

O SR. RUBENS MENEZES - O Centro de Controle de Segurança funciona 24 

horas. Dentro dos vagões temos câmeras também, 80% da nossa frota já possui câmeras 

em cada vagão. São 26 câmeras em operação por trem.  

 

A SRA. BETH SAHÃO - PT - Não é pelo vagão, né? É pelo trem todo.  

 

O SR. RUBENS MENEZES - É por trem. Posso só complementar? Temos um 

programa que estamos finalizando, de modernização dos trens. O trem velho fica novo 

em toda a parte de ar condicionado, motor, freios, e as câmeras são adicionadas. Dos 98 

trens, já temos mais de 80 modernizados. Estamos chegando. Daqui até o final de 2018 

todos estarão com câmeras.  
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A SRA. BETH SAHÃO - PT - Vocês têm gente para fazer esse monitoramento? 

Vocês têm um central que recebe essas imagens online, em tempo real? 

 

O SR. RUBENS MENEZES - A partir do momento que recebemos o SMS, de 

alguma maneira chega a informação, passamos a fazer a monitoração. Ela ganha muito 

mais relevância porque o resgate dessa imagem é insumo para que o delegado possa 

prosseguir com seu trabalho policial, e garantir que aquele autor seja punido.   

 

A SRA. BETH SAHÃO - PT - Sim, mas eu quero compreender melhor. Veja 

bem, você tem o vagão superlotado, você tem picos de usuários no metrô, todos nós 

sabemos disso. As imagens sempre são mostradas pela imprensa. É muito difícil, porque 

as pessoas estão muito juntas. Essa superlotação do metrô sempre foi uma crítica feita, 

porque favorece o assédio. Se tivesse uma disposição melhor, se pudéssemos ter mais 

linhas... Sei que São Paulo tem muita gente, mas o problema da nossa construção de 

linhas de metrô sempre foi muito devagar pelas demandas existentes. A proporção de 

novas linhas para criação de demandas sempre foi bastante abaixo do necessário. 

Dra. Cecília, agora tecnicamente lhe pergunto, se tivéssemos vagões com menos 

pessoas dentro, a chance de diminuirmos o assédio não seria maior?  

 

A SRA. CECÍLIA ELENA FUENTES GUEDES - Eu não acredito. Nós temos 

um problema de questão cultural, essa é que deve ser combatida. Não é metrô, é 

qualquer espaço público que tenha condições para o oportunismo desse criminoso. 

Acontece também em carros mais vazios, não só em cheios. Quando falamos que não é 

culpa da vítima por estar com uma saia curta, eu também entendo que também não é 

culpa da lotação do metrô, porque então qualquer homem em situação de lotação vai 

fazer eclodir instintos animalescos? Não, esse raciocínio é ilógico. Não é lotação que 

favorece isso, é uma questão cultural.  

 

A SRA. BETH SAHÃO - PT - Mas a lotação, e aí volto a questão para ele, ela 

não dificulta você receber essas imagens, se estiver havendo um abuso naquele vagão 

superlotado? 

 

O SR. RUBENS MENEZES - Estrategicamente colocamos nosso pessoal 

descaracterizado justamente dentro do vagão, fazendo a observação do sistema. Por isso 
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alcançamos um alto índice de flagrantes, porque esse homem está o tempo todo 

observando o comportamento.   

 

O SR. PRESIDENTE - CARLOS BEZERRA JR. - PSDB - Eu queria fazer 

uma consideração final de uma pergunta que eu havia feito, mas que não foi respondida. 

É a questão que tem a ver com aquilo que vocês estão falando. Eu falava sobre aqueles 

casos de agentes que recebem a denúncia, mas ou desqualificam, ou tratam mal as 

vítimas. Isso chega ao conhecimento de vocês? Se chega, que tipo de procedimento é 

adotado? Se existe um procedimento adotado, eu gostaria de ouvir o relato de um ou 

dois exemplos que pudessem mostrar isso. 

 

A SRA. CECÍLIA ELENA FUENTES GUEDES - Nós trabalhamos com 

procedimentos na operação, para garantir a padronização, bom atendimento e nossa 

filosofia em qualquer caso. No caso do abuso tivemos esse trabalho de sensibilização 

com a Juliana, para sensibilizar, porque já temos uma campanha e tínhamos que receber 

essas denúncias de forma adequada, correta, ética, cidadã e tudo mais. Eu tenho total 

consciência de que vivemos numa cultura machista, e entre nove mil ou quatro mil 

empregados da linha de frente, é claro que tem pessoas que pensam de forma diferente. 

No treinamento o que trabalhamos é: a pessoa pensa como quiser, mas o Metrô exige... 

 

O SR. PRESIDENTE - CARLOS BEZERRA JR. - PSDB - Do treinamento eu 

entendi, mas queria saber se os casos chegam até vocês. 

 

A SRA. CECÍLIA ELENA FUENTES GUEDES - Chegam.  

 

O SR. PRESIDENTE - CARLOS BEZERRA JR. - PSDB - E uma vez que 

chegaram até vocês, que tipo de procedimento foram tomados? Isso que eu gostaria de 

saber.  

 

A SRA. CECÍLIA ELENA FUENTES GUEDES - É tratado como qualquer 

desvio de atendimento, com advertência, punição, o que for necessário. Quando 

trabalhamos com eles colocamos exatamente essas orientações. Preservar a vítima 

preservando sua exposição pública; ouvir seu relato com atenção, interesse e respeito; 

demonstrar receptividade, disponibilidade, preocupação em ajudar; não duvidar de seu 
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relato, e nem julgar sua aparência - roupas ou comportamento; orientar sobre a 

importância do registro da ocorrência.  

Fizemos esse trabalho nos treinamentos de atendimento ao público, que 

acontecem anualmente, e às vezes em períodos de seis meses. Nós temos um modulo de 

atendimento ao público que volta a tocar no tema e trabalha o mesmo novamente. Nós 

temos em nossa gerência de recursos humanos, uma comissão que cuida das questões da 

mulher e da diversidade. Todo esse trabalho internamente, voltado à questão da 

igualdade de gênero também é trabalhado, porque trabalhamos na cultura interna.  

 

O SR. JOÃO PAULO RILLO - PT - Pela ordem, Sr. Presidente.  

 

O SR. PRESIDENTE - CARLOS BEZERRA JR. - PSDB - Vou passar a 

palavra ao deputado Rillo, mas farei um encaminhamento se tivermos anuência dos 

deputados da Comissão. Farei uma solicitação para que a senhora encaminhe para essa 

Comissão a quantidade de casos dos últimos anos como esse que citei, onde agentes 

agem de maneira a desqualificar a denúncia, ou mesmo que trataram mal mulheres que 

fizeram denúncias, e quais foram os encaminhamentos feitos nos últimos três anos. Isso 

nos ajudaria muito na questão dessa análise. Penso que sobre esse problema, nós 

deveríamos nos debruçar ainda mais, em que pese, e de forma alguma aqui subestimo 

ou desmereço a ação consistente da secretaria nesse programa de treinamento, 

capacitação ou sensibilização da população. Mas penso que nesse ponto específico 

gostaríamos de mais um pouco de informação e avançar mais, contribuindo como 

Comissão de Direitos Humanos. 

 

A SRA. CECÍLIA ELENA FUENTES GUEDES - Eu só queria acrescentar um 

ponto. Não sei se vocês sabem, mas temos um trabalho muito grande com redes sociais. 

Todas essas mensagens, temos um milhão e 600 mil seguidores só no Twitter, e também 

no Facebook. Só estamos atrás do metrô de Londres, e olhem o tamanho da rede de 

metrôs por lá. Nós passamos todas essas mensagens, elas são postadas diariamente, e 

todo caso - porque tem pessoas que não denunciam na estação, e usam as redes sociais 

para fazer uso e denunciar algum caso.  

Todos esses que aparecem no Facebook ou Twitter, o relato de alguma vítima, nós 

pedimos permissão para entrar em contato. Entramos em contato, convidamos para vir 
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até nosso centro de controle para fazer a escuta do que aconteceu, onde e em que 

situação podemos melhorar esse atendimento, se houve algum tipo de problema.  

O caso que a deputada citou da moça que falou do segurança, atendemos essa 

jovem, que relatou toda a experiência. Ela disse que era uma pessoa com uniforme 

cinza; nós não temos uniforme cinza. Pode ser uma pessoa com outro uniforme e ela 

entendeu que era alguém do Metrô. Nesse caso específico, não que não tenha casos 

conosco. Nós chamamos todos que aceitam ter nosso acompanhamento, para sempre 

atender melhor, melhorar o atendimento, ver onde poderíamos ter dado mais cobertura.  

 

O SR. PRESIDENTE - CARLOS BEZERRA JR. - PSDB - Perfeito. A 

consideração final do deputado João Paulo Rillo, e aí vamos encerrar.  

 

O SR. JOÃO PAULO RILLO - PT - Esses 1100 agentes de segurança hoje, 

existiam antes da campanha de 2014? Existiam. O que chamou atenção foi o número de 

40% de flagrantes, sendo que o aumento a partir da campanha foi gigantesco. Então 

antes de 2014 eles praticamente não atuavam no combate ao assédio e abuso? 

 

O SR. - Na verdade, tínhamos a subnotificação. Nós sempre estivemos com um 

patamar acima de 80% na prisão desse indivíduo, com condução até a delegacia de 

polícia. O que procuramos... 

 

O SR. JOÃO PAULO RILLO - PT - Mas a notificação no caso de flagrante?  

 

O SR. - A subnotificação não dá uma dimensão exata do problema. O que 

queríamos descobrir é qual era o nível de problema para ampliarmos nossa atuação. A 

partir de 2014 houve o aumento das denúncias, então nossa atuação continuou num 

patamar acima de 80% a cada dez indivíduos... 

 

O SR. JOÃO PAULO RILLO - PT - Não, eu quero dizer o seguinte. Antes de 

2014... Óbvio, ainda bem que tem esse trabalho, mas a verdade é que essa história já é 

muito discutida pelo menos há duas décadas, o combate ao assédio. 2014 está pertinho. 

Antes de 2014 praticamente não tinha trabalho nenhum sobre isso com os agentes, 

porque se o aumento foi muito significativo, discrepante em relação a antes da 
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campanha, e você me diz agora que essas novas notificações, 40% delas são flagrantes, 

a conclusão é que eles estavam absolutamente fora do combate ao assédio, ao abuso.   

 

O SR. - O problema que tínhamos antes desse momento e período da campanha 

era justamente o fato da mulher não querer fazer registro, ela não queria.  

 

O SR. JOÃO PAULO RILLO - PT - Deixa eu insistir. Mas se é flagrante, então 

não tinha antes? Não bastava ela querer o flagrante... 

 

O SR. - Esse tipo de ocorrência eu preciso da vítima... 

 

O SR. JOÃO PAULO RILLO - PT - Se eu percebo que uma pessoa... Eu sou 

agente de segurança com poder de polícia, se você é agredido é minha obrigação, 

independentemente de você querer ou não. Teve uma agressão, alguém lhe agrediu num 

espaço público, é obrigação do agente fazer o flagrante.  

 

O SR. - Uma das dificuldades que tínhamos antes era justamente o fato da mulher 

não querer sequer falar do tema. A sensibilização, a campanha e o nível de acolhimento 

que ela passou a perceber dentro do metrô, fez com que tivéssemos uma maior adesão 

para registro das ocorrências. Essa é minha percepção.  

 

O SR. JOÃO PAULO RILLO - PT - A outra é uma curiosidade correlata. Qual 

foi a agência que fez essa campanha, e qual foi o custo dela? 

 

O SR. - Posso falar. Temos no Metrô três agências contratadas. É feito uma 

espécie de concorrência interna quando fazem, a Nova/sb. Nós gastamos com toda a 

comunicação do metrô hoje, em torno de 400 a 500 mil reais por mês com os usuários. 

É uma verba pequena, que usamos para esse tipo de campanha. Agora especificamente 

não tenho o número, mas posso encaminhar se quiser.  

 

O SR. PRESIDENTE - CARLOS BEZERRA JR. - PSDB - Feitas as 

considerações, o deputado Marco Vinholi gostaria de fazer a sua final, e vamos 

encerrar. 
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O SR. MARCO VINHOLI - PSDB - Só saudar o secretário Clodoaldo, um dos 

melhores quadros do governo do Estado de São Paulo, que faz um trabalho mais uma 

vez brilhante, agora pelas pastas dos transportes metropolitanos. Saudar os membros 

dessa Comissão. Temos hoje muita atividade na Casa, e peço licença ao nosso 

presidente Bezerra, porque estava tendo a CPI da Citricultura, da qual sou relator. 

Estávamos ouvindo um leniente importante.  

Mas quero cumprimentar o Metrô de São Paulo pelas ações que tem feito, a 

campanha bem-feita que vem fazendo. Cumprimentar vocês pelos avanços aqui na 

expansão do metrô de São Paulo, mesmo com a necessidade que temos frente à maior 

crise econômica do país. O Estado de São Paulo ainda consegue crescer de uma forma 

importante, principalmente nas periferias de São Paulo. Quero cumprimenta-los por 

esse trabalho, e dizer da importância dessa interface com a Comissão de Direitos 

Humanos, que tem como responsabilidade acompanhar esses casos de violência contra 

os direitos humanos e as mulheres do nosso estado. 

Cumprimenta-los pelo trabalho e agradecer a vinda nessa Comissão. Dizer que 

vamos acompanhar pela Comissão de Direitos Humanos o avanço dessas campanhas e 

das práticas contra o assédio e o abuso das mulheres dentro do metrô e de todos os 

espaços públicos aqui do nosso estado. Um abraço a vocês, foi um prazer recebe-los 

aqui na Comissão.  

 

O SR. PRESIDENTE - CARLOS BEZERRA JR. - PSDB - Agradecer a 

manifestação do deputado Marco Vinholi e a presença de todos os deputados que aqui 

estiveram. Quero cumprimentar especialmente o secretário Clodoaldo pela 

disponibilidade e disposição de vir até essa Comissão, pelos dados claros e pela 

consistência que já nos era conhecida, pela consistência do programa de prevenção e 

enfrentamento aos casos de abuso sexual dentro do Metrô e da CPTM. Cumprimentar 

os técnicos que aqui estiveram, representando a gerente de relacionamento e de 

atendimento ao cliente do Metrô, o diretor de segurança, o presidente.  

Enfim, a todos que aqui estiveram. O corpo de assessoria técnica dos deputados, 

dos mandatos da Casa. Agradeço pela participação. Secretário, muito obrigado pela 

participação nessa Comissão. Engrandeceu muito à Comissão de Direitos Humanos esse 

debate importantíssimo aqui realizado - não apenas o reconhecimento daquilo que tem 

sido feito, mas as possibilidades de contribuição dessa Comissão para os novos desafios 
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que se colocam diante de todos nós. Era isso. Sem nada mais a dizer, declaro encerrada 

a presente sessão.  

 

* * * 


