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Promotores participam de recepção a calouros de universidade e falam sobre trote violento Evento 
ocorreu em Piracicaba e teve aprovação de pais de alunos This page requires JavaScript 

O Ministério Público do Estado de São Paulo participou da abertura da Semana de Recepção aos 
Ingressantes da Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz (Esalq), em Piracicaba, organizada pela 
direção da faculdade. 

O evento, realizado dia 23, reuniu cerca de mil pessoas, entre calouros, veteranos, pais de alunos, 
professores, coordenadores de curso e ex-alunos, tendo uma programação que contemplou atividades 
socioambientais, mesas redondas, palestras, feiras e passeios por pontos turísticos da cidade. 

Neste ano, o evento tradicional da faculdade teve como objetivo maior a orientação dos alunos para evitar 
excessos nos trotes aplicados aos alunos calouros, dentro e fora do campus.  A aplicação de trotes com 
violação dos direitos humanos em várias universidades do estado, incluindo a própria Esalq, estão sendo 
investigados pela CPI do Trote, em andamento na Assembleia Legislativa. 

Três Promotores de Justiça de Piracicaba participaram do evento, os Promotores Criminais Aluísio 
Antonio Maciel Neto e Luciano Gomes de Queiroz Coutinho, e a Promotora Maria Christina Marton Correa 
Seisarth de Freitas, da 5ª Promotoria de Justiça Cível, que falaram sobre a evolução da legislação e sobre 
a responsabilização de autores de atos ilícitos. 

O trote sempre fez parte da cultura do universitário, mas é preciso que todos saibam que a Justiça sempre 
estará presente para regular e punir aqueles que violam os direitos humanos, afirmou o Promotor Aluisio 
Antonio Maciel Neto. 

Pais de alunos elogiaram a iniciativa, destacando que a presença de autoridades na recepção aos 
calouros trouxe sensação de segurança. 

Conseguimos transmitir uma mensagem de segurança aos calouros e suas famílias. Não tenho dúvidas 
que vamos constatar a eficácia deste novo método, pois com a presença do MP nesta recepção, demos 
um passo à frente na luta contra o trote violento, avaliou o diretor da Esalq, Luiz Gustavo Nussio. 

 


