
Suspeitaédevazamentoemgráfica

RAIOX

EXCLUSIVO

Presidente do Inep diz que só 4 ou 5 funcionários do órgão tiveram acesso ao Enem; originais ficam em cofre

Funcionáriosdagráficaqueim-
primiu o Enem, em São Paulo,
são os principais suspeitos do
vazamento. O Exame Nacional
doEnsino Médio (Enem) foi im-
presso em uma empresa locali-
zada no Alphaville, na Grande
SãoPaulo.OMinistériodaEdu-
cação(MEC)nãoinformouono-
me da gráfica.

SegundoopresidentedoIns-
tituto Nacional de Pesquisas e
Estudos Educacionais (Inep),
ReynaldoFernandes, só quatro
ou cinco pessoas do ministério
tinhamvistoaprova toda–eele
nãoeraumadelas.“Nãoháuma
versão do exame impresso no
Inep”, afirmou. De acordo com
ele, somente as 180 questões –
semumaordemdefinida–esta-
vam guardadas no cofre.

O ministro Fernando Ha-
ddad mobilizou seu alto escalão
para confirmar a denúncia do
Estado de vazamento da prova
do Enem durante toda a noite.
Por medida de segurança, o co-
fre só podia ser aberto por duas
pessoas, uma que tivesse a cha-
ve e outra, que levasse uma se-
nha.Osfuncionáriosforamacor-

dados tarde da noite em suas
casase se encaminharampa-
ra o Inep. Nem Fernandes
nemodiretordeavaliaçãoda
educaçãobásicadoórgão,He-
liton Tavares, estavam em
Brasília. “Vou convocar a im-
prensaamanhã(hoje)eavisar
do cancelamento. Também
vamosacionaraPolíciaFede-
ral”, disse Fernandes. A con-
firmação do vazamento dei-
xouaequipedoMECabatida.
“Ninguém vai dormir hoje”,
disse um assessor. ● R.C. eS.P.

O melhor hotel da região
de Porto Seguro

Costa Brasilis Resort é um hotel completo, pertinho de Porto Seguro 
(apenas 30 minutos do aeroporto), e a opção ideal para quem quer visitar 
a mais atrativa cidade turística do Brasil sem abrir mão do conforto e da 
tranquilidade de um resort com praia exclusiva. Localizado na paradisíaca 
praia de Santo André você vai aproveitar: • praia preservada de águas mornas 
e calmas • conjunto de piscinas com mais de 1000 m2 • 2 quadras de tênis 
• vôlei de areia • fitness center • spa completo • salão de jogos • recreação 
adulta e infantil • kids club • variada culinária em seus 4 excelentes restaurantes 
(italiano, japonês, bistrô internacional e buffet) e bar da piscina • apartamentos
com decoração em estilo colonial, com frigobar, TV e ar-condicionado.

Incluídos no preço: passagem aérea São Paulo/Porto Seguro/São Paulo
+ traslados de chegada e saída + 7 noites de hospedagem em apartamentos 
e bangalôs superequipados com TV, ar-condicionado e frigobar +
completíssimo café da manhã + 7 refeições + assistência de guias CVC 
+ passeios pelos principais pontos turísticos da cidade de Porto Seguro + 
passeio noturno para o centro de Porto Seguro, oferecido pelo hotel, para 
curtir os bares, os restaurantes e o comércio local.

Resort
Costa Brasilis

Vista aérea - Hotel e praia

Dezembro - 8 dias

sem juros e sem entrada
129,80 x 10
Total R$ 1.298, para saídas 5 e 6/dezembro.

Férias de janeiro - 8 dias

sem juros e sem entrada
159,80 x 10
Total R$ 1.598,  para saídas 30 e 31/janeiro.

Carnaval - 8 dias

186,80 x 10
sem juros e sem entrada
Total R$ 1.868, para saídas 13 e 14/fevereiro. 

Prezado cliente: preços por pessoa, com hospedagem em apartamento duplo, saindo de São Paulo, sem taxa de embarque. Preços válidos para compras realizadas até um 
dia após esta publicação. Oferta de lugares limitada e reservas sujeitas a confirmação. *Acompanhada de dois adultos pagantes hospedados no mesmo apto. Foto ilustrativa.

Ligue: 2103-1222 • 2146-7011 • 3074-3500 • 2191-8700

Atendimento nas lojas, das 9 às 20 horas, e nos shoppings, das 10 às 22 horas.

Acesse cvc.com.br/brasil e veja a loja CVC ou o agente de viagem mais perto de você.

Pacotes de 8 dias/7 noites, com saídas aos sábados e domingos em voos exclusivos.

Natal - 8 dias - inclui ceia

sem juros e sem entrada
219,80 x 10
Total R$ 2.198,  para saída 19 e 20/dezembro

TESTE–Alunosfazem Enem 2008; neste ano, serão 2 dias de prova

4,1 milhões de estudantes
se inscreveram para o Enem
deste ano

1.829 municípios,
em todos os Estados do País,
têm candidatos inscritos

234.173pessoas
farão a prova em São Paulo,
cidade que concentra o maior
número de candidatos
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