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Felipe Pradella, que está desaparecido, é suspeito de
furtar a prova; a família tem academia de luta emOsasco
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Um capoeirista aliou-se a um
DJ para tentar ganhar dinhei-
ro com o vazamento do cader-
no de provas do Enem. Felipe
Pradella, de 32 anos, faz parte
de um clã de capoeiristas que
tem uma academia modesta
em Osasco, na Grande São
Paulo, e recebeu o grau demes-
tre dessa modalidade de luta.

Funcionário de uma empre-
sa que presta serviço para o
Connasel, consórcio contrata-
do pelo governo federal para
cuidar da impressão e aplica-
ção da prova do Enem, Felipe
é o principal suspeito de ter
furtado os exames e ainda não
foi localizado pela polícia.

Felipe fez aniversário na ter-
ça-feira. No dia seguinte, ele e
o DJ Gregory Camillo Craid
ofereceram à reportagem do
Estado os exames do Enem,

que testariam os conhecimen-
tos de 4,1 milhões de estudan-
tes no fim de semana.

Os dois exigiram R$ 500
mil pelo material. A reporta-
gem recusou-se a pagar e aler-
tou o ministro da Educação,
Fernando Haddad, que cance-
lou o exame.

A academia dos Pradella fi-
ca na região central de Osas-
co, numa vila humilde, onde
moram várias pessoas da famí-
lia. “Tudo o que vocês quise-
rem saber sobre ele têm que fa-
lar com os pais e o irmão dele.
Não temos nada a ver com is-
so”, disse uma parente do ca-

poeirista à reportagem, pelo te-
lefone. “Aqui mora uma tia do
Felipe, uma senhora de quase
70 anos que não tem nada a
ver com tudo isso. Não quere-
mos saber de nada do que está
acontecendo com o Felipe.”

Abordado pessoalmente pe-
lo repórter, um outro parente
de Felipe, que também não
quis se identificar, teve o mes-
mo discurso: “A gente não tem
nada a declarar sobre esse ne-
gócio que estão dizendo que o
Felipe fez. Esse é um problema
dele”, afirmou.

Gregory e o empresário Lu-
ciano Rodrigues, intermediá-
rio dos contatos da dupla com
meios de comunicação, identifi-
caram inicialmente Felipe co-
mo “Fábio”. O capoeirista apre-
sentou-se com esse nome em
pelo menos um outro contato
com um órgão de imprensa.

O empresário, dono de uma
pizzaria na região dos Jardins,

manteve em depoimento pres-
tado no sábado à Polícia Fede-
ral a versão de que só conhe-
ceu “Fábio” na terça-feira. Se-
gundo Rodrigues, naquele dia
Gregory, descrito como um
cliente esporádico da pizzaria,

e o capoeirista o procuraram
para falar da “bomba” que ti-
nham em mãos sobre o Enem.

Gregory, porém, mudou
sua versão quando depôs na
PF. Ele admitiu que conhecia
Felipe havia quatro ou cinco

anos e os dois costumavam se
encontrar para jogar bola em
Osasco. No dia em que a dupla
falou com oEstado, o DJ admi-
tiu que eles se conheciam já ha-
via algum tempo, mas tinham
se aproximado apenas para
vender as provas.

No encontro, Felipe revelou
que teve a preocupação de ras-
gar uma espécie de código de
barras do caderno de provas,
que permitiria identificar o lo-
te de origem dos exames des-
viados. “(É uma) marcação de
contagem de folha”, explicou.
Segundo ele, o código tinha
“quatro tarjinhas pretas”.

Felipe e Gregory insistiram
que os cadernos tinham sido
desviados no Ministério da
Educação e disseram que mais
três pessoas participaram do
esquema de fraude. O capoei-
rista tentou mostrar revolta
com o suposto favorecimento
de jovens de famílias ricas, afir-
mando que, àquela altura, a
prova já era conhecida por “fi-
lhos de parlamentares” .

Os exames do Enem foram
impressos na Gráfica Plural,
na Grande São Paulo, contrata-
da pelo Connasel. Ouvidos pe-
la reportagem no sábado, qua-
tro empregados da Plural reco-
nheceram Felipe como funcio-
nário de uma empresa de segu-
rança que presta serviços no
local. Disseram ainda que, há
pouco mais de um mês, a Plu-
ral trocou toda a segurança do
parque gráfico. A gráfica ne-
gou que Felipe faça parte dos
seus quadros e disse não ter
controle sobre pessoas contra-
tadas pelo Connasel. ● COLABO-
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Felipe: ‘Isso
daíéuma
bombana
nossamão’

INCISIVO - Felipe tinhacertezadequeganhariadinheiro comoEnem

Sergio Pompeu

No encontro com a reporta-
gemdoEstadonaquarta-fei-
ra, quando tentou vender as
provasdoEnem,ocapoeiris-
ta Felipe Pradella foi bem
mais incisivo que o seu cole-
ga, o DJ Gregory Camillo
Craid. “Sou curto e grosso”,
disse, referindo-se à exigên-
ciadereceberR$500milpe-
lo material. “Isso daí é uma
bomba na nossamão.”
Felipe era omais convicto

dosdoisquantoàpossibilida-
de de fazer dinheiro com as
provas. Ante a recusa da re-
portagememnegociar,disse
que iria procurar outros ór-
gãos de imprensa e mencio-
nou cinco deles. Disse que ti-
nhapressa. “Agente vai ten-
tar fazer isso hoje.”
A equipe doEstado argu-

mentouque aquestão erade
interesse público, de evitar
que 4,1 milhões de estudan-
testivessemprejuízopartici-
pando de uma prova que se-
ria anulada depois. Felipe fi-
couimpaciente.“Issoéointe-
resse do jornal, isso não é o
nosso interesse”, afirmou.
“Deixa eu te explicar: eu não
saí ládeondeeumoropravir
aqui pra depois chegar e vol-
tarcomisso.Temqueterno-
ção, entendeu?”
O encontro foi marcado

por telefone por Gregory,
queseidentificoucomo“OIn-
formante” nos contatos com
a redação. Ele insistiu que
queria falar com os jornalis-
tasemumlocalpúblico.Con-
cordoucomo lugar sugerido
pela reportagem doEstado,
um café da zona oeste, e dis-
sequeestarialáàs19h15,ves-
tindo uma jaqueta preta.
Contouaindaquepessoasde
sua confiança ficariam ron-
dando o estabelecimento.
O encontro começou com

atraso – Gregory primeiro
alegou que os dois tinham se
perdido e, depois, que ti-
nham ido a outro café na re-
gião, por engano. Felipe foi o
primeiro a chegar e passou
diretopelamesadosjornalis-
tas.Caminhouatéo fundodo
café, conversou com uma
funcionária e entrou no ba-
nheiro.Foisónavoltaqueele
perguntou pela repórter Re-
nata Cafardo. Logo depois
chegou Gregory, com uma
pasta. Dentro dela estavam
as provas doEnem. ●

Ele trabalhava em
uma das empresas
contratadas para
aplicar o Enem
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