
Investigado teve acesso a provas por uma semana 
 
Felipe Pradella, o principal suspeito de furtar a prova do Enem com o objetivo de vendê-la a 
veículos de comunicação, trabalhou durante uma semana dentro da gráfica Plural. O Consórcio 
Nacional de Avaliação e Seleção, o Connasel, admite tê-lo contratado para atuar como 
"organizador de caixas". 
 
A partir de uma foto distribuída pela PF, os funcionários da gráfica reconheceram Pradella. Era 
o sujeito que, na prática, ficava na saída dos pacotes de provas, supervisionando-os. Pessoas 
que chegaram a trabalhar com ele afirmaram tê-lo visto manuseando os exames. 
 
Como "organizador de caixas", o consórcio admite, Pradella deveria cuidar de organizar as 
caixas já com as provas dentro para, então, despachá-las para um galpão - onde seriam 
divididas em envelopes para serem enviados às escolas. 
 
A Folha apurou que Pradella também trabalhou no galpão. A gráfica, uma parceria do Grupo 
Folha e da Quad Graphics, não tinha vínculo funcional com o suspeito - sua contratação foi 
feita pela Cetro, uma das empresas que, com a Consultec e FunRio, compõem o Connasel. 
 
A Plural deve entregar hoje à Polícia Federal 122 DVDs com mais de mil horas de imagens, 
captadas ao longo dos 36 dias que duraram a impressão e o acabamento das provas na 
gráfica. É possível que elas contenham o registro do furto. 
 
Durante a semana em que atuou na gráfica, sempre no turno da noite, Pradella usou roupas 
normais e crachá provisório, de visitante. Nada de uniforme ou crachá com foto. 
 
Era uma situação parecida com a de outros profissionais do consórcio. Um funcionário da 
gráfica disse que eles eram "esporádicos": "Trocavam muito. Um dia o sujeito trabalhava na 
gráfica, no outro dia estava no galpão, no outro dia desaparecia. Parecia que o consórcio 
administrava a segurança como um bico", disse. 
 
"A segurança era responsabilidade deles [do consórcio] e eles coordenavam o negócio com 
uma flexibilidade muito grande. Parecia muito amadorístico", disse esse funcionário. 
 
Segundo o consórcio, havia funcionários contratados temporariamente "segundo critérios 
rigorosos de seleção". A mesma assessoria negou que houvesse alta rotatividade do pessoal 
terceirizado. 
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