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Suspeitoatribuivazamento
doexamea‘alguémhumilde’

Após vazamento, governo avalia forma jurídica de romper o contrato com o consórcio que coordenou a prova

Renata Cafardo
Vannildo Mendes
BRASÍLIA

A empresa que havia sido con-
tratada para aplicar o Exame
Nacional do Ensino Médio
(Enem)estáforadanovaprova,
que será realizada em novem-
bro. Segundo oEstadoapurou,
a decisão já foi tomada peloMi-
nistério da Educação (MEC),
queagorabuscasoluçõesjurídi-
cas para romper o contrato
com o Connasel, consórcio que
reúne empresas de São Paulo,
Rio e Bahia.

O exame foi cancelado na
quinta-feira depois que oEsta-
do informou ao MEC que o ca-
derno de questões tinha vaza-
do. A nova data do Enem e os
detalhes sobre a organização
da prova serão divulgados na
quarta-feira, segundo o minis-
tro FernandoHaddad.
Ele disse que vai propor hoje
aosreitoresoadiamentodoves-
tibular de algumas universida-
des para evitar a coincidência
de datas e permitir que a nota
do Enem seja usada na seleção
dos alunos.Mas, se isso não for
possível, oMECpode realizar o
exame em dois dias úteis, que
seriamtransformadosemferia-
dos escolares excepcionais.

“Estamos apurando todo o
calendáriodevestibulareseou-
tros concursos, como o do IB-
GE, para compatibilizar as da-
tas”, afirmou oministro. A reu-
nião começa pela manhã e terá
a participação de uma comis-
são representativados reitores
de 55 universidades, 31 institui-
ções federais e secretários da
educação dos Estados.

Paralelamente, o Instituto
Nacional de Estudos e Pesqui-
sas Educacionais (Inep) se reu-
nirácomoConnasel.Segundoo
Estadoapurou,aindanãofoide-
finidoseumanovaempresafica-
rá responsável pela provaou se
o próprio Inep fará esse traba-
lho. Hoje, o instituto tem a fun-
çãoapenasdeelaborarasques-
tões da prova.

Será preciso reimprimir
mais de 4 milhões de cadernos
dequestõeseenviá-losparacer-
ca de 1,8milmunicípios emque
a prova será realizada.

Adecisãodenãomais usar o
consórcio– econsequentemen-
te a gráfica Plural, na Grande
São Paulo, que tinha sido con-
tratadapelaempresa–foimoti-
vadapelaconstataçãodequeas
cláusulas de segurança não fo-
ram seguidas. Um dos homens
que tentaram vender a prova,
FelipePradella, seria funcioná-

riodaCetro,umadasempre-
sas do consórcio. Ainda não
está claro se ele cuidava jus-
tamenteda áreade seguran-
ça ou domanuseio do cader-
no de questões (colocar em
envelopes, lacrar etc). Até
ontem à noite, Pradella não
havia sido localizado.

Umoutraopção,deruptu-
ra parcial do contrato, tam-
bém está sendo analisada. O
consórcio ficaria encarrega-
do apenas da aplicação da
prova na ponta, mas cederia
a impressão e a distribuição
paraopróprioMEC,querea-
lizaria a tarefa com auxílio
dos Correios, do Exército e
da Força Nacional de Segu-
rança Pública e outras insti-
tuições estatais.

SegundoHaddad,foipedi-
doumparecer daAdvocacia
e da Controladoria-Geral da
União sobre o caso.

A reportagem entrou on-
tem em contato, por telefo-
ne, com a direção do Conna-
sel,masnãoobteveresposta.

SEGURANÇA
Haddad vai também se reu-
nir, amanhã, com oministro
da Justiça, Tarso Genro. Ele
pediráaparticipaçãodainte-
ligência da Polícia Federal
na supervisão da segurança
enacorreçãodospontos frá-
geis detectados.

“Todo o mapeamento do
novo Enem e os cenários se-
rão submetidos ao ministro
Tarso e à inteligência da
PF”, afirmaHaddad.

Sobre a data da nova pro-
va, a única certeza de Ha-
ddadéque“emhipótesealgu-
ma” será na primeira sema-
nadenovembro,comoprefe-
riam as universidades. Mas
ele também não concorda
em retardar o exame até de-
zembro, porque isso impedi-
ria as universidades de usar
a nota do Enem como sele-
ção. Omais provável é que o
exame ocorra na segunda
quinzena de novembro.

A prova de linguagens,
matemática e redação, a
qualoEstadoteveacesso,te-
ria sido realizada ontem por
4,1 milhões de estudantes
brasileiros. No sábado, os
mesmo alunos teriam feito o
examedeciênciasdanature-
zaeciênciashumanas.O jor-
nal foiprocuradonatardede
quarta-feira por um homem
que dizia ter emmãos a pro-
va do Enem e que pretendia
vendê-la porR$ 500mil.

A reportagem teve aces-
so ao material, memorizou
questõeseexplicouqueoEs-
tado não compra informa-
ções. Avisado pela reporta-
gem,oMECabriuocofreem
que estavam as questões,
confirmou que se tratava da
mesma prova e cancelou o
exame.●

Informação consta do depoimento à PF do empresário
Luciano Rodrigues, que procurou jornalistas em SP

FRAUDE NO ENEMq Investigação
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QUEBRADECONTRATO-OministrodaEducação, FernandoHaddad,deveanunciaranovadatadeaplicaçãodoexamenaquarta-feira

Fausto Macedo

O capoeirista e segurança Feli-
pePradella, supostomentor da
fraude no Exame Nacional do
EnsinoMédio (Enem), atribuiu
o vazamento das provas a “al-
guém humilde e sem influência
naempresa”–referia-seàgráfi-
ca onde estavam armazenados
os documentos.

A informação consta do de-
poimento à Polícia Federal do
empresário Luciano Rodri-
gues, dono de uma pizzaria nos
Jardins, em São Paulo, que ad-
mitiu ter procurado jornalistas
para comunicar sobre a viola-
ção do sigilo. Segundo ele, Pra-
della teria feito esse comentá-
rionanoitede terça-feirada se-
manapassada.O segurança es-
tava acompanhado do DJ Gre-
gory Camillo de Oliveira Craid.
Eles procuraram Rodrigues,
que trabalhou quase 15 anos na
áreacomercialdaAgênciaEsta-
do, parapediraeleque fizessea
ponte com a imprensa.

APFsuspeitaqueacitaçãoa

“alguémhumilde”podeserape-
nas umblefe do segurança, que
se identifica como ‘Fábio’.APF
procura Pradella para interro-
ga-lo e promover o seu indicia-
mento pelo vazamento, o que já
ocorreu comodono dapizzaria
e com Gregory Craid – ambos
foram enquadrados com base
nos artigos 325 e 327 do Código
de Processo Penal por violação
de sigilo funcional.

Para a PF, o valor do prejuí-
zoqueoescândalotrouxeaoTe-
souro – estimado em R$ 33 mi-
lhõesporcausadocancelamen-
to das provas do Enem – não
tem reflexo no enquadramento
criminal dos investigados. Na
esfera penal o indiciamento in-
dependedomontantedoprejuí-
zo. No sábado, ainda durante o
interrogatório de Rodrigues e
deGregory, osagentes federais
foramàcasadePradella, naVi-
la Iara, para intima-lo pessoal-
mente. Os familiares informa-
ram que ele está ausente desde
sexta-feira.

Se Pradella não se apresen-

tar atéhoje, aPFestudapedir à
Justiça Federal decretação de
suaprisão temporária.Os fede-
rais reputam fundamental o re-
lato do segurança para verifi-
car se há outros envolvidos na
trama ou se ele é isoladamente
a peça-chave do golpe.

A PF ainda alimenta suspei-
tas de que o segurança possa
ter sido ajudado por outro fun-

cionário do local onde ficava o
cofre comas provas.

COISA PRIMÁRIA
APFestáconvencida,nessaeta-
pado inquérito, que estádiante
de um grupo de amadores. “É
coisa primária”, avalia um in-
vestigador. O que reforça essa
tese, na avaliação dos federais,
é o fato de os envolvidos terem
procuradorepórteresdevários
veículos da mídia para tentar
vender a papelada.

Queriam R$ 500 mil. “Só
mesmo um idiota iria querer
vender notícia para repórter”,
observouopolicial.ParaaPF,o
grupoacreditouquepoderia le-
vantar “dinheiro fácil”. Segun-
doGregory,osegurançadissea
um jornalista que uma emisso-
ra de TV já teria oferecido R$
500milpelasprovas. “Ele (Pra-
della) queria ver se aumentava
o valor”, contouGregory.

Luciano Rodrigues, o dono
da pizzaria, afirmou à PF que
“intermediou o contato deGre-
gory e Fábio (Pradella) com a
imprensapoispretendiaquefa-
tosgraveschegassemaoconhe-
cimento da sociedade”. Ele dis-
se que “não teve qualquer rela-
ção com a obtenção da prova
nempretendia terqualquer ga-
nho com sua divulgação”.

APFnão viu necessidade de
pedir buscas nem prisão dos
dois primeiros indiciados. Mas
poderárequererquebradosigi-
lo telefônico e bancário de Pra-
della. ●
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DIDA SAMPAIO/AE

Após ser alertado
pelo ‘Estado’, MEC
decidiu cancelar
a prova
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