
Fraudes em vestibulares ge-
ralmente são obra de quadri-
lhas especializadas. “Sempre
vão ser criados novos méto-
dos”, diz o delegado Lorenzo
Pompilho, chefe da Operação
VagaCerta daPolícia Federal
que, em 2007, levou à prisão
de sete pessoas no Ceará e no
Rio.PoratéR$70mil, obando
enviava universitários treina-
dos e com documentos falsos
para fazerprovasno lugardos
candidatos. Em 20 casos de
fraude, arrecadouR$500mil.
Nemaprisãoimpedeperso-

nagensmisteriosos,comoaro-
menaIonaRuseiDutra,devol-
taremaagir.Em2002,umgru-
po usou cola eletrônica para
fraudar a seleçãodaUniversi-
dade Federal do Acre (Ufac).
Ionaera apersonagemprinci-
pal do esquema, que utilizou
26 pessoas. Inteligente, com
memória fotográfica, ela
se inscreveu no exame
para responder às ques-
tõeseenviouogabaritoa
encarregados de trans-
miti-lo por torpedos a
candidatos, por até R$
25 mil. Detida, a quadri-
lhafoi liberadamesesde-
pois. Iona reapareceu
em2004: o vestibular da
Universidade Federal
doPiauífoianuladoquan-
do organizadores desco-
briramqueela sepassou
por uma candidata ao
curso de Medicina. Presa por
seismeses, a romena foi solta.
Nãosãosófraudadoresque

recorrem à cola. A Ufac teve
emdezembro umcaso de “au-
tofraude”. OMinistério Públi-
co apurou que o exame tinha
15questõeseumtemadareda-
ção copiados da web. O vesti-
bular foi refeito, mas a Ufac
não apontou responsáveis pe-
lo episódio. ● ARTHUR GUIMA-
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Quais são as tentativas de frau-
desmais comuns emexames
vestibulares?
Colasembanheiro,emqueum
candidatoresolveasquestõese
depoisvaiaotoaleteparadeixaro
gabaritoparaoutropegar.Che-
gamaprepararacolaempapel
pequenoecomusodefitaadesi-
vatransparente.Prendemcom
fiodenáilonepuxamadescarga
dovaso.Depois,ocandidatoque
vaireceberacola,comumclipe
oupedaçodearame,entrano
banheiroepuxaacoladovaso.O
antídotoéorevezamentoecon-
troledousodebanheiros.Atenta-
tivadecolardovizinhotambémé
comum.Porissoéquerecomen-
damosdivisãodasturmaspor
saladeformaaleatória,semagru-
pamentosporopçãodecursoetc.
Tambémexistemequipesdepro-
fissionaisespecializadosecom
conhecimentoprofundodasdisci-
plinasqueseinscrevemparare-
solverpartedaprovaesaemcom
ogabarito.Depois,viacelularou
rádio,tentampassartorpedos
(SMS)paracandidatosenvolvi-
dosnoesquema.Tentamtam-
bémviapager.Oscandidatosle-
vamosaparelhoscoladosaocor-
poouemrelógios.Jáutilizaram
transmissoresereceptoresde
aeromodelismoparatransmitir
gabaritosemformacodificada.
Osantídotossãoosvarredoresde
espectro,detectoresdemetaise
nãopermitirousoderelógiosou
qualquerobjetoquenãosejane-
cessárioparaaresoluçãodas
questões.Tambémérecomendá-
velnãopermitirasaídadoscandi-
datosemtempomuitocurtode-
poisdoiníciodasprovas.Deve-se
deixarosestudantesnassalaso

maiortempopossívelpara
evitarquefraudadores

tenhamtempopara
executarseus
esquemasile-

gais.

Os fraudadores têmsofisticado
seusmétodos de atuação?
Osfraudadoresprocuramsem-
presofisticarequipamentose
métodos.Sãováriosesquemas
deação,algunsmuitocriativos.
Jápresenciamostentativadepas-
sarosgabaritoscomousodefo-
guetes,desistemasdesomem
carrosdepropaganda,devende-
doresambulantesgritandoofer-
tasdefrutas,balaseoutrosobje-
toscomcódigosespeciais.Os
celularessãoosmaisutilizados,
porquepodemserdesmontados
ecolocadosemsolasdesapatos,
tênis,tamancos,coladosnocor-
po,etc.Paraessescasos,osde-
tectoresdemetaiseotreinamen-
todosfiscaisparaorastreiocor-
poralcompletosãofundamen-
tais.Normalmente,oscriminosos
atuamemquadrilhas,emequi-
pesarticuladasparaqueaofinal
umapessoatenhaosgabaritos
parapropagaraoscandidatos
queestejamenvolvidos.

Osórgãos repressores andam
namesmavelocidade?
Não,achamquesãoproblemas
dasociedade.Ouseja,elesespe-
ramacontecere,sefor identifica-
daatentativadefraude,tomam
asdevidasprovidênciaslegais.O
grandeproblemaéquenãote-
mosumaleiquepermitapuniros
fraudadoreseosenvolvidosna
tentativadasfraudes.

Qual amelhor formadeevitar
queum fato comoesse ocorra?
Amelhorformaéelaborarcuida-
dosamenteumesquemarigoroso
desegurançaparatodasaseta-
pasdoprocesso.Métodosque
envolvaminibiçãodousodeequi-
pamentosporpartedaspessoas
envolvidasnaimpressãoeedito-
raçãodasprovas.Porexemplo,
verificarcanetas, relógios,ócu-
los,botões,etc.Essesobjetos
podemcontermicrocâmerasque
permitemfilmarefotografaras
folhasdasprovascomaltíssima
qualidade.Tambémocuidadode
limpezanagráfica,rolosimpres-
sores,materialutilizadonaim-
pressãoeresíduosvariados,que
devemsertrituradoseincinera-
dosimediatamente.Também
preocupabastanteadistribuição
dasprovas.●EVANDROFADELU
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