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O Ministério do Meio Ambien-
te está articulando com o se-
tor bancário a criação do fun-
do Recicla Brasil. O objetivo é
criar uma linha de financia-
mento destinada a negócios
sustentáveis ligados à recicla-
gem, segundo informou on-
tem Samyra Crespo, secretá-
ria de Articulação Institucio-
nal e Cidadania Ambiental,

durante evento da Associação
Brasileira de Embalagem
(Abre), em São Paulo. “Os bene-
ficiados pelo fundo serão os reci-
cladores, as cooperativas de cata-
dores e até mesmo cadeias pro-
dutivas que estabelecerem plan-
tas de reciclagem”, disse Samy-
ra. Ainda não está definido, po-
rém, qual será o montante do
fundo e sua data de lançamento.
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Ativista da ONG Peta, com pinturas
no corpo que lembram a bandeira do
Canadá, protesta contra a caça de focas
pelos canadenses em Taipei (Taiwan).

HORA DO PLANETA

PELO BEM DAS FOCAS

Leia. Desmatamento na Amazônia
foi de 63 km2 em fevereiro
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MPF pede
condenação no
caso Enem

Em 2009, o vazamento da
prova do Enem, revelado pe-
lo Estado em 1.º de outubro,
provocou o adiamento do
exame para dezembro.

Houve alterações no calen-
dário do processo seletivo
das universidades federais e
algumas das mais prestigia-
das instituições de ensino
superior do País – como
USP, Unicamp e PUC-SP –
desistiram de utilizar o resul-
tado da prova como parte do
vestibular.

Mais de 1,5 milhão de alu-
nos deixaram de fazer o
Enem em dezembro. O início
das matrículas em universida-
des federais pelo Sistema de
Seleção Unificado (Sisu) co-
meçou em fevereiro. Muitas
acabaram atrasando o início
das aulas.

Não foram apenas municípios
que aderiram à Hora do Planeta
para combater as mudanças cli-
máticas. Vão participar hotéis
das redes Accor, Pestana e Shera-
ton, hospitais como o Santa Cata-
rina, restaurantes como o
McDonald’s, shoppings como o
Villa Lobos e até navios, como os
da Costa Cruzeiros. A ideia é fi-
car com as luzes apagadas neste
sábado, das 20h30 às 21h30.

A polícia encontrou um filho-
te de leão num avião de carga
no aeroporto da Cidade do
México. O animal estava den-
tro de uma caixa de madeira. /
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BONATELLI, COM AGÊNCIAS

Governo quer criar linha de
financiamento para reciclagem

PLANETA
Leão é encontrado
em avião no México

Hotéis, hospitais, navios
e shoppings participam
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Ilegal. Leão achado em caixa com furos para ventilação

Fausto Macedo

O Ministério Público Federal pe-
diu à Justiça condenação de cin-
co envolvidos no furto e vaza-
mento da prova do Exame Nacio-
nal do Ensino Médio (Enem) de
2009. Em memoriais – documen-
to em que são apresentadas as
alegações finais na ação –, qua-
tro procuradores da República
atribuem aos réus corrupção pas-
siva e violação de sigilo funcio-
nal. Um dos investigados é acusa-
do também por extorsão.

A trama foi descoberta pela re-
portagem do Estado, que denun-
ciou o vazamento ao Ministério
da Educação (MEC). O ministro
Fernando Haddad estimou o gas-
to com a reimpressão das provas
em 30% do valor da licitação, que
foi de R$ 148 milhões. A ação tra-
mita na 10.ª Vara Federal Crimi-
nal em São Paulo.

Os procuradores sustentam
que o furto da prova na gráfica
contratada e a tentativa de ven-
da dos cadernos causaram adia-
mento do Enem, prejuízo de R$
45 milhões ao Tesouro e afetou
4,1 milhões de estudantes.

Para os procuradores Ana Ca-
rolina Previtalli Nascimento,
Ryanna Pala Veras, Roberto An-
tônio Dassié Diana e Márcio
Schusterschitz da Silva Araújo,
que assinam o documento, além
do prejuízo material, os crimes
causaram “danos incalculáveis”
aos alunos que prestariam o exa-
me, pois várias universidades
não levaram o resultado em con-
sideração no vestibular.

São acusados três ex-funcioná-
rios da empresa Cetros, integran-
te do Consórcio Nacional de Ava-
liação e Seleção, contratado pelo
Instituto Nacional de Estudos e
Pesquisas Educacionais, que fur-
taram as provas da Gráfica Plu-
ral, onde trabalhavam. É pedida
acondenação de dois intermediá-
rios que fizeram contatos com
jornalistas visando à obtenção
de dinheiro em troca das provas.

Os procuradores reconhecem
que “a integralidade dos danos
causados talvez nunca seja repa-
rada, já que os denunciados não
aparentam possuir patrimônio
suficiente”. Mesmo assim, defen-
dem a fixação de “valor mínimo
de reparação dos danos mate-
riais e morais causados”.
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