
No momento em que vê sua pré-
candidatura à Prefeitura de São
Paulo fortalecida, devido à desis-
tência de Marta Suplicy, o minis-
tro da Educação, Fernando Had-
dad, tem sua imagem abalada
por fraudes no Exame Nacional
do Ensino Médio (Enem), que co-
locam o sistema em xeque.

Independentemente de quem

seja a culpa pelo vazamento de
questões da prova este ano, o mo-
delo utilizado pelo Ministério da
Educação (MEC) como critério
de seleção para ingresso nas uni-
versidades públicas pode estar
com os dias contados. Desde a fa-
se de contratação do consórcio
responsável pelas provas (feita
sem licitação) até a aplicação do
exame, as fraudes reveladas ano
após ano enfraquecem os planos
do governo de transformar o
Enem num vestibular unificado.

E não é de hoje que problemas
no teste causam constrangimen-
to ao ministro (veja quadro ao la-
do). Questionado se a contrata-

ção de um consórcio sem licita-
ção poderia ser o motivo das frau-
des sucessivas, o MEC apenas in-
formou em nota que “O Cespe/
Cesgranrio é o único consórcio
no Brasil com capacidade técnica
operacional de aplicar um exame
do porte do Enem — foram 5,3
milhões de inscritos em 2011. Por
isso a dispensa de licitação.”

Para Amábile Pacios, presiden-
te da Federação Nacional das Es-
colas Particulares (Fenep), é a fal-
ta de segurança no sistema que
gera os vazamentos. “Não há fis-
cais do MEC diretamente nas es-
colas sorteadas para a aplicação
do pré-teste”, explica. Ela conta

que o colégio eleito para a aplica-
ção do pré-teste (feito um ano
antes do Enem, com o objetivo
de calibrar o grau de dificuldade
da prova) é informado por telefo-
ne que deve buscar as provas em
uma empresa de segurança de-
terminada. Ao final da aplica-
ção, os testes deverão ser devol-
vidos à organização do Enem.
“O MEC deixou o pré-teste a en-
cargo das escolas, o que viabiliza
o vazamento das questões ano
após ano”, completa.

O cientista político Rudá Ric-
ci aponta que a fragilidade do
modelo é explorada pelas esco-
las particulares, interessadas
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Balança brasileira fecha outubro com
menorresultado mensal desde abril

Fabio R. Pozzebon/ABr

INDÚSTRIA

Produção industrial brasileira
cai 2% em setembro, indica IBGE

A balança comercial brasileira registrou em outubro o menor resultado
mensal desde abril último, mas superou o saldo de igual mês de 2010.
No mês passado, as exportações superaram as importações em
US$ 2,355 bilhões — contra US$ 3,074 bilhões em setembro e US$ 1,827
bilhão em outubro de 2010. Em 2011, o saldo comercial está positivo em
US$ 25,390 bilhões, ante US$ 14,522 bilhões um ano antes. Reuters

Antes de sair de cena para tra-
tar de um câncer na laringe, o
ex-presidente Lula tomou a
precaução de limpar o terreno
para o seu pupilo Fernando Ha-
ddad, ministro da Educação,
ser o escolhido do PT na dispu-
ta pela prefeitura de São Paulo
no ano que vem. Líder nas pes-
quisas de opinião, a senadora
Marta Suplicy (PT-SP) anuncia
hoje, às 15hs, na sede do PT em
São Paulo, que está fora da dis-
puta interna.

A notícia já foi meticulosa-
mente vazada por assessores do
Palácio do Planalto na noite de
anteontem e o teatro que será
montado hoje servirá apenas pa-

ra produzir uma saída honrosa à
senadora petista. Diante dos mi-
crofones, Marta anunciará que
estará ao lado Haddad nas pré-
vias petistas do dia 27. A tese ofi-
cial é de que ela atende a um
chamado de Dilma, que precisa
de sua atuação no Senado.

Mesmo debilitado devido ao
tratamento de quimioterapia,
Lula pretende seguir o mesmo
roteiro ao longo da semana
com os outros três pré-candi-
datos do PT à prefeitura paulis-
tana; os deputados federais Jil-
mar Tatto e Carlos Zarattini e o
senador Eduardo Suplicy. En-
quanto Lula não liga, Tatto e Za-
rattini seguem em campanha
entre a militância. Caciques pe-
tistas apostam que apenas
Eduardo Suplicy deve manter

Fraudes colocam em xeque uso do Enem

Petistas
prometem
que haverá
prévias

Sérgio Lima/Folhapress

“O Exame Nacional (do Ensino
Médio] é o que há de mais
moderno no mundo e tem
problemas em diversos países,
mas temos que aprender
a enfrentar esse negócio”,
disse há cerca de um mês

Falhas de segurança na
aplicação de pré-testes e
contratação de consórcios sem
licitação fragilizam exame

Após dois meses de relativa estabilidade, a produção industrial
brasileira caiu 2% de agosto para setembro deste ano, segundo
o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Sobre setembro
de 2010, a produção do setor recuou 1,6% — a menor queda nessa
comparação desde abril (-1,7%). De janeiro a setembro, a produção
industrial cresceu 1,1%. E em 12 meses, a expansão chega a 1,6%. ABr

Lula pede e Marta Suplicy anuncia
oficialmente hoje que está fora
da disputa interna em São Paulo
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Os jornais BRASIL ECONÔMICO e O
Dia, idealizadores da agenda de
discussões “Brasil em Perspecti-
va”, realizarão na próxima ter-
ça-feira, dia 08 de novembro,
em São Paulo, o seminário “Qua-
lificar e Competir”, que reunirá
alguns dos principais executi-
vos do segmento de petróleo e
gás. Com patrocínio da Petro-
bras e do governo federal, o
principal objetivo do evento é
debater os desafios impostos pe-
la expansão da atividade petrolí-
fera brasileira, no que diz respei-
to à capacitação da indústria na-
cional e de sua mão de obra.

O seminário terá três temas
principais. No primeiro bloco,
os participantes discutirão au-
mento da linha de crédito no
Programa Progredir. Criado pe-
la Petrobras, o projeto tem co-
mo objetivo facilitar e aumen-
tar a oferta de crédito para em-
presas que compõem a rede de
fornecedores da petrolífera.

Na segunda parte do evento, a
pauta será o crescimento das in-
dústrias de São Paulo com o Pro-
grama Progredir. Durante a eta-
pa final, o debate ficará em tor-
no dos componentes que influen-
ciarão a análise de crédito do
Banco Nacional do Desenvolvi-
mento Econômico e Social (BN-
DES). O seminário ocorre em
um momento importante do de-
senvolvimento da economia na-
cional e, apesar da área de petró-
leo e gás natural ter grande po-
tencial de gerar riquezas e novos
empregos, ainda há uma série de
desafios a serem superados. ■

no vazamento. “Passou da hora
do ministério melhorar a segu-
rança do Enem. Para os colé-
gios, que dependem do índice
de aprovação nos vestibulares,
conseguir as questões previa-
mente é uma grande vantagem.
O sistema precisa ser repensa-
do para que não permita esse ti-
po de fraude”, afirma.

Ainda assim, o MEC não acre-
dita que o modelo utilizado este-
ja equivocado. O ministério deci-
diu recorrer da decisão da Justi-
ça do Ceará, de anular as 13 ques-
tões que foram vazadas pelo colé-
gio Christus, em Fortaleza, e exi-
ge que os 639 alunos envolvidos

refaçam o teste. Caso a posição
de Haddad seja acatada pela Jus-
tiça, o custo estimado da opera-
ção é de R$ 28,7 mil. (R$ 45 por
aluno). Quem pagará a conta,
contudo, não será o ministério.

“A reaplicação está prevista
em um contingente de emergên-
cia. Se o inquérito da Polícia Fede-
ral indicar responsáveis, eles se-
rão processados e o governo pedi-
rá o ressarcimento”, informou a
pasta em nota oficial. Se o MEC
ganhar a ação, contudo, a Fenep
entrará com recurso. “Os alunos
não podem pagar pelo erro do
Enem, que está no modelo de
aplicação das provas e no banco

de dados que permite repetição
de questões do pré-teste na pro-
va oficial”, defende Amábile.

Defesa
A Advocacia-Geral da União
(AGU), em nome do MEC, deve
recorrer hoje da decisão da Jus-
tiça Federal no Ceará, que anu-
lou as 13 questões do Enem de
2011. A ação deve ser entregue
pelo ministro Fernando Had-
dad, que irá a Recife, onde a
ação será impetrada. Ele argu-
mentará que o ideal é que o exa-
me seja aplicado aos 639 alunos
da escola cearense que tiveram
acesso às questões. ■

ATÉONDEELESVÃOCONTRALULA?

Tatto
O deputado do PT diz contar
com pelo menos 30% dos
votos dos militantes petistas
nas prévias. Ele tem dois
irmãos parlamentares.

Evento em
SP discutirá
área de
petróleo e gás

ENERGIA

Clientes da Light terão aumento na
conta de luza partir de segunda-feira

Zarattini
O deputado federal
Carlos Zarattini não
demonstra a mesma convicção
que o colega Tatto em
permanecer no páreo até o fim.

sua pré-candidatura até o final.
Ao BRASIL ECONÔMICO, o deputa-
do Jilmar Tatto garante que está
no páreo e vai além. “Vou man-
ter meu nome na disputa, até
porque sempre trabalhei com a
ideia de que a Marta não se man-
teria até o fim”. Otimista, ele
calcula que os militantes que
votariam em Marta não migra-
rão para Haddad apenas porque
assim quer Lula. “Eu e o sena-
dor Suplicy vamos nos benefi-
ciar bastante. Haddad não tem
relação nenhuma com a mili-
tância”, diz o parlamentar.

Tatto garante já ter 5.000 assi-
naturas para se inscrever nas
prévias, o que deve acontecer
“na segunda às 11hs”. A agenda
de debates entre os pré-candi-
datos não foi alterada. Os próxi-
mo serão entre sábado e domin-
go em bairros da Zona Leste. “O
problema do Lula é com a Mar-
ta. Além dela estar muito isola-
da no partido, ele defende um
processo de renovação”, afirma
o deputado e pré-candidato Car-
los Zarattini. Ele dúvida que o
ex-presidente também peça a
ele que desista de enfrentar Had-
dad, mas reconheceu. “Se ele
pedir, fica difícil dizer não...”

Apesar de ser o petista que
mais votos recebeu até hoje em
eleições na capital, o ex-marido
de Marta Suplicy (PT-SP), o se-
nador Eduardo Suplicy (PT-SP)
está tendo dificuldades para
conseguir as 3.181 assinaturas
necessárias de filiados ao PT pa-
ra se viabilizar como pré-candi-
dato a prefeito de São Paulo.
Sua maior arma tem sido o twit-
ter, onde Suplicy está divulgan-
do os telefones de sua casa e pe-
dindo que os filiados conver-
sem diretamente com ele.

Em 2006, o senador usou a
mesma estratégia, só que contra
o presidente Lula. ■

como único vestibular

TRATAMENTO

Ministro da Agricultura volta
a ser internado em São Paulo

Suplicy
O senador e ex-marido de
Marta é teimoso. Ele promete
ir até o fim em sua tentativa
de disputar a eleição em
São Paulo no ano que vem. Objetivo é debater os

desafios para a expansão da
atividade petrolífera brasileira,
como a capacitação da indústria
nacional e mão de obra

Os 3,68 milhões de unidades consumidoras do Rio de Janeiro pela
distribuidora Light vão pagar, em média, 7,82% a mais pela energia
elétrica a partir da próxima segunda-feira (7). O reajuste foi aprovado
pela diretoria da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel).
Para os consumidores residenciais, o aumento será de 8,04%,
enquanto para as indústrias o reajuste foi fixado em 7,36%. ABr

O ministro da Agricultura, Mendes Ribeiro, voltou a ser internado
no hospital Sírio-Libanês, na capital paulista. Segundo o boletim médico,
o ministro deu entrada no hospital na terça-feira para consulta de rotina
e para reforço dos pontos de uma das suturas da cirurgia, feita no
último dia 14 para a retirada de um tumor no cérebro. Ele está recebendo
também medicamentos e ficará internado por alguns dias. Reuters

Fonte: Ejesa

ANOTE NA AGENDA

Seminário "Qualificar e Competir: 
Petróleo e Gás — Programa 
Progredir"

Data

Horário

Local

Inscrições gratuitas pelo site

http://brasileconomico.com.br/qualificarecompetir

8 de novembro

9h às 13h

Espaço Fiesp: 

Av. Paulista, 1.313 — São Paulo (SP)

2009

E A HISTÓRIA SE REPETE

Problemas no Enem

Um vazamento de informações atribuído  
à gráfica que imprimiu as provas levou   
ao cancelamento do Enem e à aplicação  
de novas provas em todo o país. Segundo  
o MEC, o prejuízo chegou a R$ 145,1 milhões

2010

Um erro de impressão quase custou   
a reedição da prova em nível nacional em 
2010. As questões de Ciências da Natureza  
e de Ciências Humanas foram invertidas  
no cartão de respostas

2011

Durante o processo de pré-teste, realizado  
no ano passado, o colégio Christus,   
em Fortaleza (CE), teria copiado as questões  
e aplicado aos seus alunos em simulado.  
Do total, 13 dessas questões caíram no Enem 
2011, gerando uma disputa na Justiça

José Cruz/ABr
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