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A18 SEXTA-FEIRA, 4 DE NOVEMBRO DE 2011 O ESTADO DE S. PAULO

1.
Questões iguais
Alunos do Colégio Christus,
em Fortaleza, fazem simula-
do com 13 questões que, após
10 dias, caem no Enem.

2.
MEC cancela provas
Ministério da Educação deci-
de que 639 alunos do Chris-
tus terão de refazer o exame.

3.
MP entra com ação
Ministério Público Federal
no Ceará pede anulação das
13 questões ou do Enem.

4.
Justiça cancela questões
Justiça Federal no Ceará can-
cela 13 questões da prova de
todos os candidatos do País.

5.
Governo recorre
MEC entra com recurso na
sede do Tribunal Regional
Federal, no Recife.

Veja. Confira gráficos com
os números do IDH
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O resultado do relatório Índice
de Desenvolvimento Humano
2011, que colocou o País na 84.ª
colocação entre 187 países, pro-
vocou uma rápida e irada reação
do governo brasileiro, incitada
pelo ex-presidente Luiz Inácio
Lula da Silva. Se em Cannes, on-
de participa da reunião do G20, a

presidente Dilma Rousseff não
tocou no tema, em São Paulo seu
antecessor ligou prontamente
para o ministro-chefe da Secreta-
ria-Geral da Presidência, Gilber-
to Carvalho, seu amigo e ex-che-
fe de gabinete. Lula, contou o mi-
nistro, ficou “iradíssimo” por
considerar injusto o resultado e
cobrou que o governo reagisse.

Foi atendido. Logo depois do
telefonema, o próprio Carvalho
falou sobre o assunto.

No meio da tarde, a ministra
do Desenvolvimento Social, Te-
reza Campello, chamou uma en-
trevista de emergência. Ela ne-
gou que a reação tivesse algo a
ver com a reação do ex-presiden-
te. “Fizemos uma reunião entre
os ministros apenas hoje e deci-
dimos dar a posição do governo.
Nós só recebemos o relatório há
dois dias.” Mas as restrições
apresentadas por ela ao IDH fo-
ram as mesmas ressaltadas por
Lula na conversa com Carvalho.

Tereza esclareceu que, no Índi-
ce de Pobreza Multidimensio-
nal, o relatório usa números de

2006, o que impede o registro de
avanços significativos do País
nos últimos cinco anos. “É justa-
mente depois de 2006 que o Bra-
sil avançou significativamente
nas questões da pobreza multidi-
mensional. A partir de 2007, in-
corpora-se uma parcela grande
de pessoas ao Bolsa Família, há a
valorização do salário mínimo,

da agricultura familiar, amplia-
ção significativa do programa
Luz para Todos. Se conseguir-
mos incorporar os números
mais recentes no próximo relató-
rio, certamente teremos um sal-
to muito grande”, disse.

A ministra, assim como Carva-
lho, ressaltaram os pontos positi-
vos do relatório. “Nossa avalia-

ção é que o relatório reflete o
enorme esforço que o Brasil tem
feito no avanço das políticas so-
ciais nos últimos anos”, disse.

Carvalho afirmou que o gover-
no não quer polêmica com o Pro-
grama das Nações Unidas para o
Desenvolvimento (Pnud), res-
ponsável pelo IDH. O ministro
se queixou de que “os números
das instituições brasileiras não
foram utilizados”, mas ressal-
vou que entende que é preciso
ter respeito e cautela nessa ques-
tão, lembrando que “tem uma
questão de metodologia do
Pnud”. Mas defendeu que “vale a
pena uma discussão em torno da
metodologia que é usada”.

Candidatos à UFRJ
têm maior incerteza

Lucas Nobile

Os cinco shows da turnê em co-
memoração dos 80 anos de João
Gilberto foram adiados ontem.
Em comunicado oficial, os orga-
nizadores informaram que as
apresentações foram posterga-
das por motivos de saúde. Segun-
do o médico Jorge Jamile, que
atende o cantor, violonista e

compositor, ele está com uma
forte gripe e “não há motivo para
alarde. Mas será necessário o re-
pouso neste momento”.

Na turnê, que havia sido adia-
da anteriormente, João Gilberto
se apresentaria em São Paulo
(Via Funchal, amanhã), no Rio
de Janeiro (Teatro Municipal,
dia 15), Brasília (Centro de Con-
venções Ulysses Guimarães, 19),

Porto Alegre (Teatro do Sesi, 25)
e Salvador (Teatro Castro Alves,
9 de dezembro).

As novas datas da turnê não
foram definidas. São Paulo e Rio
devem receber os shows em de-
zembro. Quem havia comprado
ingressos, poderá apresentar os
mesmos – sem precisar trocá-
los – nas novas datas. Brasília e
Porto Alegre, por falta de espaço

nas agendas das casas de shows,
não receberão as apresentações
em 2011. Segundo a assessoria de
imprensa da turnê 80 Anos -
Uma Vida Bossa Nova, informa-
ções sobre a devolução do dinhei-
ro para quem havia comprado as
entradas serão divulgadas hoje.

A única data mantida foi a da
apresentação de Salvador. O
show, que marcaria o encerra-

mento da turnê, agora será o pri-
meiro da série e está mantido pa-
ra 9 de dezembro. Neste caso,
não há problemas em relação ao
ressarcimento dos clientes por-
que a venda de ingressos para es-
se show não tinha começado.

Na tarde de ontem, o nome do
cantor entrou nos Trending To-
pics do Twitter, pelas especula-
ções sobre o motivo do adiamen-
to das apresentações. Anterior-
mente, havia sido divulgado que
muitos ingressos para a turnê es-
tavam encalhados. Brasília não

divulgou os números. Para Por-
to Alegre, apenas 300 entradas
foram vendidas de um total de
1.600. No Rio, os ingressos esgo-
taram e, em São Paulo, mais de
92% foram vendidos até ontem.

O Estado deixou recado para
a mulher de João Gilberto, Clau-
dia Faissol, mas ela não respon-
deu. No início da noite de on-
tem, a ex-esposa do cantor, Miú-
cha, disse que se surpreendeu
com a notícia. Ela disse não ter
informações sobre o estado de
saúde de João Gilberto.

Leia. Nicotina pode abrir porta
para consumo de cocaína
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Com ‘forte gripe’, João Gilberto adia turnê

Posição do País no IDH deixa
Lula ‘iradíssimo’ e governo reage

PARA ENTENDER

Recurso. O procurador da AGU Renato Vieira (à direita) e o subprocurador regional federal Rodrigo Veloso (à esquerda)

WILSON PEDROSA/AE

MP contesta outra questão do Enem;
MEC quer anular provas de Fortaleza
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Panos quentes. Ministra Teresa Campello pediu entrevista

● Reclamação

● Anulação

Carmen Pompeu
ESPECIAL PARA O ESTADO
FORTALEZA
Rui Nogueira / BRASÍLIA

O procurador Oscar Costa Fi-
lho, do Ministério Público Fe-
deral do Ceará, apresentou on-
tem requerimento à Justiça
Federal pedindo anulação de
mais uma questão – que, no ca-
derno amarelo, é a 25. Segun-
do ele, o item tem conteúdo se-
melhante à questão 11 de Ciên-
cias Humanas do material dis-
tribuído pelo Colégio Chris-
tus, de Fortaleza, aos seus alu-
nos dez dias antes do Enem.
Se a solicitação for aceita, será
o 14.º item cancelado.

Ontem, o Ministério da Educa-
ção (MEC) pediu ao Tribunal Re-
gional Federal da 5.ª Região, no
Recife, que limite a anulação das
13 questões do Enem 2011 aos
619 alunos do 3.º ano do ensino
médio do Christus. Na semana
passada, o juiz federal Luís Praxe-
des da Silveira mandou o Inep,
responsável pelo Enem, cance-
lar as 13 questões em todo País.

O ministro da Educação, Fer-
nando Haddad, anunciou que en-
tregaria ontem, pessoalmente, o
recurso ao presidente do TRF-5,
Paulo Roberto de Oliveira Lima.
Como ele não estava, a ação foi
protocolada e o encontro, adia-
do para hoje. No recurso, o minis-
tério não contesta frontalmente
a decisão de Silveira, apesar de,
na semana passada, no Twitter
oficial, ter classificado a decisão
de “desproporcional e arbitrá-
ria”. A Advocacia-Geral da União
(AGU) só contestou a “propor-
cionalidade” da sentença.

“Acatamos a sentença, mas pe-
dimos que o TRF reforme a sen-
tença daJustiça Federal, adaptan-
do-a apenas à área em que a frau-
de foi praticada, no Colégio Ch-
ristus de Fortaleza”, disse ao Es-
tado um assessor de Haddad.

Ao optar por essa argumenta-
ção no recurso, a AGU deixou a
porta aberta para outra decisão
negociada com o juiz do TRF. O
jurídico da União admite anular

questões em outros pontos do
País, desde que as investigações
da Polícia Federal (PF) descu-
bram eventuais novas fraudes. O
que o MEC não quer é a anulação
nacional de partes da prova.

O juiz mandou o Inep descon-
siderar os 13 itens do Enem na
hora da correção. Tomou a deci-
são porque as questões foram
usadas em um material distribuí-
do pelo Christus aos seus alunos
dez dias antes da aplicação do
Enem. A suspeita é de que a esco-
la tenha copiado questões do pré-
teste do Enem, feito em 2010.

Para ele, a antecipação das
questões feriu “o princípio cons-
titucional da isonomia e da segu-
rança jurídica”. Pela decisão, a
pontuação seria dada com base
nas outras 167 questões não anu-
ladas e na redação.

Ex-presidente ligou para
o ministro-chefe da
Secretaria-Geral da
Presidência, Gilberto
Carvalho, e cobrou ação
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Paulo Saldaña

A incerteza em relação ao que se-
rá decidido sobre o Enem é
maior para quem almeja uma das
9.102 vagas da Universidade Fe-
deral do Rio de Janeiro (UFRJ).
Isso porque a instituição dará pe-
so diferenciado para cada área
da prova – no caso de Ciências da
Natureza, cinco questões estão
canceladas, o que, na opinião de
especialistas, prejudica a discri-
minação dos candidatos.

“O Enem é todo diferente (em

relação à correção). Não sei co-
mofica aavaliaçãodas competên-
cias. Por isso estamos esperando
a decisão da Justiça e do MEC”,
diz a pró-reitora de Graduação
da UFRJ, Ângela Santos da Ro-
cha. Medicina, por exemplo, o
curso mais concorrido, dá peso 3
à área Ciências da Natureza. “Es-
tamos como os alunos, aguardan-
do o que vai acontecer.”

A adesão da universidade para
a seleção de 100% das suas vagas
foi a principal novidade do
Enem deste ano. A UFRJ é insti-

tuição que vai oferecer o maior
número de vagas no Sistema de
Seleção Unificada (Sisu).

Na escola Miguel Couto, do
Rio, o coordenador de vestibu-
lar, Antonio Bottino, afirma que
os alunos têm feito uma “conta-
bilidade” com as questões que
acertaram entre as 13 canceladas

para prever o desempenho. “O
aluno teme porque não sabe o
que vai acontecer. Até porque,
para ele, não há transparência
quanto à sua nota”, diz Bottino.
Entre os alunos, o clima é de des-
confiança. “Acho que a UFRJ es-
colheu de última hora dar peso
diferente. Acertei pelo menos
metade”, diz o estudante Rafael
Santos da Silva, de 20 anos.

O pró-reitor da Universidade
Federal do Ceará (UFC), Custó-
dio Almeida, espera que, no fim,
a decisão da Justiça seja localiza-
da. “Acho que não haveria ne-
nhum prejuízo se fosse local.” A
federal estuda adotar pesos dife-
rentes para cada área. “Estamos
esperando outras edição para
avaliar essa necessidade.”

Educação. Procurador federal no Ceará protocola ação pedindo cancelamento de mais uma questão da prova, que também teria sido
antecipada a alunos de colégio de Fortaleza dias antes do exame; MEC entra com recurso contra anulação de 13 questões em todo o País

TEREZA CAMPELLO
MINISTRA DO DES. SOCIAL
“O presidente Lula reclamou
muito no ano passado, mas não
neste ano.”

13
questões do Enem foram
canceladas pela Justiça

5
são de Ciências da Natureza
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 4 nov. 2011, Primeiro Caderno, p. A18.




