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As atas são instrumentos que
fixam os preços de produtos
e serviços por determinado
período, geralmente um ano.
Toda vez que uma secretaria
decide registrar uma ata, é
preciso fazer concorrência
pública. A empresa que apre-
sentar os melhores preços
ganha o direito de fornecer o
produto ou serviço para o
órgão público sem precisar
passar depois por licitação.
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O Ministério da Educação
(MEC) decidiu alterar a forma
de correção da redação do próxi-
mo Exame Nacional do Ensino
Médio (Enem), marcado para 3 e
4 de novembro. A discrepância
máxima entre as notas dadas pe-
los dois corretores cairá dos

atuais 300 pontos para 200.
Quando esse limite for ultrapas-
sado, um terceiro corretor anali-
sará a redação. Segundo o Esta-
do apurou, nos casos em que
nem um terceiro corretor conse-
guir chegar a um consenso com
os outros dois, a prova será sub-
metida a uma banca examinado-
ra, que dará a nota final.

O anúncio dessas e de outras
mudanças será feito hoje em co-
letiva de imprensa pelo ministro
Aloizio Mercadante e o presiden-
te do Instituto Nacional de Estu-
dos e Pesquisas Educacionais
Anísio Teixeira (Inep), Luiz
Cláudio Costa. Desta vez, o edi-
tal do processo contemplará um

único exame, e não vários.
Na última edição do Enem, o

Inep foi confrontado com pro-
cessos judiciais de candidatos
que criticaram as notas finais.
Foi o caso de uma estudante ca-
rioca que recebeu três notas dife-
rentes: 800 (do primeiro corre-
tor), 0 (do segundo) e 440 (do
terceiro). A mudança na forma
de correção deverá aumentar o
número de redações revisadas e
exigir melhor treinamento.

Em entrevista ao Estado logo
após assumir o cargo, Mercadan-
te já havia defendido uma nova
forma de corrigir as redações.
“Precisamos aprimorar o crité-
rio, pois sempre há componente

subjetivo”, disse na ocasião.
O pedido de vista da redação

do último Enem virou motivo de
uma intensa batalha judicial, até
o Tribunal Regional Federal da
5.ª Região (TRF-5) suspender
uma liminar que garantia o aces-
so às redações.

Um acordo firmado com o Mi-
nistério Público Federal (MPF)
permitirá que os estudantes te-
nham acesso às redações corrigi-
das apenas para fins pedagógi-
cos a partir deste ano.

O MEC previa inicialmente a
realização de duas provas do
Enemneste ano, mas acabou can-
celando a edição prevista para 28
e 29 de abril.

Este será o primeiro Enem sob
a batuta de Mercadante, que re-
cebeu da presidente Dilma Rous-
seff dois pedidos antes mesmo
de assumir o cargo: solucionar
os problemas do Enem e deslan-
char o Programa Nacional de
Acesso ao Ensino Técnico e Em-
prego (Pronatec).

Em 2009, o Estado revelou o
vazamento da prova do Enem;
em 2010, o cabeçalho foi trocado
no cartão-resposta e algumas
provas tiveram erros de encader-
nação; no ano passado, estudan-
tes de um colégio particular de
Fortaleza receberam antecipada-
mente algumas questões da pro-
va, que depois foram anuladas.

Greve. Mercadante criticou on-
tem o movimento grevista de
professores das universidades fe-
derais, que entrou no seu sexto
dia. O ministro afirmou ter “mui-
tas greves nas costas”, mas disse
não ver razão para a deflagração
de movimento se negociações es-
tão em aberto.

A paralisação atinge 41 univer-
sidades federais e 2 institutos de
ensino superior. Na terça, a Uni-
versidade Federal do Rio de Ja-
neiro (UFRJ) e a Universidade
Federal de São Paulo (Unifesp)
aderiram ao movimento.

“As discussões são uma ficção.
O que eles estão fazendo é cozi-
nhar o galo”, afirmou Argus de
Almeida, do Sindicato Nacional
dos Docentes de Institutos de
Ensino Superior. / COLABOROU
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Leia. Saúde padroniza
tratamento de câncer de ovário

estadão.com.br/saude

MEC define mudança na correção da redação do Enem

● As investigações que resulta-
ram na ação civil pública apre-
sentada nesta semana à Justiça
começaram no final de 2004,
após publicação de reportagem
pelo Estado e Jornal da Tarde.
Reportagem do dia 31 de agosto
daquele ano mostrou a manobra
da Prefeitura, apresentando as
atas usadas e também mostran-
do que os processos das constru-
ções constavam com reajustes
acima da inflação. O material pu-
blicado é citado na ação.

Em 2003, um grupo de enge-
nheiros que se mostrou contrário
ao processo foi afastado. Para
eles, os terrenos, em área de ma-
nancial, não comportariam as
novas edificações. Na ocasião, a
então secretária defendeu o uso
das atas, afirmando que as novas
escolas não significavam constru-
ções, mas reformas das unida-
des de lata. Além disso, defen-
deu todo o processo. / P.S.
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Construção. Escola Municipal Recanto dos Humildes, em Perus, que era de lata quando a reportagem foi publicada, em 2004

MP pede bloqueio de bens e devolução
de R$ 6,8 mi de ex-secretária de Marta

Reportagem do
‘Estado’ e do ‘JT’
baseou ação do MP
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Discrepância entre notas
de avaliadores deverá
ser, no máximo, de 200
pontos; ministro critica
greve nas universidades
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O Ministério Público de São
Paulo entrou na Justiça com
ação civil pública contra a ex-
secretária de Educação Maria
Aparecida Perez, na gestão
Marta Suplicy (PT), além de
nove ex-assessores da Prefei-
tura e duas construtoras, por
irregularidades na licitação
para construção, em 2004, de
14 prédios que substituiriam
escolas de lata. A promotoria
apurou superfaturamento de
preços que teria causado pre-
juízo de pelo menos R$ 6,8 mi-
lhões aos cofres públicos.

Para tentar acabar com as esco-
las de latinha – construções ini-
ciadas em 1997 para tentar sanar
a falta de vagas de algumas re-
giões –, a gestão Marta optou por
não realizar uma licitação para
essas 14 obras, realizadas nas zo-
nas norte e sul.

As construções foram entre-
gues a duas construtoras: Ara-
guaia e Simioni Viesti, que deti-
nhamatasderegistrodepreçospa-
ra reforma de pontes e viadutos,
mas não para levantar os prédios
(mais informações nesta página).

Cinco unidades ficaram por
conta da empresa Araguaia e as
restantes eram de responsabili-
dade da Simioni Viosti. As em-
presas teriam superfaturado, res-
pectivamente, R$ 4,2 milhões e
R$ 2,6 milhões.

Os projetos ainda não tinham
planta e, em vez de um engenhei-
ro, foi uma psicóloga quem assi-
nou as liberações. Maria Car-
men da Silva, que era assessora
técnica da Secretaria de Educa-
ção, também é citada na ação.

Na execução dos contratos fir-
mados ilegalmente, o MP ainda
apurou superfaturamento de
preços em todas as obras. “Co-
mo se não bastasse, várias esco-
las sequer foram totalmente

construídas e a Prefeitura teve
de contratar outras empresas
emergencialmente”, cita a ação,
assinada pelo promotor Silvio
Antonio Marques, da Promoto-
ria de Justiça do Patrimônio Pú-
blico e Social.

Prejuízos. A ação pede o blo-
queio de bens dos envolvidos e a
devolução dos valores pagos “in-
devidamente” às construtoras. O
MPentendequeos servidores pú-
blicostambémdevemser respon-
sáveis por reparar os prejuízos,
“por ação ou omissão” no exercí-
cio profissional. A Justiça agora
vai decidir se acata ação do MP.

A Prefeitura queria acabar
com as escolas de lata herdadas
da administração Celso Pitta e
2004 era o último ano da gestão
de Marta. A decisão para não rea-
lizar a licitação, adotando as atas
de registro já existentes, foi deba-
tida em um grupo de trabalho
constituído por assessores da
Prefeitura.

A conclusão do grupo em fa-
vor da não realização da licitação
foi levada à secretária Maria Apa-
recida Perez, que a acatou – ape-
sar de advertência da Secretaria
de Coordenação de Subprefeitu-
ras, para a qual as atas haviam
sido definidas.

Os sete servidores que partici-
param do grupo que ignorou a li-
citação foram responsabilizados
na ação: a psicóloga Maria Car-
mem da Silva, Alexandre Augus-
to da Silva, Paula Leite Cordeiro
(ex-integrantes da Secretaria da
Educação), Cristina Aparecida
Raffa Volpi Ramos, Sérgio Apare-
cido Rodrigues Pereira, Luiz Feli-
pe Lombardo e Márcio Ferreira
Medeiros (das Subprefeituras).

Além desses, dois engenhei-
ros da Prefeitura também são
responsabilizados porque, uma
vez designados para fiscalizar as
obras, não indicaram – segundo
o MP – o superfaturamento nas

obras: Wagner Alcalá Dias, já apo-
sentado, e Flávia Ribeiro Leite.

Procurada pelo Estado, a ex-
secretária de Educação Maria
Aparecida Perez informou que
ainda não tinha conhecimento
da ação e só poderia comentar
depois de obter detalhes dos ar-
gumentos do MP.

A construtora Araguaia infor-
mou que só se manifestaria após
conhecer a ação. A reportagem
também procurou a construtora
Simioni Viesti, mas representan-
te da empresa não respondeu ao
e-mail encaminhado. As empre-
sas não têm mais contratos com
a Prefeitura.

Educação. A ex-secretária de Educação Maria Aparecida Perez, além de nove ex-assessores da Prefeitura e duas construtoras, são
acusados de irregularidades na licitação para construção, sem licitação, de 14 prédios em 2004 que substituiriam as escolas de lata
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