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“Estava sentada no avião ao la-
do da minha mãe (a coreógrafa
Deborah Colker) e do meu filho
(Theo, que faz 4 anos hoje). Um
funcionário veio até mim e per-
guntou: ‘Você tem atestado?’
Falei: ‘Do que?’ Ele disse: ‘Dis-
so’, apontando para meu filho.
‘Do médico da criança’. Falei:
‘Ele está bem, tem um proble-
ma genético, de pele. Ele pode
viajar’. Insatisfeito, o funcioná-
rio foi até a cabine. Voltou ou-
tra funcionária, que falava co-
mo se não me ouvisse: ‘Precisa
de um atestado médico dessa
criança!’ Comecei a chorar. O
avião todo já participando da
situação.

Quando o médico da Infrae-
ro chegou, falei: ‘Ele tem uma
deficiência genética, epidermó-
lise bolhosa.’ E o médico fala:
‘Ah... Não tem problema ne-
nhum o menino viajar!’ Senti
até o médico constrangido!

Nesse momento, a Polícia
Federal estava no avião, que-
rendo tirar a gente do avião.
Nunca senti uma coisa tão

ruim. Em 4 anos que sou mãe
do Theo, já sofri demais. Ando
na rua acostumada a ser bom-
bardeada por olhares curiosos,
mas nunca tinha sentido uma
agressão tão grande.

Quase todos os passageiros
estavam de pé, totalmente in-
dignados. Muito solidários.
(Depois de uma médica, passageira
do voo, fazer um atestado), o co-
mandante avisou que o avião
iria partir. Voamos para o Rio.

No táxi, no caminho de casa,
perguntei: ‘Theo, você viu o
que estava acontecendo no
avião?’. Ele respondeu: ‘Tava
todo mundo olhando pra mim,
falando de mim’. Falei: ‘Filho,
só aquelas poucas pessoas cha-
tas falavam de você, da sua pe-
le, todos os outros do avião fo-
ram nossos amigos’.”

Com doença rara e não con-
tagiosa, o neto da coreógra-
fa Deborah Colker foi quase
impedido de viajar em um
voo da Gol anteontem, por-
que o comandante exigia
atestado médico. Deborah
promete processar a compa-
nhia, que afirma que vai apu-
rar o caso.

Câmara deve
ser desocupada,
decide Justiça

● O professor de Física do Colé-
gio Christus, de Fortaleza, Jahil-
ton José Motta, de 59 anos, foi
condenado anteontem a seis
anos de prisão e 400 salários
mínimos de multa pelo vazamen-
to de 14 questões do Enem em
2011 para 639 alunos da escola.
Antes do exame, ele usou em um
simulado conteúdo de um pré-
teste do próprio Enem, aplicado
em outubro de 2010 no colégio.
Motta recorrerá em liberdade.

O advogado do professor, Vic-
tor Pompeu, disse que faltam pro-
vas e que a sentença se baseou
em “presunções do juiz”.

A denúncia do Ministério Públi-
co Federal (MPF) cearense con-

tra outros quatro envolvidos no
caso – duas representantes do
Instituto Nacional de Estudos e
Pesquisas Educacionais (Inep),
uma representante da Cesgran-
rio e mais uma funcionária do
Colégio Christus – não foi aceita
pelo juiz Danilo Fontenelle Sam-
paio, da Justiça Federal do Cea-
rá. Após a recusa, o MPF pediu a
absolvição de Motta sob o argu-
mento de que ele não poderia ser
responsável pelo vazamento sozi-
nho, mas Sampaio optou pela
condenação. O MPF não entrará
com recurso.

O presidente do Inep, Luiz
Claudio Costa, elogiou a decisão.
“O Inep foi completamente ino-
centado, o que mostra a lisura de
nossos processos”, afirmou.

O Colégio Christus não quis se
manifestar sobre o caso. /
BÁRBARA FERREIRA SANTOS, VICTOR

VIEIRA e P.S.

Clarissa Thomé / RIO

A ameaça do prefeito Eduardo
Paes (PMDB) de cortar o ponto
de professores grevistas e demi-
tir aqueles que estão em estágio
probatório deu força ao movi-
mento de paralisação na rede
municipal. Os profissionais da
educação se reuniram em as-
sembleia que lotou o Clube Mu-
nicipal, na Tijuca, zona norte, e
depois saíram em passeata até a
sede administrativa da prefeitu-
ra, na Cidade Nova.

O Sindicato Estadual dos Pro-
fissionais de Educação (Sepe)
calculou em 20 mil o número de
manifestantes. A PM estimou
12 mil pessoas. Um carro de
som foi estacionado na frente

da prefeitura. Os professores
pediam uma audiência com o
prefeito e, no início da tarde, avi-
saram que iriam “parar a cida-
de” caso não fossem recebidos

até 14h15. Às 14h05, um enviado
da prefeitura convidou uma co-
missão para se reunir com o se-
cretário-chefe da Casa Civil, Pe-
dro Paulo Carvalho Teixeira.

Ele prometeu levar as propos-
tas a Paes, que dava palestra em
São Paulo, e marcar nova au-
diência. “Eu não tinha vindo pa-
ra a rua, mas a ameaça me revol-

tou. Estamos lutando pela
qualidade da educação. Es-
tou em estágio probatório e
não tenho medo”, afirmou
Eva Oliveira, de 42 anos.

Pacífico. Profissionais da re-
de municipal estão em greve
desde o dia 8. Eles pedem rea-
juste salarial, plano de carrei-
ra unificado e autonomia pe-
dagógica. A prefeitura já con-
cedeu um reajuste de 6,75%,
mas eles querem 19%.

A passeata foi pacífica. Al-
guns comerciantes fecha-
ram as portas na Rua Had-
dock Lobo, na Tijuca. Na se-
de da prefeitura, um grupo
de 100 PMs cercava a entra-
da principal. Professores se
perfilaram diante dos poli-
ciais, de mãos dadas.

Um dos discursos mais
aplaudidos foi o do estudan-
te Wanderson Nogueira, de
14 anos. “Não estamos indig-
nados porque os professores
estão em greve. Nem esta-
mos gostando de não ter au-
la. Estamos orgulhosos por-
que vocês estão lutando pela
nossa educação”, disse.

No Rio, 12 mil professores saem às ruas

DEPOIMENTO

PARA ENTENDER

‘Nunca tinha sentido uma
agressão tão grande’

MARCOS DE PAULA/ESTADÃO

Em um ano, custo
do Enem para o
governo sobe 29%
Aumento é motivado pela alta de 24% no número de inscritos
em relação a 2012; são esperados 7,1 milhões de estudantes

Professor que
vazou questões do
exame é condenado

Clara Colker, mãe de Theo (que tem doença de pele), pelo Facebook

Fábio Grellet / RIO

O Tribunal de Justiça do Rio
(TJ-RJ) concedeu mandado de
reintegração de posse à Mesa Di-
retora da Câmara Municipal on-
tem à noite. Pelo menos nove
pessoas ocupam o prédio há 12
dias. A qualquer momento elas
podem ser obrigadas a sair.

O desembargador Fernando
Fernandes, da 13.ª Câmara Cível
do TJ-RJ, avaliou que “não há
necessidade (...) de se ocupar os
recintos do prédio público (...),
passando a morar no local, que
não está preparado para tanto”.
Ele destacou que o grupo tem
livre acesso ao local, no horário
de funcionamento da Casa.

Os manifestantes querem a
troca de quatro dos cinco inte-
grantes da Comissão Parlamen-
tar de Inquérito que investiga
os contratos da prefeitura com
as empresas de ônibus coletivo.

● Explicações
A Agência Nacional de Aviação
Civil (Anac) exige explicações da
Gol. Se houve alguma infração, a
multa pode ser de até R$ 10 mil.
A empresa afirma que cumpriu
recomendações de segurança.

Manifestação. Segurando cartazes, profissionais se perfilaram diante de policiais

Ameaça de demissão e
de corte no ponto deu
mais força à greve;
profissionais pedem
reajuste salarial de 19%

● Provas

Paulo Saldaña

O próximo Exame Nacional
do Ensino Médio (Enem) vai
custar ao governo brasileiro
R$ 357,67 milhões, valor 29%
superior ao gasto no ano pas-
sado. O aumento no custo é
motivado, sobretudo, pela al-
ta de 24% no número de ins-
critos em relação a 2012. Nes-
te ano, 7,1 milhões de estudan-
tes são esperados para o exa-
me, usado como vestibular
pela maioria das instituições
federais de ensino superior.

O custo para o governo brasi-
leiro por inscrito será de R$
49,86 – no ano passado, foi de
R$ 47,82, quando 5,7 milhões se
inscreveram. O novo valor re-
presenta alta de 4%.

O professor Luiz Cláudio
Costa, presidente do Instituto
Nacional de Estudos e Pesqui-
sas e Educacionais (Inep), ór-
gão do Ministério da Educação
(MEC) que organiza o exame,
defende que a alta foi menor
que a inflação. “Quando cresce
o número de inscritos reflete
em outros pontos, como a pro-
dução gráfica, a distribuição, a
questão de segurança. Procura-
mos fazer uma boa negocia-
ção”, diz Costa. “É um processo

complexo, mas o aumento de
inscritos não pode resultar em
aumento linear de custos.”

Neste ano, o Enem será aplica-
do em 29 municípios a mais do
que no passado, um total de
1.661. Ainda são previstos gastos

maiores com corretores de reda-
ção, que passaram de 5,6 mil pa-
ra 8,4 mil, e lacres eletrônicos
em 63 mil malotes de provas.

Contrato. O Enem 2013 tam-
bém será realizado pelo consór-
cio Cespe/Cesgranrio, como
ocorreu nos últimos anos. Em
2011, o MEC optou pela dispen-
sa de licitação, sob o argumento
da complexidade da realização
do exame. O contrato prevê or-
ganização de um ou mais exa-
mes para 10,2 milhões de alu-
nos, o que já foi alcançado.

Apesar de já ter o valor por
aluno, o preço global do exame
ainda não foi definido. A ideia é
que, assim como ocorreu em
2011, seja oficializado um valor
para as próximas duas edições.
Segundo o Inep, o contrato de
prestação de serviço com o con-
sórcio, independentemente do
valor, vale até 2015.

Concursobrás. O governo se-
pultou a ideia de transformar o
Cespe, ligado à Universidade de
Brasília (UnB), em uma empre-
sa pública de concursos, uma es-
pécie de “Concursobrás”. On-
tem, decreto da presidência
criou o Centro Brasileiro de Pes-
quisa em Avaliação e Seleção e
de Promoção de Eventos (Ce-
braspe), uma Organização So-
cial. Segundo o Inep, a medida
vai facilitar a contratação e aten-
der os órgãos de controle.

Ano passado, 27,9% dos ins-
critos faltaram ao exame. A abs-
tenção provocou um prejuízo
estimado de R$ 90,4 milhões. O
Inep ensaiou algum tipo de pu-
nição para os faltosos, mas até
agora nada foi definido.

O professor da Universidade
Federal da Bahia (UFBA) Ci-
priano Luckesi, especialista em
avaliação, ressalta que, na medi-
da em que o Enem é adotado

cada vez mais como vestibular,
a abstenção deve cair. “O lado
benéfico das avaliações de larga
escala é estimular a investir no
ensino médio”, diz.

Além dos R$ 49,86 gastos pe-
lo governo, entram na conta ou-
tros R$ 9,40 arrecadados com
pagamento de taxas. Cerca de 2
milhões pagaram a taxa de ins-
crição no valor de R$ 35 e o res-
tante ficou isento do exame.

26 e 27/10
é quando o exame será aplicado

1,6 milhão
de inscritos no Enem de 2013,
entre o total de 7,1 milhões, são
concluintes do ensino médioA ut
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