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O líder do PSDB na Câmara, depu-
tado João Almeida (BA) , e o da Minoria,
Gustavo Fruet (PR) , apresentaram nes-
ta quarta-feira (4) ao Ministério Público
Federal representação na qual pedem
a investigação dos fatos e dos respon-
sáveis pelo vazamento de dados
sigilosos e pessoais de cerca de 12
milhões de candidatos inscritos nas três
últimas edições do Exame Nacional do
Ensino Médio (Enem). O documento
endereçado ao procurador-geral da
República, Roberto Gurgel, requer pro-
vidências em relação ao episódio
denunciado pelo jornal "O Estado de
S. Paulo".

Segundo a reportagem reproduzida
na ação, informações pessoais – como
CPF, RG, endereço e filiação – ficaram
expostas para livre acesso no site do
Instituto Nacional de Estudos e Pes-
quisas Educacionais (Inep), órgão
ligado ao Ministério da Educação e res-
ponsável pela organização do exame.

Como destaca a representação, o
dever dessas instituições era o de man-
ter os dados em guarda confiável, até
porque os editais do Enem estabele-
cem que essas informações seriam
acessadas pelos participantes por meio
de senha, e resultados individuais so-
mente poderiam ser divulgados a

PSDB pede ao Ministério Público investigação do
vazamento de dados sigilosos do Enem

è Para ter acesso aos dados confi-
denciais dos estudantes inscritos no
Enem não era necessário nenhum
trabalho de hacker ou uso de senhas:
bastava seguir links indicados no
portal.

è Até mesmo os dados do filho do
ministro da Educação, Fernando
Haddad, podiam ser acessados. Ele
prestou o Enem e teve seu endere-
ço e até suas notas disponíveis para
consulta por qualquer pessoa.

organizações que tenham autorização
expressa do candidato. Além disso, é
obrigação dos órgãos públicos asse-
gurar a inviolabilidade dos dados.

“O descumprimento de deveres e a
inobservância de proibições por parte
de agentes públicos acarretam
consequências graves com a violação
de direitos humanos básicos, e ainda,
uma crise de confiança irreparável e
sem precedentes nas instituições pú-
blicas”, alertam os deputados.

Ainda segundo a representação, a
falta de zelo do MEC para lidar com a
coisa pública vem se tornando "notó-
ria" e "aterradora", e algo precisa ser
feito. O texto lembra ainda que o vaza-
mento ilegal, já admitido pelo MEC, viola
a Constituição, que protege os dados
pessoais, a intimidade e a vida privada
dos brasileiros.

Os tucanos também perguntam: o
que devem esperar os cerca de 3 mi-
lhões de inscritos para o Enem 2010
que, para terem acesso ao certame,
tiveram que disponibilizar – além dos
documentos de identidade – os seus
dados pessoais em um questionário
socioeconômico com informações fa-
miliares?

Esse não foi o primeiro grande pro-
blema envolvendo o exame. O mais

grave deles ocorreu em outubro de
2009, quando houve o vazamento das
provas logo após a impressão, o que
provocou o adiamento dos testes. Um
mês antes, alguns estudantes foram in-
formados que precisariam fazer o
Enem em locais distantes até 30 km de
suas casas.

O MEC reconheceu, em nota, que
houve o vazamento dos dados, atribu-
indo a falha a outros, como às
instituições que tem acesso aos dados
por força do edital e à “fragilidade do
sistema”.

Informações estavam
disponíveis facilmente

Regulamentação da emenda 29 não é votada por falta de vontade do governo, afirma líder
A Câmara encerrou as votações da

1ª semana de esforço concentrado
sem votar a regulamentação da Emen-
da 29, que destina mais recursos para
a saúde. Mais uma vez, o argumento
usado pela base do governo foi o de
que o projeto referente ao marco
regulatório do pré-sal impedia a vota-
ção de qualquer outra matéria. Mas o
líder do PSDB, deputado João Almeida
(BA) , lembrou que o regime de urgên-
cia poderia ser retirado pelo próprio
governo a qualquer momento.

Isso não aconteceu, segundo o tu-
cano, porque não há interesse da

base em regulamentar a emenda. De
acordo com o deputado, isso demons-
tra a falta de compromisso do PT e
dos partidos aliados com a saúde da
população brasileira.

Após acordo, foi aprovado apenas
um requerimento que prorrogou a CPI
da Violência Urbana por 60 dias e uma
moção que exorta o governo do Irã a
libertar Sakineh Mohammadi Ashtiani,
mulher condenada à morte sob acu-
sação de adultério naquele país.

O presidente da Câmara, Michel
Temer (PMDB-SP), antecipou o próxi-
mo esforço concentrado, que

aconteceria na primeira semana de
setembro, para os dias 17 e 18 de
agosto, quando a pauta será formada
por medidas provisórias que trancam
os trabalhos e pelas propostas de
emenda à Constituição (PECs) 300/08
e 308/04.

Para o líder, a pauta continuará não
atendendo aos anseios da oposição
e da sociedade, que querem a regu-
lamentação da Emenda 29. “Estaria
tudo perfeito se entre essas matérias
fosse incluída a regulamentação da
emenda que prevê novos recursos
para a saúde”, afirmou.
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Em entrevista exclusiva ao Diário Tucano / Rádio Tucana nesta quarta-feira (4), o deputado Vanderlei Macris
(SP) criticou a situação dos aeroportos brasileiros. O tucano culpou a Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC),
a Infraero e, principalmente, o governo federal pela falta de investimentos e fiscalização no setor. Macris
destacou que o usuário acaba sofrendo com os atrasos nos aeroportos, como os que aconteceram nesta
semana, principalmente em voos da Gol.

Usuário é quem paga pela incompetência do governo nos aeroportos, condena Macris

A Infraero prevê 47 ações em seu orçamento de 2010.
No entanto, segundo o site Contas Abertas, até junho, 15
destas ações não receberam qualquer centavo da em-
presa. Qual é sua análise sobre esse problema?

Essa é uma doença deste governo não só nesse
setor, mas em todas as outras áreas de investimentos
em infraestrutura. É uma doença crônica do anúncio
e da não realização. O trem-bala, por exemplo, se
anuncia há mais de três anos e até agora a licitação
não foi concluída. Hoje vemos que o setor está total-
mente congestionado e quem paga o preço maior é o
usuário.

A Anac tem ignorado centenas de queixas sobre as
más condições de trabalho nas principais companhias
aéreas, especialmente na Gol. Como mudar esse quadro?

Vivemos um duopólio no Brasil constituído de duas
empresas que detém quase 80% do mercado brasilei-
ro. A Anac, que é responsável por fiscalizar e dar
segurança de voo para os usuários, não atua da for-

ma como deve. O sindicato dos pilotos e comissários
acusam a Anac de ter ignorado essas queixas e,
mesmo assim, a agência não toma providência.

Então o que falta realmente é fiscalização da Anac para
proteger os consumidores?

É claro. O usuário é quem mais paga o preço pela
incompetência de gestão deste governo. A Anac e a
Infraero têm grande responsabilidade nisso. Mas o
grande responsável é o Planalto, que fica muito mais
preocupado com o poder ao invés de governar.

O ministro da Defesa evitou dar declarações públicas
sobre os problemas causados pela Gol aos seus passa-
geiros. Como o senhor vê essa posição?

Foi ele quem mais prometeu solução do problema
aéreo no país e nada fez. Os problemas foram se
acumulando e hoje estamos novamente diante de
uma crise. O ministro não pode fazer nada, a não ser
silenciar, porque ele não tem o que falar.

O Brasil só vai mudar quando todas as escolas pú-
blicas estiverem funcionando em tempo integral. A
afirmação foi feita pela deputada Professora Raquel
Teixeira (GO)  nesta quarta-feira (4) durante a leitura do
relatório na Comissão Especial que institui o regime
escolar de, no mínimo, sete horas diárias nas escolas
públicas. O relatório apresentado pela tucana prevê
que todas as escolas devem ampliar o horário de au-
las até 2020.

A adoção da educação integral deverá ser criada
pelos governos na educação infantil e nos ensinos fun-
damental e médio. O texto deverá ser votado no próximo
esforço concentrado da Câmara.

A relatora da Proposta de Emenda à Constituição
argumenta que o país vai melhorar significativamente

Tucanos defendem adoção da educação integral nas escolas públicas
ao longo dos anos com uma formação mais elabora-
da dos estudantes. “Se nós estamos buscando a
qualidade na educação, a quantidade de horas de
permanência do aluno na escola faz a diferença”, pon-
derou.

Para o deputado Lobbe Neto (SP) , a escola em tem-
po integral precisa ser criativa para atrair o estudante.
“O objetivo é melhorar a educação tirando o jovem e
a criança da rua”, destacou.

Já o deputado Alfredo Kaefer (PR)  segue o mesmo
raciocínio. Segundo o parlamentar, a escola vai evi-
tar que muitos jovens entrem na criminalidade. “Nós
estaremos formando uma geração extremamente pró-
ativa que vai ajudar a desenvolver esse país”,
ressaltou.

Leia também em nosso blog:

è Governo Lula banaliza quebra de sigilo, alerta Gustavo Fruet
è Comissão do Senado convida suspeita de violar dados fiscais
è Na TV Câmara, líder do PSDB critica desmonte de agências reguladoras
è Itagiba propõe fim do foro privilegiado e da prisão especial
è Leishmaniose: Tripoli cobra prevenção e ministério anuncia projeto de encoleiramento de cães
è Senado aprova projeto de Marisa Serrano que cria estímulo para a contratação de ex-detentos
è Direto do Plenário, com os deputados Raimundo Gomes de Matos (CE), Albano Franco (SE) e Luiz Carlos Hauly (PR)


