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PF investiga estudante que
copiou trecho de livro no Enem
REDAÇÃO O estudante baiano, 27 anos, suspeito de plagiar um texto na prova do
Exame Nacional do Ensino
Médio (Enem) 2017 usou o
celular para copiar a sinopse
de um livro durante a realização da prova, segundo a
Polícia Federal. Ele mora no
bairro de Macaúbas, é comerciário e aluno de Engenharia Civil de uma universidade particular. A redação
acabou sendo zerada, o que
resultou em sua eliminação
do Enem.
A delegada Suzana Jacobina, da PF, disse que o suspeito copiou do celular, na
íntegra, a sinopse do livro
Redação de Surdos: Uma
Jornada em Busca da Avaliação Escrita, da autora Maria
do Carmo Ribeiro, disponí-

vel na internet.
“Já está descartado qualquer prejuízo à integridade
do exame. De acordo com as
provas, foi um caso isolado e
houve fragilidade dos fiscais
naquele local da prova”,
afirmou a delegada. Os dois
fiscais que estavam na sala
no dia da prova, no pavilhão

Ele disse que,
ao olhar para o
tema, viu que não ia
para lugar algum e
escondeu o celular
na cintura
Suzana Jacobina
Delegada da Polícia Federal, sobre o
depoimento dado pelo estudante

BRUNO WENDEL E MARINA SILVA
MAURO AKIN NASSOR

Deusa do Ébano
será conhecida
hoje, em evento
no Curuzu
CARNAVAL 2018 Acontece
hoje à noite, a partir das
20h, na Senzala do Barro
Preto, no Curuzu, a escolha
da Deusa do Ébano do Ilê
Aiyê. Pela primeira vez, a
premiação deste ano tem
uma candidata norte-americana entre suas 16 participantes. A edição 2018 conta
com patrocínio da Avon e
tem como inspiração o tema
do Carnaval do Ilê Aiyê 2018:
Mandela. A Azânia Celebra o
Centenário de seu Madiba. A
39ª Noite da Beleza Negra terá participações de Mateus

VI da Universidade Federal
da Bahia (Ufba), serão ouvidos pela PF.
A PF informou que a suspeita de fraude foi identificada durante a correção da
prova, cujo tema era Desafios para a Formação Educacional dos Surdos. Uma vez
confirmadas as suspeitas,
segundo a PF, o investigado
deverá ser indiciado pelo
crime de fraude em certame
de interesse público, previsto no Artigo 311-A do Código
Penal, cuja pena é de 1 a 4
anos de reclusão e multa. O
estudante responderá ao
processo em liberdade.
O material apreendido na
casa do suspeito - a prova,
rascunhos e o celular dele será periciado.

As dezesseis candidatas se apresentam em coletiva realizada ontem

Aleluia, da atriz e cantora
transformista Divina Valéria, do ator da Rede Globo
David Jr. (que fez Dom, em
Pega Pega) e da atriz Taís
Araújo, que gravou a mensagem de abertura da noite. O
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CORREIO realiza uma enquete extraoficial no site
www.correio24horas.com.br. Vale lembrar
que a votação do jornal não
tem qualquer influência na
escolha oficial da candidata.

Ordem de serviço será assinada nessa segunda pelo prefeito ACM Neto

Obras de requalificação serão
iniciadas na orla de Ondina
2,6 KM Assim como a Barra
e o Rio Vermelho, o trecho
de Ondina, da Praça Orungan, ao lado da Aeronáutica, ao Sukiyaki, também
passará por uma requalificação promovida pela prefeitura de Salvador. A previsão é restaurar 2,6 km de
orla em um ano.
O trecho ganhará ciclovia, requalificação de
praças (a do Instituto Bahiano de Reabilitação - IBR
e a de Nossa Senhora de
Fátima), alargamento
de passeio, iluminação em

LED e de guarda-corpo.
A ordem de serviço que
autorizará a requalificação
será assinada pelo prefeito
ACM Neto nessa segunda-feira (22). Após as obras,
com investimento de R$ 26,2
milhões, o trânsito será modificado em Ondina.
Onde hoje existe a parte
alta do calçadão serão implantados ciclofaixa e guarda-corpo, para proporcionar
maior segurança. O trecho
atualmente está interditado
por oferecer risco aos pedestres.

VEJA LOCAIS PARA
FAZER A BIOMETRIA
HOJE E AMANHÃ

EM SALVADOR

RECADASTRAMENTO Faltando 12 dias para o fim do recadastramento biométrico,
eleitores de 51 cidades baianas
ainda correm para os postos,
para ficar em dia com a Justiça Eleitoral. Pela primeira
vez, o Tribunal Regional Eleitoral da Bahia (TRE-BA) terá
expediente no domingo.
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Na sede do TRE-BA, no CAB
Hoje e amanhã, das 8h às 18h
Estações Pirajá e Bonocô do
Metrô Das 7h às 12h hoje (200
senhas) e 7h às 16h amanhã
(250 senhas), cada posto
Estação de trem da Calçada
Das 7h às 16h hoje e amanhã
(250 senhas)

UNEB DIVULGA
RESULTADO DO
VESTIBULAR 2018
SELEÇÃO A Universidade do
Estado da Bahia (Uneb) divulgou ontem o resultado do
seu vestibular. O boletim de
desempenho do candidato
deverá ser divulgado a partir
dessa terça-feira (23), no site
da Uneb (www.uneb.br). O
calendário de matrícula será
disponibilizado em breve
pela universidade. As provas
foram realizadas nos dias 17
e 18 de dezembro, em 90 estabelecimentos de ensino
baianos.
Confira o resultado no site
www.correio24horas.com.br.

4.069
vagas foram
oferecidas este ano,
em 145 cursos de
graduação no estado

