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MEC vai a Sarney por disputas 
ROSÂNGELA BITTftt 
D* «ucurMi d» Bravlia 

O Ministério da Eduação e Cul
tura enviou um emissário ao senador 
José Sarney presidente do PDS, pa 
ra convida Io a participar, como in 
terlocutor político e mediador das 
lutas internas dentro do partido do 
governo, do processo de tndicação de 
reitores de universidades federais 
delegados regionais e representantes 
de órgãos diversos do MEC nos 
Estados 

O senador já havia atuado, de 
forma mais direta e a pedido do 
ministro Leltfio de Abreu chefe da 
Casa civil da Presidência da Repú
blica, na indicação do reitor da Uni
versidade Federal do Acre, que esta
va dividindo as correntes pedesslstas 
do Estado Agora., entretanto o MEC 
se transformou em um imenso alvo 
de pressões, que refletem nfio apenas 
as divergências internas do partido 
do governo, como também as prefe
rências pessoais de autoridades no 
governo. 

O senador José Sarney confirma 
que lhe foi solicitada a mediação no 
caso do Acre, pelo ministro Leltfio de 
Abreu, porque nfio havia acordo en
tre a corrente do senador Jorge Kalu-
me e a bancada do PDS, afirmando 
que agora está tudo resolvido, pois 
houve consenso: foi nomeado Ornar 
Sabino de Paula, candidato derrota
do ao senado em 15 de novembro 
último, para o cargo de reitor da 
Universidade Federal do Acre 

"Nfio está havendo uma corrida 
do PDS para ganhar os cargos do 
MEC Mas os deputados e senadores 
nfio estão excluídos da possibilidade 
de opinar sobre as pessoas. E a deci
são será sempre do governo, dentro 
dos critérios da administração públi
ca e do interesse da universidade" — 
observou Sarney. 

Na prática nfio se verifica a ocor
rência desta simples divisôo de atri
buições. A vulnerabilidade do MEC 
tem deixado algumas universidades 

mais de um anc sem direção à espe
ra de acordos entre correntes políti
cas que reivindicam a posse dos car
gos, e transformando as autoridades 
educacionais em espectadoras de um 
processo que, em tese, deveriam con
duzir 

A Universidade Federal do Piauí, 
por exemplo, csté há uni ano scrn 
reitor Desde que o professor José 
Camilo afastou-se do cargo para can
didatar se a candidato a governador 
pelo PDS o MEC ainda nfio conse 
guiu compor as preferências dos poli 
ticos. O ex-governador Lucldio Por-
tella defende o nome de Luís Pires, 
seu secretário de Educaçfio, mas 
houve reação da Universidade e do 
próprio MEC que, em um levanta
mento feito na instituição, notou que 
seria mais adequado nomear um dos 
pró-reitores, para tentar levantar a 
universidade, bastante atingida pelo 
processo eleitoral. O governador Hu
go Napoleão assumiu o Estado e 
também o candidato de Lucídio Por 
tella, Luís Pires. Acrescentou a sua 
lista, contudo, os nomes de João Ri
beiro (que é bolsista em Paris, veio 
agora ao Brasil para fazer sua cam
panha e é candidato também de Car
los Átila e Sara Kubitschek) e o do 
seu primo Anfrísio Lobão Neto. 

Com o apoio do senador Helvídio 
Nunes, surgiu o nome do padre Bal-
duíno Barbosa de Deus e emergiu da 
universidade o nome de Valmir Mi
randa, pró-reitor de extensão, ambos 
obtendo também o apoio do MEC. A 
bancada do PDS do Estado já reali
zou várias reuniões e os candidatos 
dos dois governadores fazem intensa 
campanha em Brasília. A situação se 
agravou a tal ponto, contudo, que os 
parlamentares do PMDB iniciaram 
esta semana uma mobilização com 
um discurso do deputado Heráclito 
Fortes, apelando à ministra para re
solver logo o problema. 

A ministra Esther de Figueiredo 
Ferraz e as autoridades da Educa
ção, de maneira geral, não têm influí
do em nada nesta questão de escolha 

de dirigentes par» os órgãos do MEC. 
Ao contrário, tem sido voto vencido, 
como ocorreu na semana passada, 
com a nomeação do professor José 
Anchteta EsmeraJdo Barreto para a 
Reitoria da Universidade Federai do 
Ceará. O candidato da ministra Es
ther Ferraz era o professor Hélio Bar
res, QUe u€V6 üâiuuém O âpOiC uOS 
ministros Rubem Ludwig, César 
Cais, Hélio Beltrão e de dois terços 
da bancada do PDS, do Estado, mas 
José Anchieta teve um eleitor só, 
mais forte que todos estes: Humber
to Esmeraldo Barreto, assessor de 
imprensa do presidente Geisel. O mi
nistro Leitão de Abreu telefonou à 
ministra da Educação, desculpando-
se por nfio ter sido nomeado seu 
candidato. 

No caso do Ceará, porém, havia 
uma lista sêxtupla, e qualquer um 
dos nomes poderia, do ponto de vista 
dos interesses educacionais, ser o 
escolhido, pois eram todos ligados 
aos assuntos da Educaçfio e com 
algum tipo de vínculo com a Univer
sidade. O MEC tem enfrentado pro
blemas mais graves nas instituições 
universitárias organizadas sob a for
ma de Fundação, cujo reitor, pela Lei 
n° 6.733, de dezembro de 1979, é esco
lhido, nomeado e demitido pelo pre
sidente da República, sem mandato 
determinado. 

Este foi o caso do Acre e é o 
problema atual das universidades fe
derais de Uberlândia, Pelotas, Rio 
Grande, Mato Grosso do Sul e Sergi
pe. O reitor de Uberlândia, Ataulfo 
Marques, indicado para o cargo pelo 
deputado Homero Santos, é alvo 
agora de uma campanha do seu elei 
tor, que pressiona o MEC para demi
ti-lo por não estar atendendo aos 
seus pedidos de emprego e transfe
rências. 

No Rio Grande do Sul, os dois 
reitores das fundações, Fernando Pe-
done e José Emílio Gonçalves de 
Araújo, foram nomeados dentro de 
esquemas político-partidários, mas o 
novo governador Jalr Soares fez che

gar ao MEC a informação de que 
gostaria de ter pessoas de sua con
fiança pessoal nas universidades de 
Pelotas e do Rio Grande. Em Sergi
pe, o reitor Gilson Cajueiro foi tam
bém indicado pelo PDS, mas o gover
nador João Alves quer na Reitoria, 
também, alguém de sua confiança 
pCSoOfti. 

O problema do Mato Grosso do 
Sul está assumindo proporções ain
da não avaliadas pelo MEC. O reitor, 
Edgard Zardo, foi indicado por Pe
dro Pedrossian que, contudo, já lhe 
faz restrições, pelo comportamento 
distante na campanha eleitoral. As 
correntes políticas do Estado come
çaram a pressionar o reitor para de
missões e contratações, foi iniciada 
uma crise que atingiu hoje seu ponto 
máximo, tendo o vice-reitor denun
ciado prática de irregularidades e 
corrupção pelo reitor Edgard Zardo, 
e o MEC enviado um emissário para 
apurar as denúncias. 

As delegacias estaduais do MEC 
também estão vulneráveis, pois fo
ram nomeados novos delegados para 
o Amazonas, Maranhão, Paraná, Rio 
Grande do Norte e Rondônia, atra
vés da composição com grupos do 
PDS de cada Estado. Em Minas Ge
rais, o delegado José Tavares de Bar-
ros jáinformou ao MEC que pretende 
afastar-se e apresentou uma lista de 
possíveis substitutos, não aprovados 
pelo ex-governador Francelino 
Pereira. 

No Paraná, o delegado do MEC 
foi retirado de uma lista tríplice 
apresentada pela bancada do PDS. 
Mas quando o MEC resolveu aprovei
tar esta mesma lista para dela retirar 
o representante do Mobral no Esta
do, Eleutério Dalazem, o deputado 
Norton Macedo liderou uma campa
nha, vitoriosa, porque o nome que 
deveria ir para o Mobral era outro e 
não estava na lista: Arthur Pina Ri
beiro. Vinte quatro horas depois de 
sua posse, Daiazem foi exonerado e 
Pina Ribeiro já foi apresentado pela 
ministra ao presidente do Mobral J 


