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AS LIÇÕES DO CAOS NO MEC

A primeira é que o governo não sabe como lidar com Olavo de Carvalho
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Vélez ficou só três meses no cargo Foto: Marcelo Casal Jr / Agência Brasil
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A gestão atabalhoada do ministro Ricardo Vélez Rodriguez em seus primeiros

dois meses de mandato permite que se tenha duas informações valiosas sobre a

fotografia do governo Bolsonaro

A primeira é que o governo não sabe como lidar com Olavo de Carvalho. No

Palácio do Planalto, há a convicção de que o presidente não quer o filósofo como

inimigo porque teme o impacto que um racha com olavistas poderá ter em sua

base virtual — que é a única que Bolsonaro tem demonstrado ouvir até o

momento. Mostra disso é o inventário de demissões dos últimos dias no MEC. A

pedido de olavistas, Bolsonaro mandou Vélez se livrar do coronel Ricardo

Roquetti, então homem forte da pasta que se tornou alvo de Olavo depois de

cortar asas dos alunos do filósofo que foram contratados no ministério. Vélez

cumpriu a ordem a contragosto, mas prometeu a Roquetti, com o aval de

Bolsonaro, que ele será realocado ou no Ministério da Economia ou no de

Ciência e Tecnologia. Além de ter conquistado Vélez, conforme mostra

reportagem de ÉPOCA na edição desta semana, Roquetti também tem um bom

relacionamento com Paulo Guedes, o que lhe garante certo respaldo

presidencial.

Após a queda de Roquetti, todos os seus indicados permaneceram em seus

respectivos cargos, numa sinalização de que não se tratava de uma substituição

de um grupo inteiro — e sim de uma fritura individual. Ao se darem conta disso,

olavistas passaram a pedir a cabeça de Luiz Antonio Tozi, secretário executivo e

aliado indicado por Roquetti. O ministro cedeu e demitiu Tozi. Restam ainda

outros nomes: Anderson Correia, na Capes; e Tania Leme de Almeida, que,

assim como Tozi, vem do Centro Estadual de Educação Tecnológica Paula Souza,

na chefia da Secretaria de Educação Básica.

Rubens Barreto, outra indicação de Roquetti, chegou a ser anunciado como novo

secretário executivo no lugar de Tozi, mas, dada à estridência dos olavistas, sua

nomeação nem sequer chegou a ser publicada — e Vélez decidiu colocar em seu
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lugar a evangélica Iolene Lima. Ocorre que também Iolene, de São José dos

Campos, é apadrinhada pelo grupo de Roquetti. O coronel, que fez carreira no

ITA, em São José, havia escolhido Iolene como adjunta de Tania Almeida.

O que acontece, portanto, no MEC, é um constrangedor jogo de pique-

esconde: o governo Bolsonaro, de um lado, tentando ver se engana Olavo de

Carvalho, que prega publicamente a saída de toda a turma de Roquetti da pasta e

o filósofo, de outro, sem agredir frontalmente Bolsonaro, testa sua força batendo

de frente com a gestão do segundo maior orçamento da Esplanada.

A segunda informação valiosa é que a nomeação de ideólogos sem qualquer base

de apoio técnico e político é de frágil sustentação. Vélez precisa de Roquetti

porque, sem ele, não terá de onde tirar quadros para ocupar o MEC. Sua

experiência como teórico do “pensamento brasileiro” não lhe gabarita para gerir

a pasta. Precisa, portanto, de ajuda. Se não puder contar com Roquetti, em quem

confia, estará liquidado. O grupo olavista, que imaginara que o trabalho de um

gestor no MEC seria elocubrar tratados contra Paulo Freire, levou um susto ao

perceber que se tratava de um maçante exercício de elaboração de editais,

contratos e cumprimentos de regras. Por isso, não são uma opção para Vélez.

O chanceler Ernesto Araújo,  que afiou o discurso “antiglobalista” para cair nas

graças de Bolsonaro, segue a trilha do ministro da Educação. Enfraquecido no

Itamaraty, não tem conseguido garantir embaixadas a aliados e nem sequer é

certo que consiga indicar o embaixador brasileiro nos Estados Unidos. Araújo

defende Nestor Forster Junior, também admirador de Olavo de Carvalho,

enquanto o núcleo militar gosta do nome de Murillo Aragão, que não é

diplomata. 

Trata-se do tipo de constrangimento a que nem o último chanceler, Aloysio

Nunes, nem seus antecessores petistas ou tucanos tiveram de se submeter.

Desafetos de Araújo espalham no Itamaraty que ele se esforça para emplacar
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Forster pensando em si mesmo — ao emplacar um auxiliar, visaria a garantir um

posto para si em caso de demissão. As nomeações nas principais embaixadas da

Europa e da Ásia também estão paralisadas. Do Palácio do Planalto vieram

ordens para que nada mude antes de um exame detalhado dos nomes pelos

militares.
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