
OPINIÃO

MÁ GESTÃO PROVOCA CAOS NO IPSEMG
Em março próximo, aAssembléia Legislativa de Minas Gerais esta rá promovendo
um seminário sobre o Ipsemg. O deputado Miguel Martini já' estuda o tema e
deverá defender unia proposta de reestruturação do Instituto durante o encontro

Ipsemg tem 4 mil funcioná-
rios e 1,5 milhão de bene-

ficiários em todo o Estado, pes-
soas que, pelo menos em tese,
deveriam receber atendimento do
Instituto; a despesa mensal é de
cerca de R$ 30 milhões, enquanto
sua reserva técnica é de apenas
RS 20 milhões, segundo dados do
próprio presidente do Instituto,
José Maria Borges.

A problemática do Ipsemg, no
entanto, não se resume às dificul-
dades financeiras, vai mais além,
e diz respeito à gestão inadequa-
da da instituição, a uma estrutu-
ra arcaica de funcionamento que
precisa ser mudada urgentemen-
te. De nada adiantaria colocar R$
1 milhão ou R$ 2 milhões no Ins-
tituto. Não resolveria o proble-
ma!

Como presidente da Comissão
Especial que analisou a situação
financeira e funcional do Ipsemg,

Deputado Miguel Martini
(PSDB)
Presidente da Comissão
Especial que analisa a situação
do Ipsemg

e após ouvir diversos depoimen-
tos que chegaram até esta Casa,
concluí que o Hospital Israel Pi-
nheiro é hoje um exemplo fiel do
caos em que se encontra o Institu-
to em todo o Estado. O Hospital é
mal gerido, apresenta consumo
de material excessivo, com
internações desnecessárias e tem-
po de permanência além do pre-

visto, e não atende a todos. São
gastos muito elevados e bene-
fícios reduzidos!

Mas por que o Ipsemg che-
gou ao ponto em que hoje se
encontra? Por onde passo, por
todos os cantos do Estado, só se
ouve uma reclamação: o aten-
dimento é péssimo, quem não
estiver disposto a passara noi-
te em filas intermináveis ou
esperar dias para conseguir um
leito tem que recorrer aos pla-
nos privados de saúde.

De acordo com dados levan-
tados durante as reuniões da
Comissão, 90% do funcionalis-
mo público, contribuinte do
Ipsemg, não recebe o atendi-
mento devido. A raiz do pro-
blema pode estar no fato de o
objetivo principal do Instituto
ter sido desviado ao longo dos
anos. Por que adquirir imó-
veis, terrenos; por que tantos
gastos com questões não-
prioritárias, que não trazem
nenhum beneficio para o ser-
vidor?

A polêmica em torno da re-
novação do contrato de locação
do prédio que fica na Avenida
Afonso Pena, onde estão hoje
uma agência bancária e uma
casa de bingo, é outro exemplo.
O Ipsemg deveria promover um
leilão, ou outra forma pública
de alienação imediata desses
imóveis, e reaplicar esse di-
nheiro de forma adequada. E
preciso redefinir políticas, ca-
pacitar melhor o pessoal e en-
xugar a máquina do Instituto.

Há ainda uma questão que

deve ser mencionada: a falta
de habilidade política por par-
te dos médicos e dirigentes para
lidar com os planos privados e
toda a realidade da saúde hoje,
no País. Existem denúncias de
que alguns médicos são pres-
sionados a deixar o Instituto ao
ingressar em algum plano de
saúde, e isso não pode aconte-
cer!

Somada a todos esses pro-
blemas vem a não menos im-
portante questão da dívida do
Estado para com a instituição.
Os repasses atrasados por par-
te do Estado, desde 1985, so-
mam R$ 547 milhões, sem as
multas e correções que pode-
riam ser aplicadas ao caso. O
governo tem que repassar es-
ses recursos para o Instituto
imediatamente. Não devemos
nos esquecer, no entanto, de
que dificilmente o atual gover-
no conseguirá quitar esse débi-
to, uma vez que se trata de
uma dívida antiga, que vem de
outras administrações.

Em síntese, o problema do
Ipsemg é o problema da má
gestão da coisa pública, mal
que assola todo o País. No mo-
mento, só vejo uma saída para
começar a resolver essa ques-
tão: é preciso democratizar!
Vamos convocar o funcionalis-
mo a participar com voz e voto
das decisões pertinentes ao
Instituto. Até hoje o funciona-
lismo não conseguiu ter a
representatividade necessária
dentro do Conselho Delibe-
rativo do Ipsemg.
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