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OPINIÃO

COMO QUEBRAR UM INSTITUTO
O governo de Minas deve ao Ipsemg um montante superior a R$ 550
milhões, uma dívida impagável e principal responsável pela crise do
sistema, mas que tem uma intenção clara por trás, a sua privatização

com qualidade ao funcionalis- cipação paritária de funcionários
mo, caia numa profunda crise, e pensionistas na gestão do Insti-

governo de Minas se es-
mera em oferecer aos ci-
dadãos aulas de má ad-

ministração. Isso por si só já é
lamentável. Conseguir que-
brar o Credireal em médio pra-
zo e o Bemge em curtíssimo
são duas das saborosíssimas
lições que nossos atuais
governantes deixam como le-
gado para os mineiros de hoje.
E o que é pior: para aqueles
que viverão as conseqüências
dessas atitudes desastrosas no
futuro.

No entanto, não bastassem
as ações gerenciais e políticas
equivocadas, que levaram ao
vermelho essas instituições fi-
nanceiras, o governo de Minas
acrescenta ao currículo de seus
últimos governantes, incluin-
do o atual, uma incrível mar-
ca: a de inadimplente-mor.

Sim. Podem acreditar. Cer-
tamente os leitores desta re-
vista sabem (inclusive por que
boa parte contribui) que o mai-
or devedor do Instituto de Pre-
vidência dos Servidores Públi-
cos de Minas Gerais (Ipsemg)
é o próprio Governo de Minas
Gerais. Exatamente isso.
Aquela rubrica nos contrache-
ques, que faz com que sejam
descontados 8% dos salários...
pois bem: o Ipsemg há muito
não vê a cor desses 8%.

Assim, de uma forma tão
"astuta", toma-se o dinheiro
dos servidores e faz-se com que
o Ipsemg, que deveria servir

Para se ter uma idéia, o gover-
no de Minas deve ao Instituto
a bagatela de R$ 550 milhões,
isso de divida simples. Se acres-
centarmos juros e correção mo-
netária, tal dívida seria prati-
camente impagável.

Por trás desse esvaziamen-
to financeiro do Ipsemg está o
interesse em privatizá-lo. Con-
tribui para essa operação uma
administração incompetente,
que desvia recursos e desmonta
o Instituto. O governador
Eduardo Azeredo retém, há
mais de um ano, a contribuição
do funcionalismo, além da con-
tribuição de 4% do Estado para
com o Instituto não ser feita há
15 anos, ou seja, desde o primei-
ro governo de Hélio Garcia.

Fica claro que o problema
do Ipsemg não é financeiro.
Para apurar a sua origem e
apontar propostas, foi criada,
por iniciativa do Partido dos
Trabalhadores, uma Comissão
Especial na Assembléia
Legislativa. O que era para ser
uma CPI, com maior poder de
investigação, transformou-se
em Comissão Especial, graças
à subserviência dos deputados
governistas.

Como relator da Comissão,
pretendo entregar ao funcio-
nalismo e ao povo de Minas um
relatório completo da situação
do Ipsemg. Pessoalmente, acre-

tuto. Sou totalmente contra o
"Contrato de Gestão", como quer
Azeredo. O Ipsemgjá tem vários
serviços terceirizados, mas fazer
o mesmo com o seu gerenciamento
é um absurdo.

A solução para o Ipsemg não é
privatizá-lo. E preciso torná-lo
público (gerido socialmente) e efi-
ciente. Hoje ele é estatal (gerido
pelo governo do Estado) e
ineficiente, pois é mal adminis-
trado. Prova disso é a renovação
fora dos padrões legais de contra-
tos de aluguel de imóveis em um
dos quarteirões da Praça Sete,
pertencentes ao Instituto. Um
processo feito sem licitação e com
renovação por dez anos. A lei exi-
ge licitação e que o contrato não
ultrapasse cinco anos.

Por tudo isso estou em defesa
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do Ipsemg. Não há como tornar
um órgão público forte e sólido,
quando o próprio Estado cuida de
derrubá-lo, de torná-lo deficitá-
rio. E uma vergonha. Um descaso
com o funcionalismo público esta-
dual, que merece mais respeito.
Aliás, respeito é palavra fora do

dito que a saída está na parti- dicionário do governo de Minas.
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