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“Reforçamosas
áreasjurídicaede
controladoria”
» ANA ISABEL MANSUR

E m entrevista ao CB.Poder—parceria entre o Correio e a TV
Brasília—GilbertoMagalhãesOcchi,diretor-presidentedo Ins-
tituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal (Iges-
DF), fezumrelato sobreasdívidasda instituição.Dosdébitosde

R$ 235milhões emaberto, o ex-ministro da Saúde afirmou que, emum
mês, quitou 10% do passivo.Occhi tratou, ainda, da possível abertura
de uma comissão parlamentar de inquérito (CPI) para investigar a en-
tidade na Câmara Legislativa (CLDF).No entanto, a criação do grupo
dependedeautorizaçãodopresidente daCasa,Rafael Prudente (MDB),
mesmo que o pedido conte com a assinatura da quantidademínima
necessária de parlamentares. Confira os principais trechos do progra-
made ontem,apresentado pelo jornalista Alexandre de Paula.

Comoo senhor avalia a possível
abertura de umaCPI naCLDFpara
investigar eventuais irregularida-
des no Iges-DF?
Primeiro, (essa) é uma deli-

beração da Casa. Se os parla-
mentares entenderem que uma
CPI trará alguma luz sobre os fa-
tos, vejo com naturalidade. Po-
rém, entendo que (a abertura) é
inoportuna agora, em uma (fase
de)mudança de gestão. A nossa,
por meio de auditoria que esta-

mos fazendo, tem condições de
dar essas respostas o mais rápi-
do possível à CLDF, ao Ministé-
rio Público, ao Tribunal de Con-
tas do DF e à população, de ma-
neira geral. O Iges-DF tem 185
contratos ativos. O governador
Ibaneis Rocha (MDB) deu à di-
retoria a missão de trazer para a
sociedade o que é mais impor-
tante: assistência à saúde com
qualidade e transparência, bem
como ampliação de serviços.

Nomodelo do Iges-DF, há
dispensa de licitações bemcomo
contratações que podemser feitas
semconcurso, o que acelera
processos,mas pode abrir brechas
para irregularidades. Comousar
essemodelo semcorrer riscos
de corrupção?
Estamos com reforços nas

áreas jurídica e de controladoria.
Vamos adotar medidas, como
credenciamento da oferta de ser-
viços, e estudar implementação
do modelo de leilões, com pes-
quisa nomercado nacional para
colocar o preço mínimo. Tam-
bém temos procurado corrigir o
sistemade controle de acesso aos
estoques de contratos. Todas es-

sas melhorias não significam di-
zer que existe algo errado hoje no
Iges,masque teremosmaiorcon-
trole sobre todas essas questões.

Comoestão as contas do
instituto?Oque temsido feito
para regularizá-las?
Hoje, há dívidas tributárias e

de arrecadação, como Imposto
de Renda, FGTS (Fundo de Ga-
rantia do Tempo de Serviço) e
INSS (InstitutoNacional doSegu-
ro Social), de R$ 85 milhões. To-
das foram repactuadas. Pagamos
cerca de R$ 5milhões de entrada,
e o restante foi parcelado. As dívi-
das diversas, como água, luz, alu-
guel e fornecimento de serviços,

acumulam R$ 150 milhões. Em
ummês, acertamos cerca de 10%
desses valores. Então, o Iges-DF
hoje, sob a questão fiscal, está re-
gular.Vamospagarnãosóaspres-
tações da negociação, mas tam-
bémmanter as contas emdia da-
qui para a frente. Para isso, temos
buscado reduzir despesasdepes-
soal. Há um acordo formalizado
comaSES-DF (Secretaria de Saú-
de)paradivisãodosvaloresda fo-
lhados empregados concursados
da secretaria cedidos ao Iges em
praticamente 50% para cada. Re-
duzimos, de janeiro até sexta-fei-
ra, cerca de R$ 9 milhões com
despesas de pessoal. Há outra
proposta, próxima de ser assina-
da, de revisão dos serviços feitos
entre a SES e o Iges que, desde
2019, não sofrem reajustes, mes-
mo commaior demanda.

Esses forampontos para alcançar
o valor da dívida?
Sim. Nossa folha de pagamen-

to chegou a R$ 77milhões. Ape-
nas com essas três revisões—di-
minuição da folha, com econo-
miadeR$9milhões; repactuação
do contrato com a SES, com cor-
tes de R$ 24 milhões; e negocia-
çãodadivisãodos custosda folha
depessoal, com reduçãodeR$ 15
milhões —, são cerca de R$ 48
milhões mensais de economia.
Isso vai provar à sociedade que o
modelo do Iges é viável.

Comoo senhor responde aos
comentários sobre a suposta falta

de transparência no Iges-DF? E o
que temsido feito paramelhorar?
A área de transparência está

trabalhando fortemente para co-
locar, no site do Iges-DF ou do
GDF (Governo doDistrito Fede-
ral), dados como contratos, folha
de pagamento, salários, ações de-
senvolvidas, credores. Quanto
mais informações o Iges-DFpres-
tar à sociedade,menosnecessida-
dehaverádeesclareceralgumfato,
emais esclarecimentosumaeven-
tual CPI poderá buscar.Trabalha-
mosdiretamentenas ações de go-
vernança,paraquetenhamos,efe-
tivamente, a capacidade de inves-
tir mais. Cada R$ 1 que eu puder
economizar vai para a assistência
à saúde, em compra de equipa-
mentoseampliaçãodeserviços.

Osprincipais pontos colocados
naCPI são anteriores à sua
chegada. Temsido feita uma
auditoria? Comoestá a
investigação interna?
Sim, a auditoria está sendo

feita. Os cartões corporativos fo-
ram cancelados pelo diretor in-
terino (Marcelo Oliveira Barbo-
sa), e as apurações continuam.
Se houve uso inadequado, será
apontado e (o valor gasto,) res-
sarcido aos cofres do instituto.
Estamos avaliando se houve so-
brepreço em algum contrato, se
houve entrega do que foi contra-
tado e se há necessidade do ser-
viço. Rescindimos cinco contra-
tos sem sentido e que poderiam
trazer gastos desnecessários.
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“OCongresso (deEl
Salvador) destituiu todos

osministrosdasupremacorte
por interferiremnoExecutivo,

tudoconstitucional. Juízes julgam
casos, sequiseremditarpolíticas

quesaiamàs ruasparase
elegerem.”

EduardoBolsonaro
(PSL-SP), deputado federal

SÓPAPOS

Flexibilização
arriscada

Ao aumentar o horário de funcionamento do comércio e reduzir a extensão do toque
de recolher, o governador Ibaneis Rocha (MDB) atendeu ao clamor do setor
produtivo, sobretudodebares e restaurantes. Amedida repercutiu bempara o
governador entre os empresários. Por outro lado, é um risco. Epidemiologistas e

infectologistas avaliamqueo cenário ainda é grave, e o relaxamento das regras pode
facilitar a disseminaçãodo vírus. Abril foi omêsmaismortal da pandemia noDF.

DFacertou
Emmuitos estados, a situação ficou

complicada em relação à segundadose da
CoronaVac. Coma falta de novos imunizantes,
há risco deprecisar recomeçar o processo em
pessoas já vacinadas. Saiu na frente quem
guardoudoses para a segunda etapa, caso do
DF. Ainda assim, ontem, postos, comooda 612

Sul, registraram falta deCoronaVac.

Terceira via
Apesardehaverumatentativade
construçãodecandidaturaúnica
naoposiçãoparaaeleiçãodaOAB-

DF,oadvogadoGuilherme
Campeloplaneja lançar-se

paralelamente.Querrepresentara
terceiraviaedescolar-sedos

gruposmais tradicionaisdaordem.

CPI do Feminicídio
O relatório final da CPI do
Feminicídio foi apresentado

ontempelo deputado Fábio Felix
(PSol). Foram 72 recomendações
para os órgãos de proteção, entre

elas a criação de um
observatório do feminicídio e a
realização de pesquisas anuais

sobre o crime noDF.

Desgaste
Greves no transporte público sempre

prejudicama imagemdogoverno. Emuma
pandemia, o efeito émais grave.Ontem, a
paralisaçãodos rodoviários, quepedem
inclusãoda categoria no grupodas vacinas,
impôs dificuldades para quemprecisa usar o
transporte público, aindamais comagreve dos
metroviários emvigor. A oposiçãousouo

problemapara criticar oGDF.

Quimioterapia
Umanova farmácia demanipulação de remédios usados para quimioterapia deve ser inaugurada
nesta semananoHospital deBase. Atualmente, o serviço é feito apenas noHospital Regional de
Taguatinga (HRT).O acréscimodeve fazer comqueo atendimento aos pacientes comcâncer que

precisamdesse tipo de tratamento seja ampliado emais rápido.

Informações
OTribunal de Contas do DF lança hoje uma

ferramenta para que a população
acompanhe o andamento da vacinação
contra covid-19 noDF. Pormeio da
plataforma será possível saber desde a
quantidade de pessoas vacinadas até

detalhes de qual a origem do paciente e a
marca de imunizante utilizada. A novidade
aumentará a transparência no processo local.
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