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Da Redação

N
ão é a primeira vez que o pro-
blema acontece. A universidade
é conhecida por escândalos de
fraudes e sonegação como os

ocorridos em 2005.
Herbert J. Stern, um promotor público e

juíz federal aposentado, foi designado
para investigar o hospital em dezembro
de 2005, quando os administradores do
local reconheceram que haviam cobrado
errôneamente mais de US$ 5 millhões do
sistema de saúde pública dos EUA, o
Medicaid. 

Desde então, Stern já cobrou quase
US$ 200 mil do estado por 436 horas de
trabalho no caso, enquanto um time de
sete advogados cobrou US$ 1 milhão da
universidade pelo trabalho no mesmo
período. 

Os custos não páram por aí. Os registros
acusam o pagamento de US$ 3.6 milhões
para uma firma de contabilidade executar
auditoria na universidade estadual. 

Os advogados envolvidos na investi-
gação disseram no dia 8 de agosto, que
a cobrança do valor exorbitante é justa
devido à complexidade do caso.

A University of Medical and Dentistry of
New Jersey é considerada a maior do
país na área médica, com mais de 15 mil
funcionários, 5 mil estudantes e um or-
çamento público anual de cerca de US$
1.5 milhões. Anualmente, a universidade
recebe centenas de milhares de dólares
em pagamentos por procedimentos mé-
dicos oferecidos à população, além das
mensalidades de estudantes, contratos

com empresas privadas e verbas para
pesquisas. 

Os advogados da firma de Stern
afirmaram que a investigação foi capaz
de descobrir mais de US$ 100 milhões
em fraudes, valor cobrado aos cofres
públicos para cobrir supostos custos da
universidade. 

Também foram apontados,  gastos des-
necessários que levantaram suspeitas
para a atual prática médica do local,
exemplificando, foi encontrada uma sala
dentro do hospital, onde eram armazenados
produtos hospitalares que posteriormente
seriam destinados ao lixo. Essa prática
vinha sendo aplicada sistematicamente
para justificar gastos do hospital.

As contas submetidas pelas companhias
de auditoria já causaram atrito entre
membros da diretoria da universidade e
advogados. Stern afirmou que os diretores
estão preparando uma resposta para os
casos de fraude que sua firma de advocacia
tem descoberto entre eles. 

O governo do estado se pronunciou a
favor da continuação da investigação
afirmando que os custos podem estar
sendo altos para a execução da auditoria
e poderiam ser muito maiores caso esta
inspeção não viesse a acontecer no pre-
sente momento. Entretanto, não descarta a
contratação de advogados públicos para
diminuir tais custos. 

UUnniivveerrssiittyy  ooff  MMeeddiicciinnee  aanndd  DDeennttiissttrryy  ooff  NNeeww
JJeerrsseeyy  

A universidade estadual é a primeira do
país a ser colocada sob a supervisão
do governo federal. Os administradores
concordaram com a investigação após um

defensor público ter afirmado que levaria
os casos de fraudes para o fórum fede-
ral. Tal poderia destuir as finanças da
universidade, fazendo com que fossem
paralisados os repasses federais à ins-
tituição. 

Durante uma década, os procuradores
públicos têm procurado empresas priva-

das para a auditoria e fiscalização de
Departamentos de Polícia e Sindicatos de
Trabalhadores, que se provaram corruptos. 

Entretanto, investigar um sistema uni-
versitário e hospitalar tão extenso como
da UMDNJ é um trabalho complexo e
intensivo, muito mais complicado do que
qualquer outra investigação anterior.

local
Boy George vai passar a semana limpando as ruas de New
York, como parte de uma pena de serviços comunitários por
ter sido condenado por desperdiçar o tempo da polícia. Se

não cumprir a pena, o ex-líder do Culture Club pode ir para a prisão. Ele sofreu
reprimenda de um juiz nova-iorquino por não ter pago multa de US$ 1 mil nem ter
cumprido trabalho comunitário a que fora condenado. 

GEORGE E
A VASSOURA 

Durante a comemoração do 5º aniversário dos
atentados ao WTC, os parceiros das vítimas farão
a leitura dos nomes dos mortos nos ataques.

Também, um minuto de silêncio deverá ocorrer às 8:45am, em 11 de setembro
próximo, em memória das 2749 pessoas mortas no local. Até hoje, existe uma
movimentação de visitas no local.

5 ANOS WORLD
TRADE CENTER

O governo de New York apresentou no dia 10 de agosto um plano
ambicioso para diminuir a venda ilegal de bebidas alcoólicas para

menores de 21 anos. A medida inclui a instalação de câmeras de
vídeo e de máquinas para identificação da veracidade dos

documentos de identidade nas casas noturnas. O equipamento se
tornará obrigatório para mais de 250 bares de toda a cidade

)
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Maior hospital dos EUA sob investigação
por fraudes

A University of Medicine and Dentistry of New Jersey é uma instituição de ensino superior administrada pelo governo
estadual fundada em 1970 em Newark, NJ. Considerada a maior universidade da área de saúde do país, ela também
é líder em pesquisas médicas e mantém o maior centro de tratamento de soropositivos do país. A universidade
recebe o maior orçamento federal já registrado e mantém parceria com diversas outras universidades, hospitais e
empresas privadas
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