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REFORMA DO ESTADO

Assembléia debate
organizações sociais

A
Assembléia Legislativa
promoveu, no mês de
junho, o Ciclo de De-
bates �Reforma do Es-
tado � As Organizações

Sociais�, com o objetivo de reunir
deputados, representantes do gover-
no mineiro, líderes sindicalistas, au-
toridades do governo federal, de
outros Estados e de municípios ad-
ministradores e servidores públicos
interessados nas mudanças estrutu-
rais do Estado, no âmbito do Poder
Executivo. O ciclo de debates teve

também como finalidade colher su-
gestões para o aprimoramento do
texto do Projeto de Lei (PL) 1.570/97,
do deputado Miguel Martini (PSN), que
institui o �Programa Estadual de Incen-
tivo às Organizações Sociais�, cujo ob-
jetivo é de �fomentar a absorção de
atividades que já venham sendo tam-
bém exercidas pelo setor priva-
do, nas áreas de ensino, pesquisa
científica e tecnológica, cultura e
saúde�.

Ao mesmo tempo em que pos-
sibilitou ampla discussão dos obje-
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tivos do governo federal, o ciclo de
debates deixou bastante visíveis os
pontos de divergência entre gover-
no e setores do funcionalismo. O
governo vê o seu projeto como uma
forma de reduzir o tamanho do Es-
tado e promover a melhoria da qua-
lidade da prestação de serviços à
população, com um maior controle
dos resultados e com a participação
da sociedade na gestão e fiscaliza-
ção. Para setores do funcionalismo
público, a proposta de instituição
das organizações sociais seria uma
forma de privatização disfarçada,
que, além de não trazer a eficiên-
cia preconizada pelas autoridades
governamentais, permitiria, por
meio de demissão, o enxugamento
da máquina. Alegam também que
não há garantia de que a aposta
nas organizações sociais seja me-
nos onerosa ao Estado e de que
haverá qualidade na prestação dos

serviços.

Ciclo expõe divergências � O
representante do Ministério da Ad-
ministração Federal e Reforma do
Estado (Mare), Carlos Cristo, abor-
dou a questão das organizações so-
ciais sob a ótica da reforma admi-
nistrativa que está em curso. �Te-
mos uma crise no âmbito do apare-
lho do Estado em que não conse-
guimos produzir serviços que aten-
dam a uma demanda da população
no grau de satisfação e exigência
que ela pede�, assinalou. Ele cir-
cunscreveu as dimensões da refor-
ma como institucional, cultural e
gerencial.

A reforma do Estado está basea-
da num diagnóstico do Regime Ju-
rídico Único, que apontou �um con-
ceito de estabilidade equivocada,
carreiras mal-estruturadas, ausência
de incentivos e desequilíbrios nas
remunerações, e, portanto, essa di-
mensão institucional legal tem de
apontar para a resolução desses pro-
blemas�, assinalou Carlos Cristo. A
dimensão cultural baseia-se no diag-

nóstico que aponta para a desconfi-
ança com relação à área pública,
para uma rigidez das normas públi-
cas e para um excesso de forma-
lismo. No aspecto gerencial, os fa-
tores são a ausência de objetivos
claros, a falta de motivação e
capacitação deficiente, a ausência
de avaliação �e de mecanismos que
possam punir ou premiar consoan-
te avaliação�.

A partir desses diagnósticos, fo-
ram definidas metas do Plano Dire-
tor de Reforma do Estado: aumento
da governança, da eficácia, da efi-
ciência, limitação da ação do Esta-
do às funções que lhe são próprias.
�Isso significa, entre outras coisas,
desprivatizar o Estado�, resumiu
Carlos Cristo.

Os princípios que pautaram a
reforma foram o foco no cidadão
como cliente e usuário dos serviços
públicos, competitividade, descen-
tralização, controle por resultados,
controle social e valorização do ser-
vidor público. A administração não
deve estar voltada para si mesma
nem para as corporações ou sindi-
catos, mas para o cidadão. A valori-
zação do servidor público passa por

uma redefinição dos resultados do
seu trabalho, que estão voltados
para o cidadão.

A partir desses princípios, o go-
verno definiu os pontos fundamen-
tais da reforma do Estado: a manu-
tenção de um núcleo estratégico,
onde são formuladas as políticas pú-
blicas,  composto fundamentalmen-
te da cúpula dos Ministérios, da Pre-
sidência, do Legislativo, do Judiciá-
rio, do Ministério Público, da Diplo-
macia e das Forças Armadas. Esse
núcleo é responsável pelas ativida-
des exclusivas do Estado, como as
de regulamentação, fiscalização, fo-
mento, segurança social básica, pro-
teção ao índio, gerenciamento do
meio ambiente.

Os serviços não exclusivos,
aqueles sobre os quais o Estado não
tem monopólio � (educação, pes-
quisa, hospitais, museus, etc.) � e
que hoje são executados diretamen-
te pelo Estado, terão sua opera-
cionalização transferida para entida-
des do terceiro setor, as organiza-
ções sociais, que podem ser uma
fundação ou uma associação públi-
ca, seguindo um modelo previamen-
te instituído na lei de organizações

Carlos Cristo, representante  do Mare: abordou as organizações sociais sob a ótica

da reforma administrativa que está em curso
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sociais, no caso do governo fede-
ral.

�O Estado continuará financian-
do essas organizações, com o com-
promisso de que elas captem, no
mínimo, 10% de recursos fora do
Estado, para estimulá-las a
internalizar economias onde houver
possibilidade. Isso, em alguns ca-
sos, é mais evidente e, em outros,
mais difícil. No caso de uma televi-
são educativa, há possibilidade de
apoios e patrocínios que podem e
devem ser internalizados. Esses re-
cursos podem e devem ser utiliza-
dos na complementação de salários

e em uma proposta de um plano
de cargos e salários compatível com
o mercado�, explicou Carlos Cristo.

A relação dessas organizações
com o governo será definida por
meio de um contrato de gestão, que
disporá sobre os objetivos, as metas
e os indicadores de resultados. O
perfil das organizações sociais são de
organizações públicas sem fins lucra-
tivos, com regras e regulamentos pró-
prios, quadro próprio de recursos
humanos (foco do controle do Con-
selho de Administração), proibição de
distribuição de recursos ou de
patrimônio e bens pertencentes ao

poder público. A contribuição do Es-
tado para uma organização social
deve ser feita através de recursos
humanos e financeiros, de patrimônio
e apoio organizacional.

Reações � A secretária adjunta de
Governo do Município de Camara-
gibe (PE), Vera Regina Paula Baroni,
opõe-se frontalmente às propostas
do governo. Para ela, a instituição
das organizações sociais tem o pro-
pósito de desmontar a estrutura pú-
blica, particularmente a do setor da
saúde, trazendo para o servidor pú-
blico apenas a possibilidade de de-
missão. Vendo outras intenções por
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O repasse de serviços pres-
tados pelo Estado às or-
ganizações sociais provoca

a apreensão do funcionalismo pú-
blico, que promete recorrer à Justi-
ça contra a proposta contida no Pro-
jeto de Lei 1.750/97, do deputado
Miguel Martini (PSN), apresentada
pelo governo federal, em 1995. Para
os servidores, a proposta é ilegal e
inconstitucional, onera os cofres do
Estado, além de não garantir a efeti-
va melhoria da qualidade dos servi-
ços prestados à sociedade.

A afirmação é sustentada pelo
presidente do Sindicato dos Servi-
dores do Instituto de Previdência
Social dos Servidores do Estado de
Minas Gerais (Sisipsemg), João Diniz
Pinto Júnior, que toma como base a
proposta, ainda em estudo pela Se-
cretaria de Estado de Recursos Hu-
manos e Administração, de transfe-
rir do Instituto para a iniciativa pri-
vada a gestão dos serviços de saú-
de. Segundo João Diniz Júnior, a es-
timativa do governo é de que, além
dos 8% descontados atualmente no
contracheque dos servidores, eles
ainda teriam que contribuir com
R$ 5,00 por segurado e por depen-
dente, para ter direito aos serviços
de saúde. De acordo com essa pro-

Servidores querem ir à justiça contra  
jeção, o número de segurados, seria
de 300 mil em 1998, de 720 mil em 1999
e de 180 mil no ano 2000, atingindo
um total de 1,2 milhão no período. A
receita com a taxa de inclusão seria,
portanto, de R$ 7,1 milhões em 1998 e
chegaria a R$ 124,1 milhões ao final
do período. O Sisipsemg afirma que,
nos cinco anos de contrato, o Ipsemg
teria que desembolsar R$ 266,3 mi-
lhões, quando apenas os R$ 7,1 mi-
lhões previstos para 1998 seriam sufi-
cientes para comprar equipamentos e
contratar pessoal especializado em
informática, aumentar a remuneração
de médicos e prestadores de serviços
e, conseqüentemente, melhorar o
atendimento dos segurados no interi-
or do Estado.

�Eles não especificam o critério
para a evolução do número de segu-
rados, mas entendem que, a partir da
deflagração de uma campanha, have-
ria a adesão do servidor público. Só
esquecem que o servidor está saindo
de uma gratuidade na área da saúde
pelo Ipsemg, mesmo com todos os pro-
blemas decorrentes da asfixia finan-
ceira, provocada pela apropriação dos
recursos pelo Tesouro do Estado�, cri-
tica. João Diniz Júnior explica ainda
que o desconto de 8% nos vencimen-
tos dos servidores é destinado ao aten-

dimento de saúde, ao pagamento de
pensão por falecimento e a outros
benefícios, como auxílio-funeral, reclu-
são, natalidade, etc. Segundo ele, a
proposta prevê que, além desses 8%,
cada servidor ou dependente contri-
bua com R$ 5,00, uma parte paga pelo
Ipsemg � que não tem recursos � e
outra pelo servidor, que vai ter que
pagar também pelas consultas realiza-
das. A Secretaria de Administração não
se pronuncia sobre o assunto, afir-
mando que a proposta ainda está em
fase de elaboração.

O documento, que foi entregue aos
parlamentares durante o ciclo de de-
bates, também compara os números
apresentados pelo Hospital Governa-
dor Israel Pinheiro (HGIP), do Ipsemg,
e pelo Hospital das Clínicas (HC), de
Porto Alegre, gerenciado por uma or-
ganização social. �Vimos que um hos-
pital com uma área fixa muito maior,
com quase o dobro do número de ser-
vidores em regime celetista, trabalhan-
do oito horas diárias, produz pratica-
mente a mesma coisa que o Hospital
do Ipsemg, com a metade do número
de servidores em regime estatutário�,
argumenta o sindicalista. Ele ressalta
que a despesa do Hospital das Clíni-
cas é três vezes maior: seu gasto total
é de R$ 146,8 milhões, enquanto o
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trás da realidade reformista que o
governo aponta, ela afirmou que �a
sociedade civil organizada deve ar-
güir a ilegalidade dessas reformas,
dos contratos de gestão, de forma a
conquistar, no futuro, uma socieda-
de mais justa e igualitária.�

Nesta mesma linha de argumen-
tação, o presidente do Sindicato dos
Trabalhadores da Saúde de São Pau-
lo, Ângelo D�Agostini Júnior, criti-
cou o projeto das organizações so-
ciais, considerando-o �mais uma
maneira de denominar a terceiri-
zação do serviço público�. O sindi-
calista falou da experiência implan-

tada pela Prefeitura de São Paulo,
que repassou a concessão do servi-
ço de saúde a algumas cooperati-
vas privadas. Segundo ele, ao con-
trário do marketing feito na época
da mudança, em ano eleitoral, hou-
ve um aumento do número de re-
clamações com relação ao atendi-
mento e denúncias das próprias co-
operativas sobre a falta de repasse
dos recursos públicos para a manu-
tenção dos serviços.

A experiência  paulista, segun-
do  D�Agostini Júnior, mostrou que
as instituições de saúde passam a
atender, cada vez mais e com qua-

lidade e rapidez, grupos reduzidos
de pessoas que podem pagar pelo
serviço, em detrimento do atendi-
mento público. Disse ainda que este
modelo, na área da saúde, fere os
princípios do Sistema Único de Saú-
de (SUS), que são a universalidade
e a integralidade do atendimento,
sob a fiscalização da sociedade. Ele
defendeu uma presença mais inten-
sa da sociedade civil no serviço
público, �o que é bem diferente
desta proposta de entregar o que é
do Estado ao setor privado�.

D�Agostini Júnior criticou o pro-
cesso de qualificação das organiza-
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proposta das organizações sociais
HGIP gasta R$ 42,3 milhões. Segundo
o relatório, a despesa total do HC com
pessoal representa 69,36% dos gastos,
enquanto a do HGIP chega a 62,7%.
As diferenças atingem ainda a relação
da despesa total com o número de fun-
cionários: R$ 36,44 e R$ 22,4, respec-
tivamente; despesa total com número
de cirurgias: R$ 5,57 e R$ 1,69; com
atendimento ambulatorial: R$ 24,65 e
por atendimento: R$ 12,35.

�Dá para se ter melhor qualidade
sem onerar, como é o caso do hospi-
tal do Rio Grande do Sul, desde que
se tenha vontade política para implan-
tar um plano de cargos e salários�,
garante João Diniz Júnior. Ele denun-
cia que os servidores mineiros estão
há três anos e meio sem reajuste, sem
valorização profissional ou plano de
carreira. Com o Programa de Desliga-
mento Voluntário (PDV) e a corrida
para a aposentadoria como conse-
qüência da reforma constitucional, o
Estado está contratando sem concur-
so público para recompor a força de
trabalho, �uma contratação precária,
temporária e ilegal�. Segundo ele, esse
é um fator que torna precária a pres-
tação de serviços, cuja qualidade de-
pende das mudanças políticas.

A situação dos servidores ficaria
ainda mais complexa com o repasse

de serviços fundamentais, como saú-
de e educação, para as organizações
sociais. Na interpretação dos sindica-
listas, restaria ao servidor duas alter-
nativas. A primeira seria aceitar traba-
lhar nas organizações sociais, sendo
contratado pelo regime celetista, uma
perspectiva confortável para a organi-

zação, que encontra um quadro de
servidores sem reajuste salarial, sem
um plano de cargos e salários e sem
perspectivas de melhoria das condi-
ções de trabalho ou de valorização
do desempenho. A outra alternativa
seria continuar num quadro de ser-
vidores públicos estatutários em
extinção, sem poder de mobili-
zação e sem garantia de melhoria
salarial.

Na opinião de Diniz Júnior, a or-
ganização social é um instrumento
que permite ao Estado entregar o
patrimônio e a receita pública para
transformar serviços competitivos em
ganhos para a iniciativa privada. No
caso dos servidores, o governo as-
sumiria toda a parte de previdência,
onde não há receita, e entregaria a
saúde, considerada como atividade
mercantil, aos empresários que não
teriam fins lucrativos. �No ciclo de
debates, o secretário de Estado do
Planejamento e Coordenação Geral,
Marcus Pestana, disse que acredita-
va no espírito humanitário e na pers-
pectiva de campanha de marketing

institucional. Isso é uma ironia. É
fazer pouco do servidor público e
da sociedade�, protesta Júnior.

(Fabíola Farage)

João Diniz: proposta das organizações

sociais onera os cofres públicos

n
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ções sociais, que considera discricio-
nário, por caber exclusivamente ao
ministro da Saúde, no âmbito da
União, a indicação dos grupos que
viriam a constituí-las. Ele sugeriu que
o Poder Executivo, por meio do
Mare, poderia, no tocante à área da
saúde, onde o SUS já é uma refor-
ma do aparelho de Estado, discutir
alternativas de aperfeiçoamento de
estruturas, gerenciamento e finan-
ciamento de órgãos e entidades
públicas da área da saúde, para a
qual defende uma gestão com
maior flexibilidade.

As maiores dúvidas dos partici-
pantes do debate foram sobre a
transferência de recursos do Estado
para as organizações sociais, a for-
ma jurídica do contrato de gestão, a
fiscalização dos serviços, o contro-
le do desempenho e a eficácia da
prestação de serviços. A preocupa-
ção era que todo o esforço na for-
mação de pessoal especializado,
com investimentos de muitos anos
e de milhões de reais, fosse entre-
gue à iniciativa privada e, natural-
mente, com o temor da demissão
em massa de funcionários públicos.

Carlos Cristo, em resposta às crí-
ticas, classificou de sofisma a idéia
de que a criação das organizações
sociais conflita com o Sistema Úni-
co de Saúde (SUS). As discussões
em torno do projeto, acrescentou,
mostram  que o  governo procura
meios de  enxugar a máquina ad-
ministrativa, pensando na coletivi-
dade e não em grupos setorizados.
Segundo ele, estaria havendo tam-
bém confusão entre a terceirização
e o projeto das organizações soci-
ais, que estabelece um contrato de
gestão com regras claras de contro-
le da concessão, mantendo diver-
sas características do setor público.
�E a demissão de funcionários não
é facilitada em nenhum momento
pela implementação das organiza-
ções sociais�, acentuou.

A secretária de Recursos Huma-
nos da Prefeitura de Curitiba, Sandra

Mara Lopes Capriglione, falou so-
bre a implantação de organizações
sociais naquele município. A Pre-
feitura tinha, em 1997, uma estru-
tura pesada, recursos limitados e
demanda social crescente. A saída
encontrada foi a flexibilização da
máquina pública e a criação do há-
bito de planejar e compartilhar a
gestão pública com a sociedade,
como caminho mais curto para a
implantação do Programa Municipal
de Publicização. Os resultados, se-
gundo Sandra Mara, foram a
melhoria da qualidade dos serviços
públicos, com os mecanismos de
controle voltados para resultados; o
excedente financeiro gerado e apli-
cado nas atividades das organiza-
ções sociais; e uma boa parceria e
co-responsabilidade da sociedade na
prestação dos serviços públicos.

Projeto mineiro � O Projeto de
Lei 1.570/97, que institui o Progra-
ma Estadual de Incentivo às Orga-
nizações Sociais, foi apresentado
pelo seu autor, deputado Miguel
Martini (PSN), e debatido pelo se-
cretário de Estado do Planejamento,
Marcus Pestana; pelo secretário de
Formação Sindical do Sindsprev
(PE), Isaltino Nascimento filho; e
pelo diretor da Confederação Nacio-
nal dos Trabalhadores na Seguridade
Social, Temístocles Marcelos Neto.

O deputado Miguel Martini dis-
se que as reformas estruturais do
Estado exigem um alto grau de
envolvimento e comprometimento
da sociedade, para o equaciona-
mento dos principais problemas do
País. As organizações sociais, segun-
do o deputado, inserem-se na pro-
posta de reforma e modernização
institucional do Estado. Por defini-
ção, trata-se de associações civis
sem fins lucrativos, destinadas a as-
sumir, em cooperação com o Poder
Executivo, a execução de ativida-
des de ensino, pesquisa científica e
tecnológica, preservação do meio
ambiente, cultura e saúde, relacio-

nando-se com o Estado por meio
de contratos de gestão, que seriam
acordos formais firmados entre o
Estado e a associação civil conten-
do os objetivos e metas da entidade
e os compromissos do governo, ten-
do em vista o atendimento dos mes-
mos. Os recursos financeiros das
organizações sociais, segundo o Pro-
jeto 1.570/97, provêm de verbas do
Orçamento do Estado, mediante
subvenções sociais transferidas pelo
poder público, doações e contribui-
ções de entidades nacionais e es-
trangeiras, rendimentos de aplica-
ções pertinentes ao patrimônio e aos
serviços sob sua administração. A
fiscalização de suas atividades será
de competência da secretaria de
Estado da área específica de atua-
ção da organização.

O deputado disse também que
o Estado é incapaz de executar to-
dos os serviços e políticas públicas.
�O Estado não pode ser um obstá-
culo às pessoas que querem se jun-
tar para prestar um serviço à comu-
nidade�, concluiu.

Para o secretário de Estado do
Planejamento, Marcus Pestana, o
Projeto das Organizações Sociais,
juntamente com outros que trami-
tam na Assembléia, reflete e discu-
te uma nova realidade da adminis-
tração pública no Brasil, redefinindo
objetivos e funções de órgãos, ins-
tituições, serviços e servidores pú-
blicos. �Há uma mudança nos
paradigmas e conceitos do serviço
público. Estamos desenhando o fu-
turo, discutindo a remodelagem de
estruturas, a mudança de sistemáti-
cas�, disse. Nesta discussão, Pesta-
na citou dois projetos encaminha-
dos pelo Executivo à Assembléia �
o da Agência Estadual de Regulação
de Serviços Públicos e o que trata
das carreiras especiais na adminis-
tração pública � como complemen-
tares ao das organizações sociais.

Segundo o secretário, quatro
questões de caráter conceitual de-
vem pautar a discussão em torno

ASSEMBLÉIA DEBATE ORGANIZAÇÕES SOCIAIS
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A abertura do ciclo de debates aconteceu no dia 15
de junho, com a exposição sobre o tema principal feita
pelo diretor da Secretaria de Logística e Projetos Especi-
ais do Ministério da Administração Federal e Reforma do
Estado (Mare), Carlos Manoel Pedroso Neves Cristo. Como
debatedores, atuaram a secretária adjunta de Governo
de Camaragibe (PE), Vera Baroni; a secretária de Recur-
sos Humanos da Prefeitura de Curitiba, Sandra Capriglione;
e o presidente do Sindicato dos Trabalhadores da Saúde
de São Paulo, Ângelo D�Agostini Júnior.

O ciclo de debates teve também como objetivo co-
lher sugestões para o aprimoramento do texto do Proje-
to de Lei (PL) 1.570/97, do deputado Miguel Martini
(PSN), que institui o �Programa Estadual de Incentivo às
Organizações Sociais�. O projeto tem o propósito de
�fomentar a absorção de atividades que já venham sen-
do também exercidas pelo setor privado, nas áreas do
ensino, da pesquisa científica e tecnológica, da cultura e
da saúde�. Estas atividades poderão ser absorvidas pelas
organizações sociais.

O deputado Miguel Martini apresentou os principais
pontos do projeto, em sessão que teve a participação do
secretário de Estado do Planejamento e Coordenação
Geral, Marcus Pestana; do secretário de Formação Sindi-
cal do Sindicato dos Servidores da Previdência do Estado
de Pernambuco, Isaltino José do Nascimento Filho; e do
diretor da Confederação Nacional dos Trabalhadores na
Seguridade Social, Temístocles Marcelos Neto. O ciclo
de debates foi encerrado no dia 16 de junho, com dis-
cussão e apresentação de sugestões para o aprimora-
mento do projeto de lei.

Participaram da cobertura do ciclo de debates os

jornalistas Cristiane Pereira, Eustáquio Marques,

Francisco de Morais Mendes e Rodrigo Lucena.

do tema das organizações sociais: a
definição do que é público ou  es-
tatal e do que é privado ou particu-
lar; as novas tecnologias, que exi-
gem a superação da burocracia e a
mudança das rotinas dos serviços
públicos; o modelo do Estado do
futuro; e o modelo de controle es-
sencial e estratégico do Estado. Ele
ressaltou que os contratos de ges-
tão, propostos no Projeto de Lei
1.570/97, garantem transparência e
flexibilidade na gestão dos recur-
sos públicos, assegurando também
a qualificação dos serviços por meio
da proposta de licitação.

O representante do Sindicato dos
Servidores da Previdência de Per-
nambuco, Isaltino Nascimento Filho,
elogiou a iniciativa da Assembléia
em debater o projeto com a socie-
dade. Ele apontou que ambos os
projetos querem desobrigar o Esta-
do de seus serviços mínimos e re-
duzem direitos conquistados na
Constituição de 1988, em setores
essenciais como os da educação,
saúde, meio ambiente, ciência e
tecnologia. Afirmou também que é
ilusão acreditar que as organizações
sociais irão assumir, sem ter lucros,
obrigações que hoje são do Estado.
�Isso não existe em nenhum lugar
do mundo. Por que aconteceria
aqui?�, questionou.

O diretor da Confederação Na-
cional dos Trabalhadores na Segu-
ridade Social, Temístocles Marcelos
Neto, também criticou os projetos
que, na sua opinião, visam à
privatização dos serviços públicos
e à desregulamentação dos direi-
tos dos servidores e dos cidadãos,
que serão prejudicados com a re-
tirada das obrigações e deveres do
poder público assegurados na
Constituição.

No encerramento do ciclo de
debates, representantes dos ser-
vidores do Estado e de órgãos pú-
blicos apresentaram várias suges-
tões para o aprimoramento do Pro-
jeto de Lei 1.570/97, do deputa-

do Miguel Martini (PSN), que ins-
titui o Programa Estadual de In-
centivo às Organizações Sociais.
Foram apresentadas 15 sugestões
ao projeto, que vão desde a su-
pressão de setores, como os da
Saúde, da Educação e do Ipsemg,
da área de abrangência do proje-
to,  até a simples retirada da
tramitação do mesmo. Outras su-
gerem que a discussão seja am-

pliada para toda a sociedade. Nes-
se sentido, foram apresentados um
abaixo-assinado aos presentes e um
documento da Frente contra a Des-
truição do Serviço Público, formada
por entidades sindicais mineiras.
Este documento procura demonstrar
que a transferência do Ipsemg para
o setor privado acarretará maior cus-
to que a gestão da forma como é

feita atualmente.
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