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Governo passará gestão de dez UPAs
da Região Metropolitana para as OS
Processo de seleção começa após a sanção de lei que autoriza novo modelo

Enem: melhor pontuação para filiais de escolas
Apesar de carga horária e da proposta pedagógica iguais, desempenho de alunos supera o das matrizes

Fábio Vasconcellos
fabiovas@oglobo.com.br

● Dez Unidades de Pronto
Atendimento 24h (UPAs) loca-
lizadas na Região Metropoli-
tana do Rio serão as primei-
ras a serem administradas
por Organizações Sociais
(OS). Assim que o governo
sancionar a nova lei que auto-
riza a contratação dessas en-
tidades, o que deve ocorrer
em até 15 dias, a Secretaria
estadual de Saúde inicia o
processo de qualificação e se-
leção das OS. Ainda não está
definido se essas organiza-
ções serão contratadas tam-
bém para gerir hospitais.

No momento, a Secretaria
de Saúde, que ainda não divul-
gou quais UPAs passarão para
as OS, já trabalha na definição
das metas que vão impactar
nos pagamentos a essas enti-
dades. Segundo o órgão, os
contratos vão estabelecer, por
exemplo, metas quantitativas,
como o número de atendimen-
tos ou internações, e metas
qualitativas, como o índice de
satisfação do pacien-
te, redução da taxa de
infecção hospitalar ou
de mortalidade.

Aprovada anteon-
tem após uma tumul-
tuada sessão na Alerj,
a proposta do governo
de utilizar OS para cui-
dar da gestão das uni-
dades médicas pode,
no entanto, enfrentar
uma batalha judicial.
O Conselho Regional
de Medicina do Rio
(Cremerj) anunciou
ontem que vai recor-
rer à Justiça para der-
rubar a nova lei. Para
o conselho, a contra-
tação de OS para a
gestão da saúde é in-
constitucional.

— Além da questão
legal, entendemos que
a contratação das OS
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● O Enem 2010 revela que as es-
colas particulares no Rio conse-
guiram melhor pontuação nas
suas filiais do que nas matrizes.
O exame mostra ainda que das
60 escolas mais bem colocadas
no município do Rio, 13 – o equi-
valente a 21,67% — ficam na Zo-
na Oeste: cinco na Barra da Ti-
juca, três no Recreio, três em Ja-
carepaguá, uma em Realengo e
uma em Campo Grande.

Em terceiro lugar, o Colégio
Santo Agostinho do Novo Le-
blon, na Barra, está melhor co-

locado que a matriz, no Leblon,
em 5o-. O mesmo acontece com a
Escola Parque: a filial da Barra
está em 19o-, enquanto a da Gá-
vea, aparece em 24o-. E o Colégio
Cruzeiro de Jacarepaguá, em
15o-, teve evolução melhor que o
do Centro, que ocupa a segunda
posição: subiu 15,79 pontos em
relação à média de 2009, contra
14,92 pontos da matriz.

Turma menor e
mais atenção aos alunos
Um dos diretores da Escola

Parque e responsável pelo Ensi-
no Médio, Carlos Alberto Nasci-
mento atribui o melhor desem-

penho da Barra ao fato de lá a
turma ser menor: cerca de 16
alunos no terceiro ano do Ensi-
no Médio, contra 30 na Gávea.
Isso favorece, segundo ele, a for-
mação de um grupo homogêneo
e mais atenção a cada estudante
por parte dos professores.

Nascimento diz que, em am-
bos os colégios, a proposta pe-
dagógica é a mesma: carga ho-
rária integral no último ano do
Ensino Médio, simulados e ativi-
dades que vão além do Enem:

—- O Enem cobra competên-
cias e habilidades em certos
campos do conhecimento, mas
temos projetos que considera-

mos importantes como forma-
ção crítica, social e ambiental.
Acabamos de mandar 80 alu-
nos de outras séries para o
Pantanal. Discutiram sustenta-
bilidade, energia, água, física,
química e biologia e fizeram
trabalho social numa comuni-
dade. Isso ajuda na reflexão e
na redação. Essa diversidade
de situações talvez seja o gran-
de diferencial.

Na Barra, colégios com
instalações físicas melhores

Para o presidente da Câ-
mara Comunitária da Barra,
Delair Dumbrosck, o elevado

dificulta a fiscalização no uso
dos recursos, além de acabar
com a permanência dos médi-
cos nas unidades, o que impe-
de o processo de formação
dos novos médicos que preci-
sam fazer residência — disse a
presidente do Cremerj, Márcia
Rosa de Araújo.

Professor diz que metas
devem ser públicas

Em nota, a Secretaria de Saú-
de informou que acredita na
constitucionalidade da nova
lei. De acordo com o governo, o
Supremo Tribunal Federal
(STF) já analisa uma ação de in-
constitucionalidade e, desde
que ela começou a tramitar no
fim dos anos 90, não foram con-
cedidas liminares impedindo a
contratação de OS no país.

Durante a aprovação da lei
das OS da saúde na Alerj, de-
putados de oposição levanta-
ram dúvidas quanto ao pro-
cesso de contratação das or-
ganizações. Na avaliação dos
parlamentares, não há clareza
sobre se haverá ou não licita-
ção. A Secretaria de Saúde ex-

plicou que a lei de licitações
“estabelece que pode haver
dispensa de licitação para a
celebração do contrato de
gestão. Mas isso não significa
que não haverá um procedi-
mento de escolha”. Segundo o
órgão, será realizado processo
seletivo que atenda aos “prin-
cípios constitucionais, como a
impessoalidade, a eficiência, a
economicidade”.

A clareza na fiscalização do
trabalho das OS é outro ponto
que ainda gera dúvidas. Pro-
fessor de administração públi-
ca e gestão da saúde da Fun-
dação Getúlio Vargas, Istvan
Kasznar defende a profissiona-
lização na saúde e destaca a
necessidade de a secretaria
tornar pública os parâmetros
e as metas que as OS terão que
cumprir:

— Creio que a medida (con-
tratação de OS) é bem vinda
por uma questão de bom sen-
so. Existe uma mega crise hos-
pitalar no Brasil e isso repercu-
te também no Rio. É preciso
dispor de qualificação na saúde
e de uma gestão profissionaliza-

da. Para isso, contudo, é
preciso saber quais são os
indicadores que essas OS
terão que atender. Por en-
quanto, esse é um dado
que a sociedade ainda não
conhece — disse Istvan.

Outro ponto importan-
te, segundo o professor, é
definir como as OS pode-
rão ser substituídas, ca-
so não atendam aos parâ-
metros estabelecidos pe-
la secretaria:

— É preciso ainda esta-
belecer as responsabili-
dades das OS. Elas vão
entrar em unidades que
já estão em funcionamen-
to e com os problemas
que conhecemos. Portan-
to, é necessário definir
quais são as suas respon-
sabilidades a partir da
entrada nas unidades
médicas. ■
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A QUEM INTERESSA
● A SESSÃO de aprovação do modelo de
Organizações Sociais para ser aplicado
na Saúde fluminense atraiu à Alerj mani-
festantes de corporações que se benefi-
ciam da péssima administração da rede
pública de atendimento.

COM A quebra de preceitos burocráticos
e antigos do serviço público, permitida
pelas OS, o estado poderá pagar mais e
cobrar resultados.

SEM ISSO, o salário é baixo e o servidor
não trabalha como deveria. Trata-se de
um pacto pela mediocridade, que interes-
sa a algumas castas e prejudica a popu-
lação pobre, a que mais depende da rede
pública.

poder aquisitivo da Barra da
Tijuca tem levado escolas a
investir na região. A renda
per capita no bairro é de R$
2.488,47, inferior apenas à da
Lagoa (R$ 2.955,29), segun-
do o Armazém de Dados da
Prefeitura. Na Barra, os colé-
gios têm área maior e, em
consequência, instalações fí-
sicas melhores:

—- Deixar o garoto enfurna-
do num prédio de concreto
com uma quadrinha de futebol
é uma coisa. Com área verde e
bom espaço para esportes, é
outra conversa.

Segundo ele, outros colé-

gios — como o Salesiano, de
Niterói — vêm buscando ter-
renos disponíveis na região.
No ano passado, o Marista
São José, tradicional estabe-
lecimento de ensino da Tiju-
ca, abriu uma filial perto do
condomínio Rio 2.

A Escola Americana, que já
fincou o pé no bairro, com-
prou uma área maior para
construir uma nova unidade,
que deve ficar pronta em
dois anos e meio.

No nível superior, a PUC, em
2008, inaugurou um campus
na Barra, que oferece cursos
livres e de pós-graduação. ■

Estado transfere Ensino Fundamental para prefeituras
Medida, que será concluída até 2012, vai afetar 44 mil alunos da capital e 19 mil em Niterói

Guilherme Pinto / 13-10-2004

A ESCOLA municipal Pereira Passos, no Rio Comprido, é uma das alugadas para aulas do estado

Fabíola Gerbase
fabiola.gerbase@oglobo.com.br

● Todas as turmas de Ensino Funda-
mental mantidas pelo governo esta-
dual no Rio e em Niterói passarão a
ser responsabilidade dos municípios
em 2012. O objetivo do secretário es-
tadual de Educação, Wilson Risolia, é
fazer a transição antes do início do
ano letivo, mas a mudança, que afeta-
rá cerca de 44 mil alunos na capital e
19 mil em Niterói, ainda precisa ser
acertada com as prefeituras. A secre-
tária municipal de Educação de Nite-
rói, Maria Inês Azevedo de Oliveira,
considera a medida inviável, porque
precisaria quase dobrar até 2012 o nú-
mero de estudantes nas 45 escolas de
Ensino Fundamental da cidade.

Já a Secretaria municipal de Educa-
ção do Rio informou que está estudan-
do como o processo poderá ser con-
duzido. Risolia afirma que as prefeitu-
ras precisarão discutir o impacto da

transferência e que, como vem acon-
tecendo em municípios do interior,
Rio e Niterói poderão contar com os
profissionais do estado por um ano
para a transição. Maria Inês diz que a
intenção de passar as últimas turmas

de Fundamental para os municípios já
foi discutida, mas o prazo era 2015:

— Combinou-se que faríamos a ab-
sorção progressiva dos alunos do pri-
meiro segmento do Ensino Fundamen-
tal, que vai do 1o- ao 5o- anos. Em 2011,

o estado deixou de receber
alunos de 1o- ano. Em 2012,
deixará de receber o 2o- ano e
assim por diante. Temos
18.700 alunos no curso regu-
lar de Fundamental e 1.600 na
Educação de Jovens e Adultos
(EJA). Como atender mais 19
mil pessoas de repente?

O gasto do estado com
esse grupo e os 44 mil alu-
nos do Rio soma R$ 170 mi-
lhões anuais. Segundo Ri-
solia, a verba será investi-
da em obras e em aumen-
tos salariais.

O secretário Wilson Riso-
lia explicou ainda que a mu-
nicipalização é motivada pe-

las dificuldades do estado de me-
lhorar a qualidade do ensino ofere-
cido aos alunos do Fundamental.
Sem concurso estadual desde 2001
para professores dessa área, faltam
profissionais.

As turmas de Fundamental do Rio
e de Niterói têm aulas com os do-
centes do estado, mas usam salas
de 153 escolas municipais, além de
190 colégios estaduais. Unidades
municipais, como a Escola Pereira
Passos, no Rio Comprido, são aluga-
das pela secretaria estadual de Edu-
cação no período noturno para o
curso regular e aulas de adultos. Ri-
solia alega que não pode investir na
infraestrutura oferecida, já que os
prédios são dos municípios.

— Nossas últimas avaliações e tam-
bém do Índice de Desenvolvimento da
Educação Básica (Ideb) indicam que
nossos piores resultados são de alu-
nos dessas escolas — diz.

Outro objetivo da mudança é suprir
carências do Ensino Médio estadual
como falta de professores e salas de
aula. O estado tem 2.200 docentes de
Fundamental no Rio e em Niterói que,
por terem curso de licenciatura, pode-
rão ser usados no Ensino Médio.
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Text Box
Fonte: O Globo, Rio de Janeiro, 15 set. 2011, Primeiro Caderno, p. 19.




