
 

   

               

             Relato da reunião ordinária do CD EPSJV 
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PAUTA 

 

Homologação de candidatura e listas de eleitores 

 

A Direção relatou que a Comissão Eleitoral da EPSJV informou que a candidatura 

inscrita para a eleição de Direção da EPSJV, de Anamaria D’Andrea Corbo, cumpriu 

todos os requisitos exigidos pelo regulamento eleitoral e não recebeu nenhum 

pedido de impugnação.  

 

Informou ainda que a Comissão Eleitoral não recebeu nenhum pedido de alteração 

nas listas de eleitores de servidores e de alunos.  

 

O CD EPSJV homologou, por unanimidade, a candidatura inscrita e as listas de 

eleitores. 

 

 

INFORME  

 

Vacinação dos trabalhadores da Fiocruz 

 

A Direção informou que Secretaria Municipal de Educação do Rio de Janeiro 

solicitou que a EPSJV enviasse uma lista, até o dia 15 de abril, com a relação de 

trabalhadores da Escola entre 45 e 63 anos de idade. A previsão é que esses 

profissionais sejam vacinados, de acordo com o calendário de vacinação da 

Prefeitura do Rio de Janeiro, incluídos no grupo de trabalhadores da Educação. 

 

Serão incluídos na lista enviada pela EPSJV os trabalhadores de todos os setores da 

Escola, servidores e terceirizados, que estejam dentro da faixa etária estipulada 

pela Prefeitura do Rio de Janeiro. 

 

A Direção informou ainda que será realizada uma reunião com representantes de 

todas as unidades da Fiocruz para tratar de questões relacionadas à vacinação dos 

trabalhadores. Também haverá uma reunião com os representantes das Seções de 

Gestão de Pessoas das unidades para que sejam orientados sobre a documentação 

necessária para que os trabalhadores possam comprovar suas funções nas 

unidades de saúde para que sejam vacinados. 

 

A coordenadora do Labgestão perguntou se havia previsão para a vacinação dos 

trabalhadores com menos de 45 anos ou com comorbidades de saúde. A Direção 

informou que a Fiocruz está seguindo o calendário de vacinação da Prefeitura do 

Rio de Janeiro e que ainda não há previsão de data para que esse grupo seja 

vacinado. 

 

 

 

 

 



 

Conselheiros Presentes 

 

Alexandre Moreno (Labman) 

Alexandre Pessoa (Lavsa) 

Ana Lúcia Soutto Mayor (Lic-Provoc) 

Anakeila Stauffer (Direção) 

André Dantas (Labform) 

Camila Borges (Laborat) 

Carlos Maurício (VDEI) 

Etelcia Molinaro (Latec) 

Helifrancis Condé (CCI) 

José Orbílio (VDGDI) 

Marise Ramos (Lateps)  

Rafael Bilio (VDEI) – convidado, representante da Comissão Eleitoral 

Raphael Mendonça (Lires) 

Raquel Moratori (Labgestão) 

 

 


