
 
 
PAUTAS 
 
Medidas de segurança da EPSJV
 
A Direção informou sobre as medidas de segurança adotadas pela EPSJV e a 
Fiocruz, desde o dia 21 de julho, quando uma sala de aula da 
um tiro. 
 
O plano de contingência 
Fiocruz e, a partir do dia 10 de agosto, haverá treinamentos com alunos e 
profissionais da Escola. A partir da cartilha elaborada pela equipe de 
Fiocruz, a CCDE está produzindo materiais com orientações para alunos e 
profissionais da EPSJV. 
 
Em breve, serão instalados 
transmitirão orientações e alarmes
a programação nos momentos de conflito.
 
Também será mantido o transporte alternativo para alunos, 
trem de Triagem e Bonsucesso, e foi iniciada a construção do muro na lateral da 
Escola. 
 
Em breve, também será marcada uma reunião co
esclarecer as questões de segurança, com a participação de representantes da 
Presidência da Fiocruz. No dia 25 de julho, a presidente da Fiocruz, Nísia Trindade 
Lima, se reuniu com o governador do Rio de Janeiro, Luiz Fernando 
autoridades da área de Segurança no Estado, para tratar das questões de 
segurança na região de Manguinhos.
 
 
Blindagem 
 
Cinco empresas licenciadas pelo Exército brasileiro estiveram na Escola para 
elaborar os orçamentos para a execução do 
cujo prazo final era o dia 4 de agosto, a 
emergência para a contratação de uma das empresas.
 
Após a escolha da empresa, a previsão é que as placas de blindagem sejam 
produzidas em um prazo de 90 a 120 dias e instaladas após esse período. 
Presidência da Fiocruz pretende negociar com a empresa vencedora para que a 
instalação seja feita concomitant
sendo estudada a instalação de blindagem nos corredores
um cálculo estrutural para verificar se o prédio suporta a instalação das placas
blindagem. 
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No dia 25 de julho, a presidente da Fiocruz, Nísia Trindade 
Lima, se reuniu com o governador do Rio de Janeiro, Luiz Fernando 
autoridades da área de Segurança no Estado, para tratar das questões de 
segurança na região de Manguinhos. 

Cinco empresas licenciadas pelo Exército brasileiro estiveram na Escola para 
elaborar os orçamentos para a execução do serviço. Após o envio dos orçamentos, 
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Após a escolha da empresa, a previsão é que as placas de blindagem sejam 
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Congresso Interno da Fiocruz 
 
Será realizado, de 4 a 6 de dezembro de 2017, o VIII Congresso Interno da 
Fiocruz. O tema ainda não está definido, mas a proposta é que trate da relação 
entre o Sistema Único de Saúde (SUS) e o Estado democrático. Uma comissão vem 
se reunindo semanalmente para estruturar a organização do Congresso, do pré-
congresso e seu documento de referência. 
 
Como pré-congresso, serão realizados seminários temáticos, com diversos temas e 
palestrantes. A Direção informou a agenda do Congresso Interno, conforme o 
quadro abaixo: 
 

 
 
A proposta da Presidência é que o congresso seja mais capilarizado, com mais 
debate nas unidades. Para ampliar a participação, está previsto um plano de 
comunicação para mobilizar a participação dos trabalhadores da Fiocruz. 
 
Quando o documento de referência for divulgado, a Direção convocará uma 
assembleia geral para debater o documento. 
 
A Reprepoli questionou se algum membro da Representação, que não seja servidor, 
pode participar do congresso interno como observador. A Direção se comprometeu 
a verificar as possibilidades de participação dos não servidores e informar à 
Reprepoli. 
 
Eleição para as coordenações de laboratórios 
 
A Direção lembrou que na reunião do CD EPSJV do dia 21 de julho, Sérgio Munck 
(Lires) levantou a questão da não inclusão dos servidores licenciados para 
qualificação na lista de eleitores para as coordenações de laboratórios. A Direção 
levou a questão à Comissão Eleitoral e, visando tornar o processo eleitoral mais 
inclusivo, foram incorporados os nomes dos nove servidores que estão licenciados – 



André Búrigo, Gladys Miyashiro, Marta Gomes da Fonseca Ribeiro, Augusto César 
Rosito Ferreira, Maria Luiza Silva Cunha, Paulo César de Castro Ribeiro, Ariadna 
Patrícia Estevez Alvarez, Cristina Morel e Mariana Lima Nogueira - mesmo estando 
esgotado o prazo para contestação da lista. 
 
A Direção também apresentou uma nova proposta de calendário eleitoral, devido à 
paralisação das atividades da Escola por causa das obras. Com a reformulação, que 
foi aprovada por unanimidade, a votação nos laboratórios será realizada nos dias 
14 a 16 de agosto e a homologação dos resultados será no dia 17 de agosto. A 
posse está mantida no dia 18 de agosto, durante as comemorações de aniversário 
da EPSJV.  
 
 
A Direção informou que os nomes dos representantes de cada laboratório devem 
ser encaminhados para a comissão eleitoral e que, esses representantes devem 
encaminhar para a comissão os nomes dos candidatos de cada laboratório. 
 
 
INFORMES 
 
Congresso Interno da EPSJV 
 
A Direção indicou o nome de Páulea Zaquini para compor a comissão organizadora 
do Congresso Interno da EPSJV e solicitou as indicações dos laboratórios, mas 
nenhum coordenador tinha nomes para indicar naquele momento.  
 
A Direção, então, sugeriu que a comissão começasse a trabalhar com os 
integrantes atuais e, depois fossem incorporados os novos membros, que devem 
ser indicados pelos laboratórios na próxima reunião do CD EPSJV, no dia 17 de 
agosto.  
 
Concurso público 
 
A Direh solicitou que as unidades da Fiocruz enviem, até o dia 8 de agosto, a lista 
de CPFs dos terceirizados que serão demitidos para a incorporação dos novos 
servidores da Fiocruz, aprovados no concurso público realizado em 2016. A 
previsão é que os novos servidores sejam nomeados em novembro de 2017. A 
EPSJV receberá seis novos servidores – cinco pesquisadores e um técnico. 
 
Os terceirizados serão demitidos apenas quando os novos servidores forem 
nomeados e, se for necessário, é possível trocar os nomes de quem será 
dispensado antes da publicação no Diário Oficial da União.  
 
O coordenador do Laborat explicou que o trabalhador terceirizado do seu 
laboratório que entregaria o CPF, pediu o desligamento da Escola porque ingressou 
em outro emprego. Ele tinha dúvidas se a Cogepe (antiga Direh) aceitaria esse CPF, 
em função do tempo mais longo decorrido desde a demissão.  
 
A Direção informou que vai enviar o CPF do trabalhador já desligado, mas também 
vai consultar a Cogepe (antiga Direh) sobre os prazos de validade do desligamento 
dos terceirizados que serão substituídos por servidores.  
 
Foi solicitado à Direção que o prazo para a entrega dos CPFs seja estendido, mas a 
Direção lembrou que o prazo foi estabelecido pela Cogepe e deve ser cumprido. 
 
 
 



Reunião do CNS 
 
A EPSJV indicou os nomes de seus representantes para participarem da reunião do 
Conselho Nacional de Saúde (CNS), que aconteceu de 9 a 11 de agosto, na Fiocruz. 
Os representantes, divididos por áreas temáticas, são: 
 
Recursos Humanos e Relações de Trabalho – Raquel Moratori, Gilberto Estrela e 
Mônica Vieira  
Orçamento e Financiamento – Antônio Marinho 
Atenção à Saúde – Angélica Fonseca, Márcia Valéria Morosini e Elenice Cunha 
Vigilância em Saúde – Maurício Monken, Ieda Barbosa e Bianca Borges 
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável – Geandro Pinheiro  
 
A Direção enviará para os representantes o material a ser produzido pela 
Presidência da Fiocruz sobre a reunião. 
 
Durante a reunião do CNS, os conselheiros visitarão algumas unidades da Fiocruz, 
escolhidas por eles.  
 
Os membros do CD EPSJV aprovaram a proposta da direção de que a EPSJV se 
“candidatasse” a receber a visita e ressaltaram que é importante apresentar ao 
CNS as principais ações da Escola, dando ênfase à formação de trabalhadores para 
o SUS, iniciação científica e ações de cooperação internacional.  
 
Os membros do CD sugeriram que a apresentação geral fosse feita pela Direção e 
que os coordenadores de laboratórios participem para esclarecer eventuais dúvidas 
dos conselheiros. 
 
Aniversário da EPSJV 
 
No dia 18 de agosto, será realizada a comemoração do aniversário de 32 anos da 
EPSJV. Com a seguinte programação: 
 
9h - Palestra: “O empresariamento da educação por trás da Reforma do 
Ensino Médio e da Base Nacional Curricular Comum” 
Fernando Penna – professor da Faculdade de Educação da Universidade Federal 
Fluminense e presidente do Movimento Educação Democrática 
 
13h30 - Posse dos novos coordenadores de laboratórios da EPSJV 
 
14h30 - Lançamentos editoriais da EPSJV  
Cultura, Politecnia e Imagem (orgs.: Gregorio de Albuquerque, Muza Clara e 
Renata Reis) 
Curso Técnico em Meio Ambiente - Tramas e Tessituras (orgs.: André Burigo, 
Lara Braga, Gigi Castro e Eduardo Barcelos) 
 
15h30 - Sessão de autógrafos e bolo de aniversário da EPSJV 
 
19h - Apresentação teatral da peça “Panchito Gonzalez” 
Cia Atores de Fábrica . Direção: Wellington Fagner 
 
20h - Debate: “O teatro como forma de resistência: o legado de Augusto 
Boal” 
Cecilia Boal – psicanalista 
 
21h - Bolo de aniversário da EPSJV 
 



 
 
Notas de repúdio 
 
A Direção submeteu ao CD EPSJV a aprovação da “Nota de repúdio à restrição da 
liberdade de atuação sindical e à criminalização dos lutadores do movimento 
sindical no IFAL”.  
 
Também foi submetida à aprovação do CD EPSJV a nota de repúdio às medidas que 
atacam o direito à saúde e educação no Rio de Janeiro, assinada em conjunto pelas 
direções da EPSJV e Ensp. 

O CD EPSJV aprovou os documentos. 
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