
ATA DA REUNIÃO DA DIRETORIA REALIZADA NO DIA 06 DE OUTUBRO DE 
2020 ÀS 13H30, ONLINE DEVIDO À PANDEMIA DO CORONAVÍRUS. 

 

No dia 06 de outubro do ano de dois mil e vinte, às 13h30, foi realizada a reunião da 
Diretoria da Adufes, presidida pela Prof.ª. Ana Carolina Galvão, com a presença dos 
seguintes diretores: Aline Bregonci, Junia Zaidan, Edson Cardoso, Fernanda Binatti 
e Keli Xavier. Pauta 1) Eleições do Andes – manifestações individuais de 
membros da diretoria.  Tendo em vista a decisão da diretoria de não manifestar, 
enquanto gestão, apoio a candidaturas à direção nacional, colocou-se em discussão 
a manifestação individual dos membros da diretoria a respeito do pleito. Deliberou-
se pela não manifestação individual dos membros da diretoria. APROVADO À 
UNANIMIDADE. 2) Eleições municipais – manifestações individuais de 
membros da diretoria. Tendo em vista a decisão da diretoria de não manifestar, 
enquanto gestão, apoio a candidaturas às eleições municipais, colocou-se em 
discussão a manifestação individual dos membros da diretoria a respeito do pleito. 
Decidiu-se que a manifestação individual dos membros da diretoria não se 
contrapõe à autonomia do sindicato em relação a partidos políticos. Houve 5 votos 
favorárveis e um voto contrário 3) Campanha Vida de Servidor: tendo atingido o 
fim da primeira etapa, propôs-se a continuidade da campanha, em parceria apenas 
com o Sinasefe, que tem atuado nos processos decisórios e socializado os custos 
da campanha. APROVADO À UNANIMIDADE. 4) Cobrança da Unimed: a 
suspensão da cobrança de reajuste de faixa etária e anual do Plano Unimed pela 
Agência Nacional de Saúde, nos meses de setembro a dezembro, acarretará 
cobrança retroativa em 2021, ou seja, não houve cancelamento dos reajustes. 
Decidiu-se a) que a Adufes dará o desconto referente à suspensão em novembro e 
dezembro de 2020; b) que a tesoureira Fernanda Binatti redigirá um texto a ser 
publicizado pelo jornalismo da Adufes. APROVADO À UNANIMIDADE. 5) 
Representantes da Adufes em fóruns externos à universidade. Junia Zaidan 
tem representado a entidade junto ao Fórum Capixaba em Defesa da Vida dos 
Trabalhadores (FCDVT) e também na coordenação do Movimento em Defesa de 
Direitos e Serviços Públicos de Qualidade (contra a Reforma Administrativa, 
MDDSPQ). Devido à atuação na Comissão Eleitoral Local do Andes e a outras 
demandas acadêmicas e sindicais, a diretora solicitou sua substituição. Decidiu-se 
que Aline Bregonci e Keli Xavier eventualmente participarão de reuniões do FCDVT 
e, como Ana Carolina Galvão e Edson Cardoso estão no MDDSPQ, poderão 
atualizar a Adufes a respeito de eventuais encaminhamentos, até que Junia Zaidan 
retome a tarefa em meados de novembro. APROVADO À UNANIMIDADE. 6) Live 
organizada pelo Sintufes: a Adufes foi convidada para a live organizada pelo 
Sintufes na semana do servidor, sobre a Reforma Administrativa e os cortes 
orçamentários, a ser realizada em 29 de outubro, às 17h. Como representante do 
sindicato, foi indicada Junia Zaidan. APROVADO À UNANIMIDADE. Nada mais 
havendo a ser tratado, a Presidenta deu por encerrada a reunião, e eu, Junia 
Claudia Santana de Mattos Zaidan, Secretária Geral, lavrei a presente ata que 
depois de lida e aprovada será assinada por mim e pela presidenta. 
 

 

Vitória, 23 de novembro de 2020. 
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