
 
 
 
 
 

ATA DA REUNIÃO DA DIRETORIA DA ADUFES REALIZADA NO DIA 13 de 1 
JUNHO DE 2022, ÀS 10 HORAS 2 

Aos treze dias do mês de junho de ano de dois mil e vinte e dois, às dez horas, 3 
realizou-se, de forma virtual, reunião da diretoria da Adufes. Como participantes, 4 
encontraram-se Prof.ª Aline Bregonci, Prof.ª Luciana Soares, Prof. Rafael Teixeira, 5 
Prof. Luciano Vidon e Prof. Edson Cardoso, com condução da Prof.ª Junia Zaidan. Os 6 
pontos pautados na reunião foram  1) INFORMES. 1.1- Junia informa que, em reunião 7 
do setor das Ifes, foi aprovada proposta a ser encaminhada em nova rodada de AGs 8 
de deflagração da greve no dia 27 de junho, com pauta sobre cortes orçamentários, 9 
desmonte e defesa das estatais. Apresentou o calendário de mobilização, a saber: de 10 
20 a 24 de junho: rodada de AGs e mobilização; 25 de junho: reunião do setor das 11 
Ifes; 27 de junho: deflagração da greve; 27 a 29 de junho: Ocupa Universidades, 12 
institutos e CEFETs; 04 a 07 de julho: Semana de Luta em Brasília, contra cortes e 13 
pela Lei de Diretrizes Orçamentárias e dia nacional de lutas contra a privatização e 14 
defesa das estatais (Eletrobrás, Petrobrás, Correios). 1.2- Junia informa também que, 15 
em resposta ao reajuste proposto pela Unimed, a Adufes contrapropôs 1%. Sobre os 16 
planos de saúde, informa que a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça 17 
formou maioria nesta quarta-feira para fixar que as operadoras dos planos de saúde 18 
não precisam cobrir procedimentos que não constem na lista da Agência Nacional de 19 
Saúde Suplementar. Prof. Edson informa que fez consulta ao jurídico da Adufes e que 20 
foi informado que a categoria não será atingida. O retorno sobre a resposta da Unimed 21 
será dado pela Comissão formada por Junia Zaidan, Edson Cardoso, Ricardo Behr e 22 
Fernanda Binatti. 2) PAUTA. 2.1) AG do dia 15 de junho: Foi cancelada devido à 23 
necessidade de convocar nova AG na sequência para deflagrar a greve. Aprovado à 24 
unanimidade. 2.2) Rodada de AGs 20 a 24 de junho: Adufes fará AG no dia 24 de 25 
junho, pela manhã, com pauta de “deflagração da greve no dia 27 de junho” e demais 26 
pontos de pauta que constavam na AG cancelada.  Cartazes serão afixados nos 27 
locais, alertando para a situação de desmonte. Aprovado à unanimidade, incluindo 28 
agenda com Sintufes e DCE a respeito da mobilização. 2.3)  Plenárias nos locais de 29 
trabalho (Comissão Local de Mobilização): Junia proporá calendário para diretoria 30 
no decorrer do dia 13/6 e depois encaminhará à Comissão Local de Mobilização, com 31 
datas para plenárias locais a serem realizadas entre 20 e 23 de junho. Aprovado à 32 
unanimidade. 2.4) Situação sanitária: Muitos alunos transitam sem máscara pelo 33 
campus e muitos professores também. Fica decidido que, nas reuniões da Adufes, as 34 
máscaras serão obrigatórias, sendo  intensificada a campanha de mobilização; será 35 
solicitada reunião com Reitoria e Progep sobre o tema;  Será garantido o fornecimento 36 
de máscaras em eventos da Adufes. Todas estas ações foram aprovadas à 37 
unanimidade. 2.5)  Viagem da diretoria a Alegre e São Mateus: Serão panejadas 38 
viagens para o interior, que serão conjugadas com plantões do Jurídico da Adufes. 39 
Aprovado à unanimidade. Nada mais havendo a ser tratado, a Presidenta deu por 40 
encerrada a reunião e eu, Aline Bregonci, Secretária Geral, lavrei a presente ata, que, 41 
depois de lida e aprovada, será assinada por mim e pela presidenta. 42 

Vitória, 13 de junho de 2022. 43 
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