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ADUFEPE promove caravana a Brasília
contra a aprovação da PEC 55
Na última terça-feira, dia 22/11, o Comando Docente
de Greve esteve reunido no auditório da ADUFEPE
para discutir as estratégias de mobilização para os
próximos dias. Entre as deliberações estão o envio
de Caravana a Brasília e a participação de docentes
na Roda de Conversa sobre a PEC 55 e verbas para
serviços públicos, que será realizada nesta quintafeira, dia 24/11, às 17h, no Coreto da Praça da
Várzea.
Além da realização de uma reunião entre
docentes da UFPE, Universidade Rural de
Pernambuco e do IFPE realizada na quarta-feira, dia
23/11, às 19h30. Neste encontro foi discutida a
realização de um ato conjunto nesta sexta-feira, dia
25/11, pela manhã, no campus da UFPE. À tarde, os
docentes vão participar da manifestação da Praça
do Derby, dentro do Dia Nacional de Protestos e
Paralisações convocado pelas centrais sindicais e
movimentos populares.
Caravana – A Proposta de Emenda
Constitucional (PEC) 55 está prevista para ser
votada no dia 29 de novembro, no Senado Federal.
Para acompanhar e pressionar os parlamentares
neste dia simbólico para os trabalhadores, em
especial os servidores públicos, a ADUFEPE irá
enviar uma caravana com docentes até Brasília para

IMPORTANTE
A caravana saírá no sábado, dia
26/11, às 9h, da ADUFEPE. Os
interessados têm até às 17h do dia
25/11, para fazerem sua inscrição no
transporte, enviando e-mail para
(secretaria.adufepe@gmail.com)
com nome completo, RG e um
número de telefone de urgência

DATA

HORA

25/11

14h

Sexta

26/11

Prioridades para caravana:
Estudantes das ocupações (serão
disponibilizadas 7 vagas para cada
Centro Acadêmico ocupado).
O estudante tem que comprovar estar
matriculado em curso do Centro
ocupado e ser maior de idade.

PEC – A PEC 55, (antiga PEC 241) foi aprovada
na câmara dos deputados no dia 26 de outubro, por
266 a 111 votos. De acordo com o rito interno da
casa, a votação no primeiro turno será nos dias 28 e
29 deste mês, segundo o cronograma deﬁnido por
Renan Calheiros e líderes partidários.

Calendário da Greve

Sábado

Professores da UFPE

um grande ato político, contra a aprovação desta
medida. A caravana sairá da sede da ADUFEPE no
próximo sábado, dia 26 de novembro.
No dia 29, terá uma intensa jornada de luta na
capital federal, com a participação de estudantes,
movimentos sociais e de trabalhadores de diversas
categorias. Neste dia haverá atividades com
previsão de ﬁnalização ao ﬁnal da votação da PEC,
prevista para a madrugada do dia 29. A ADUFEPE
disponibilizará para os docentes e estudantes
ônibus.

28/11
Segunda

29/11
Terça

A partir
das 9h

ATIVIDADE

Mobilização e participação na
Paralisação Nacional (acompanhar
Centrais Sindicais).
Saída do ônibus - Caravana
a Brasília (DF)

9h às 12h Assembleia Geral da ADUFEPE
A partir
das 9h

Transmissão da votação da PEC 55

LOCAL

Praça do Derby

ADUFEPE
Auditório da ADUFEPE
Auditório da ADUFEPE

Acompanhe as notícias da Greve no nosso site: www.adufepe.org.br

Ônibus levará docentes até a Praça do Derby
A ADUFEPE vai disponibilizar um ônibus até a
Praça da Democracia (Derby), no Recife, para o
ato público do Dia Nacional de Lutas, nesta sextafeira (25), à tarde. O ato é convocado pelas centrais
sindicais em conjunto com os movimentos sociais.
Informamos aos docentes que irão participar desta
mobilização que a concentração acontecerá a
partir das 14h30, na ADUFEPE, e a saída do
transporte está prevista para as 15h.
Convocamos os docentes a somarem nessa
causa e participarem das manifestações
programadas para acontecer neste dia em defesa da
Saúde, Educação, contra a PEC 55, Reforma do
Ensino Médio, contra a reforma previdenciária e
trabalhista. É importante lembrar que o dia 25 de
novembro é o Dia Internacional de Combate à
Violência contra as mulheres. É um dia de
conscientização, de luta e de mobilização.

Na terça-feira (22/11), pela manhã, foi realizada
uma plenária no Sindicato dos Bancários com a
participação de dirigentes das centrais sindicais,
representantes de movimentos sociais e de
entidades sindicais. A ADUFEPE esteve
representada no encontro pelo diretor Gilberto
Rodrigues. Durante o evento foram deﬁnidos os
últimos detalhes dos atos desta sexta-feira (25/11),
Dia Nacional de Lutas e Paralisações como parte
da construção da greve geral contra a PEC 55 e de
outros ataques do governo golpista de Temer.

(Crédito: Alexandre Yuri)

Reunião deﬁne estratégias para o
Dia Nacional de Lutas e Paralisações

Auditório do Sindicato dos Bancários

VOTE CONTRA A PEC 55

Acompanhe as notícias
da ADUFEPE na internet:

Convocamos os docentes a participarem da Consulta
Pública no site do Senado, registrando seu voto contrário à PEC 55
através do link a seguir, que deve ser compartilhado com o maior
número possível de pessoas:

www.adufepe.org.br
www.facebook.com/adufeperecife
twitter.com/adufepe

https://www12.senado.leg.br/ecidadania/visualizacaomateria?id=127337

Associação dos Docentes da UFPE
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secretaria.adufepe@gmail.com
Fone: (81) 3036.2250

