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30 DE JUNHO
GREVE GERAL

PROTESTOS JÁ ESTÃO NA HISTÓRIA

HAVERÁ DESDOBRAMENTOS

FORA TEMER!
Os docentes da UFPE
trabalhadores, segunda
pararam suas atividades
avaliação dos organizadona Greve Geral do dia 30
res
de junho.
No 30 de
Este dia foi
junho , as
Espero que novos protestos
marcado
centrais
aconteçam e façam com que o
pela paralioptaram
governo entenda que a população
sação de
pelo mote
não ﬁcará inerte. Estaremos nas
diversas
“Parar o
manifestações das centrais
categorias e
Brasil”
sindicais contra o Governo Temer
de mobilizaonde foi
e lutaremos pelas DIRETAS JÁ.
ções em
possível
todos os
com greves,
Presidente da ADUFEPE , Augusto Barreto.
estados. Os
paralisações
protestos foram para
parciais, protestos e trancacobrar o afastamento do
ços. Em Pernambuco, as
presidente Michel Temer
manifestações começaram
do cargo, realização de
às 5h, quando rodovias
eleições diretas já e contra
foram bloqueadas pelos
as reformas da Previdência
movimentos sociais.
e Trabalhista. O 30 junho
O metrô e os ônibus
transcorreu de maneira
pararam parcialmente. As
diferente do 28 de abril,
agências bancárias foram
que envolveu cerca de 35
fechadas e o comércio ﬁcou
milhões a 40 milhões de
praticamente sem clientes.

EXPEDIENTE: ASSOCIAÇÃO DOS DOCENTES DA UFPE - GESTÃO DEMOCRÁTICA, PLURAL E COMBATIVA
Diretoria:
Presidente: Augusto César Barreto Neto (CAV)
1º Vice-presidente: José Edeson de Melo Siqueira (CAC)
2ª Vice-presidente: Luciana Cramer (CAA)
1ª Secretária: Fábia Alexandra Pottes Alves (CCS)

2º Secretário: Gilberto Gonçalves Rodrigues (CB)
1º Tesoureiro: José Audisio Costa (CCS) - Aposentado
2º Tesoureiro: José Sergio Antunes Sette (CIn) - Aposentado

Suplentes:
Fátima Maria Leite Cruz (CE)
Fernando José do Nascimento (CAA)
Luis Alberto Soares Lira (CCS)

Jornalistas:
Suara Macedo (DRT-PE 4.607)
Wedja Gouveia (DRT-PE 1.594)
Programação visual:
Wilton Pontes e José Hygor
Fotos: Daniel Veríssimo
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DIRETAS JÁ!
À tarde, milhares de manifestantes, entre eles professores
da UFPE, participaram do ato
político e cultural “Arraiá da
Greve Geral”,convocado pela
CUT-PE, na Praça do Derby.
Em seguida, foi realizada uma
caminhada pela Av. Conde da
Boa Vista até a Av. Dantas
Barreto, Centro do Recife.

No site 247, o economista
Márcio Pochmann, aﬁrmou que
cada greve tem seu contexto, e
categorias que não paralisaram
antes paralisam no dia 30 de
junho, e vice-versa. "Foi um ato
heróico, e diria também patriota. Segundo o IBGE, a cada
quatro trabalhadores um está
na situação de desemprego,

não é simples o ato de greve,
porque estamos fazendo esse
movimento em um ambiente
extremamente desfavorável",
disse Pochmann.
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Resistência e Luta
Para a diretoria da
ADUFEPE há uma capacidade
crescente de que protestos
como esses se espalhem
ainda mais em todo o país nos
próximos meses. Há diferentes
posicionamentos entre as
centrais sindicais, mas todas
convergem para a posição de
que é preciso fortalecer as
manifestações de rua para
vencer esse governo golpista
de Temer.
A resistência se faz necessária para que os trabalhadores

não percam seus direitos e
as empresas públicas não
sejam destruídas. A realização das duas greves gerais
mostraram a força do
movimento sindical e do
povo brasileiro, que está
O povo entendeu que as
reformas e a terceirização trarão
malefícios. Os movimentos sociais,
sindicatos e associações cumprem
seu papel e aos poucos vamos
restaurar a democracia. Não há
golpe que supere a luta dos
trabalhadores
Gilberto Gonçalves - diretor da ADUFEPE

fazendo história. Caso o
governo permaneça surdo à
vontade da maioria a nossa
batalha será reforçada
ainda mais nas ruas. Não
poderíamos deixar de falar
que todo esse gigantesco
movimento no país inteiro foi
vergonhosamente desconsiderado e ignorado pela
mídia tradicional brasileira,
alida e partícipe do golpe
que tirou Dilma Rousseﬀ
deﬁnitivamente do poder em
2016.
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