INFORME DO COMANDO NACIONAL DE GREVE EM 05/12/2016
Mobilização contra a PEC 55 (votação em segundo turno)
Os participantes da 146ª Plena do SINASEFE realizada nos dias 30/11 e 01/12 de 2016, em
Brasília-DF, aprovaram a construção de atos unificados nos estados e o fortalecimento de um ato
central em Brasília na data da votação, em segundo turno, da PEC 55, no plenário do Senado
Federal, reafirmando a unificação do comando e a mobilização com outras entidades.
A base precisa estar organizada coletivamente em seus estados, juntando-se aos
companheiros do Andes-SN, da Anel, da CSP-Conlutas, da CUT, da Fasubra, da Fenet, da UBES,
da UNE, de movimentos autônomos e demais organizações populares e de trabalhadores. Os
movimentos e entidades unificados promoverão ações, como a realização de atos, manifestações,
aulas públicas, panfletagens, colagem de cartazes, entre outros. Ressaltamos a importância das
Seções Sindicais e Comandos locais garantirem a realização dos atos em seus estados e, se possível,
assegurar também a participação nas atividades em Brasília-DF.
Outro encaminhamento aprovado foi a “caça” aos senadores em seus respectivos estados e o
corpo a corpo fora do Congresso, ou seja, em suas residências, aeroportos e eventos públicos. É
preciso também intensificar as ações virtuais nas mídias sociais desses senadores como forma de
repúdio aos ataques à classe trabalhadora e à retirada de direitos sociais defendidos por nosso
sindicato. Recomendamos o envio de mensagens eletrônicas aos parlamentares manifestando nossa
contrariedade à PEC 55, confira o modelo e os endereços no anexo abaixo.
Força a nossa greve! Nenhum direito a menos!
COMANDO NACIONAL DE GREVE DO SINASEFE

Modelo de mensagem aos Senadores
Assunto: Vote contra a PEC 55 e defenda a educação e a saúde do Brasil
Senhor(a) Senador(a):
Na qualidade de Servidor Público Federal do Instituto (colocar instituição aqui) bem como de
morador e eleitor do estado (colocar estado aqui), venho, pela presente mensagem, solicitar de
Vossa Senhoria que vote pela rejeição da PEC 55/2016, porque o referido projeto acarretará o
desmonte do Serviço Público.
Em defesa da Educação, Saúde e Serviço Públicos, é necessário dizer NÃO à PEC 55/2016.
Atenciosas saudações,
Assinar aqui
LISTA COM E-MAILS DOS SENADORES
aecio.neves@senador.leg.br
aloysionunes.ferreira@senador.leg.br
alvarodias@senador.leg.br
ana.amelia@senadora.leg.br
angela.portela@senadora.leg.br
antonio.anastasia@senador.leg.br
antoniocarlosvaladares@senador.leg.br
armando.monteiro@senador.leg.br
ataides.oliveira@senador.leg.br
benedito.lira@senador.leg.br
cidinho.santos@senador.leg.br
ciro.nogueira@senador.leg.br
cristovam.buarque@senador.leg.br
dalirio.beber@senador.leg.br
dario.berger@senador.leg.br
davi.alcolumbre@senador.leg.br
deca@senador.leg.br
edison.lobao@senador.leg.br
eduardo.amorim@senador.leg.br
eduardo.braga@senador.leg.br
elmano.ferrer@senador.leg.br
eunicio.oliveira@senador.leg.br
fatima.bezerra@senadora.leg.br
fernandobezerracoelho@senador.leg.br
fernando.collor@senador.leg.br
flexa.ribeiro@senador.leg.br

garibaldi.alves@senador.leg.br
gladson.cameli@senador.leg.br
gleisi@senadora.leg.br
heliojose@senador.leg.br
humberto.costa@senador.leg.br
ivo.cassol@senador.leg.br
jader.barbalho@senador.leg.br
joao.alberto.souza@senador.leg.br
joao.capiberibe@senador.leg.br
jorge.viana@senador.leg.b
ose.agripino@senador.leg.br
joseanibal@senador.leg.br
jose.maranhao@senador.leg.br
josemedeiros@senador.leg.br
jose.pimentel@senador.leg.br
katia.abreu@senadora.leg.br
lasier.martins@senador.leg.br
lidice.mata@senadora.leg.br
lindbergh.farias@senador.leg.br
lucia.vania@senadora.leg.br
magno.malta@senador.leg.br
marcelo.crivella@senador.leg.b
marta.suplicy@senadora.leg.br
omar.aziz@senador.leg.br
otto.alencar@senador.leg.br
pastor.valadares@senador.leg.br

paulo.bauer@senador.leg.br
paulopaim@senador.leg.br
paulo.rocha@senador.leg.br
pedrochaves@senador.leg.br
pinto.itamaraty@senador.leg.br
raimundo.lira@senador.leg.br
randolfe.rodrigues@senador.leg.br
reginasousa@senadora.leg.br
reguffe@senador.leg.br
renan.calheiros@senador.leg.br
ricardo.ferraco@senador.leg.br
roberto.muniz@senador.leg.br
roberto.requiao@senador.leg.br
romario@senador.leg.br
romero.juca@senador.leg.br

ronaldo.caiado@senador.leg.br
rose.freitas@senadora.leg.br
sergio.petecao@senador.leg.br
simone.tebet@senadora.leg.br
tasso.jereissati@senador.leg.br
telmariomota@senador.leg.br
valdir.raupp@senador.leg.br
vanessa.grazziotin@senadora.leg.br
vicentinho.alves@senador.leg.br
virginio.carvalho@senador.leg.br
waldemir.moka@senador.leg.br
wellington.fagundes@senador.leg.br
wilder.morais@senador.leg.br
zeze.perrella@senador.leg.br

