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O SINASEFE–MS, Campus Jardim, dá SHOW DE SOLIDARIEDADE! 

 
 

 
 

Parabéns a todos sindicalizados e não sindicalizados do IFMS, Campus Jardim. 

Vocês nos orgulham.  

O SINASEFE-MS tem a tradição de custear a confraternização do Dia do Trabalhador 

nos Campi. Porém, a festa deste ano em Jardim foi diferente. A decisão tomada em assembleia 

no Campus sobre a destinação dos recursos financeiros foi uma atitude nobre dos sindicalizados 

e não sindicalizados daquele Campus.  

O valor a que tinham direito, para realização da confraternização entre os servidores, foi 

destinado para compra de cestas básicas, produtos de higiene pessoal e produtos de limpeza 

destinados aos índios guarani-kaiowá daquela região. Indígenas que já sofrem há anos pela falta 

de infraestrutura, atenção básica e o reconhecimento das terras que tradicionalmente ocupam, 

conforme prevê a Constituição (Processo nº1.005.000184/2009 – 29), motivo pelo qual, tem 

levado ainda mais sofrimento para àquele povo, inclusive, com relatos de fome e suicídios.  

As cestas básicas foram distribuídas no tekoha Laranjal na manhã de quinta-feira (14 de 

junho). A ação foi toda conduzida pelo representante sindical da categoria docente, professor 

EBTT Leonardo Borges Reis, da área de Ciências Sociais. Na aldeia, segundo professor 

Leonardo Reis, observa-se muitos idosos e crianças, o que causa ainda mais preocupação. Uma 

das causas que motivaram a ação é a falta de recursos de nossos irmãos indígenas. As cestas 

foram distribuídas entre todas as famílias e a prioridade de produtos entregas foram artigos de 

primeira necessidade, tal como arroz, feijão, leite, etc., mas também, foram entregues sabão em 

barra, creme dental e sabonete, uma vez que as esporádicas cestas da Funai não contam com 

tais itens, segundo relatado por alguns indígenas.  

A ação é um gesto de nobreza e sensibilidade humana, digno de cumprimentos e 

aplausos por parte da seção sindical SINASEFE–MS e todos os servidores da instituição. 

Gostaríamos, enquanto direção, agradecê-los e parabeniza-los mais uma vez pela atitude.  

 

  
 

  
Gestão 2017 - 2019 


