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Ofício nº 34/2018 – SINASEFE - MS
Aquidauana-MS, 27 de Maio de 2018.

Ao Magnífico Reitor e Diretores(as) Gerais de Campi do IFMS
Assunto: Suspensão das atividades nos Campi do IFMS
Magnífico Reitor, Senhores(as) Diretores(as),
1.
A Seção Sindical SINASEFE Mato Grosso do Sul, através dos poderes emanados pela
legislação vigente e o regimento interno, vem SOLICITAR da Reitoria e dos 10 Campi do IFMS um
posicionamento claro, objetivo e por escrito, o mais breve possível, no que diz respeito à suspensão ou
não das atividades desenvolvidas nos 10 Campi e na Reitoria, envolvendo servidores técnicoadministrativos, docentes e, por consequência, estudantes, tendo em vista a paralisação dos
caminhoneiros.
2.
Aproveitamos para manifestar total apoio à Greve dos trabalhadores caminhoneiros e da
recém deflagrada greve dos petroleiros, não à intervenção militar e que os trabalhadores/as se unifiquem
na luta por pautas como redução do preço dos combustíveis e do GLP, não só ao diesel e digam NÃO às
políticas neoliberais colocadas em curso pelo atual governo Temer, bem como a demissão imediata de
Pedro Parente.
3.
Ressaltamos que em diversas regiões do Brasil o acesso aos nossos postos de trabalho tem
sido dificultado e por isso tem ocorrido a suspensão das aulas. No entanto, em atitude persecutória e
descabida, alguns locais têm exigido a presença dos técnico-administrativos, mesmo em locais que não
haverá aulas. Repudiamos essa posição e advertimos que a Direção Nacional do SINASEFE tomará as
medidas políticas e jurídicas contra qualquer tipo de ataque neste sentido. Docentes e técnicos não podem
ser punidos e/ou responsabilizados por serem impedidos de chegar ao seu local de trabalho.
4.
Neste sentido, também nos solidarizamos e nos colocamos à disposição de todos os
estudantes dos IFMS que se encontrarem também nesta situação de vulnerabilidade.
5.
Desde já agradecemos e colocamo-nos à disposição para eventuais esclarecimentos e/ou
informações.

Atenciosamente,

Robson Lubas Arguelho
Vice-Presidente – SINASEFE/MS
(Gestão 2017-2019)

