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Moção sobre Conjuntura Nacional 
 

A Assembleia dos Professores do ensino privado gaúcho, realizada no sábado, dia 02 
de abril, face à complexa conjuntura política e econômica vivida pela sociedade 
brasileira, decidiu manifestar preocupação quanto aos desdobramentos das iniciativas 
que no plano judicial e parlamentar, neste momento, instabilizam o país. 
 
A jovem democracia brasileira a ser, ainda, muito aperfeiçoada, é certamente o maior 
legado das atuais gerações para a construção de um país livre, mais justo e respeitado 
no cenário das nações do mundo. Por isto, neste quadrante do ano em que se lembra 
do malfadado golpe civil militar de 64 é importante que a serenidade, a racionalidade e 
a observância das leis e da Constituição preponderem sobre as tentações autoritárias, 
sempre presentes na história do Brasil. Faz-se necessário que se acautelem os ânimos 
que buscam atropelar a escolha soberana do povo que elegeu os atuais governantes do 
país. 
 
O movimento sindical e social, em que se insere o Sinpro/RS, tem plena convicção de 
que somente na democracia é possível avançar na afirmação do valor do trabalho e da 
dignidade profissional e pessoal dos trabalhadores. 
 
Por tudo isto, há que se considerar os riscos do atropelo à democracia, para além do 
impeachment da Presidente da República, até porque, desde 2015, é no âmbito da crise 
política que a economia do país tem involuído e os direitos dos trabalhadores têm sido 
pautados para flexibilização, a exemplo do projeto de lei que amplia as possibilidades da 
terceirização do trabalho. 
 
Na atual crise política são preocupantes os ataques aos princípios do estado democrático 
de direito, evidenciados pela violação do direito à privacidade, por parte de segmentos 
do Poder Judiciário e a unilateralidade da grande mídia na veiculação dos fatos, 
resultando um cenário de intolerância e crescente agressividade de segmentos da 
sociedade. 
 
Os professores participantes da assembleia do Sindicato defendem o necessário 
combate à endêmica corrupção que sempre marcou a trajetória do Estado brasileiro, o 
bom funcionamento das instituições e a apuração de todos os fatos no atual governo e 
nos anteriores que lesaram o povo.  
 
Os professores reafirmam o necessário respeito à democracia como condição precípua 
para o aperfeiçoamento da sociedade brasileira e a preservação dos direitos por ela 
conquistados. 
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