
 
 
 
NOTA OFICIAL 
DIA NACIONAL DE LUTAS 
 
A Direção Estadual do Sinpro/RS, reunida nesta sexta-feira, 12/7, discutiu e avaliou o Dia 
Nacional de Lutas realizado na quinta-feira, dia 11/7, em todo o Brasil. 
  
Foi considerada exitosa a iniciativa da paralisação e a realização dos atos públicos em todo o 
país, com destaque para as capitais dos estados, em especial Porto Alegre. 
 
A direção do Sinpro/RS avaliou como muito positivo o reflexo da convocação para a 
paralisação no ensino privado gaúcho, que se traduziu na grande quantidade de instituições 
que não funcionaram neste dia. Foi destacado que, em um significativo número de escolas, os 
professores de forma coletiva e soberana decidiram pela adesão ao movimento. 
 
A direção do Sindicato considerou ainda que a presença organizada dos professores de várias 
instituições nos atos públicos de Porto Alegre e algumas cidades do interior do estado é digna 
de registro e representa a sintonia da categoria com o movimento social brasileiro. 
 
Greves gerais no Brasil serão sempre expressão do desejo de lutar por uma sociedade melhor. 
A adesão a elas, por sua vez, também será expressão das limitações de consciência, 
organização e das possibilidades diversas de participação, que marcam a abrangência da classe 
trabalhadora brasileira. 
 
Depois de vários anos, os trabalhadores, liderados pela CUT e demais centrais sindicais e pelos 
sindicatos, quebram a normalidade cotidiana e voltam às ruas com as suas reivindicações. 
 
Na região metropolitana de Porto Alegre, o dia 11 de julho foi a maior greve geral dos últimos 
50 anos. 
 
Independente das condições e motivações, o fato é que Porto Alegre e a região metropolitana 
pararam. Com maior ou menor protagonismo dos professores, parou a absoluta maioria das 
escolas privadas. 
 
Como em outros momentos históricos brasileiros, também agora, neste processo de 
mobilização social, é fundamental a sintonia dos professores. Essa experiência de participação 
certamente vai potencializar as lutas da categoria. 
 
A mobilização precisa e vai continuar. 
 
Parabéns a todos que nesta quinta-feira, com a sua atitude, contribuíram com a luta por uma 
condição melhor para os trabalhadores e a maioria dos brasileiros. 
 
Direção Colegiada 


