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FTIGESP NEWS // STIG Barueri entrega ao ex prefeito de SP carta dos gráficos a Lula

, 30 Maio 2018 - 08:53:06

Carta dos gráficos brasileiros exigem Lula Livre e eleições sem fraudes
No sábado (19), o ex-prefeito de São Paulo, Fernando Haddad recebeu do Sindicato dos Gráficos (STIG) de Osasco uma carta de
todos gráficos brasileiros. Nela, a categoria, representada por sua entidade nacional (Conatig), presta solidariedade ao ex-presidente
Lula, que está preso há dois meses na Polícia Federal em Curitiba, mesmo sem qualquer prova. O órgão pede que Lula resista
e diz que a classe sabe de sua inocência. Aliás, a Conatig, que representa todas as federações gráficas no Brasil, inclusive a
Federação Paulista (Ftigesp), além da grande maioria dos STIGs nas cinco regiões do país, do Norte ao Sul, classifica esta
prisão como política, pois visa impedir que Lula concorra nas eleições de 2018, visto que tem grande chance de vitória,
conforme revelam as pesquisas.

"A carta foi entregue inicialmente ao secretário nacional do Partido dos Trabalhadores (PT), Emídio de Souza", conta Álvaro
Ferreira, presidente do STIG Barueri/Osasco e região. O dirigente se comprometeu em dar a carta a Lula na primeira oportunidade
que tiver. Inclusive pode ser feita por um parlamentar. Recentemente, o Supremo Tribunal Federal (STF) permitiu que deputados
federais possam visitá-lo sem impedimento. Emídio recebeu a carta durante um evento do PT para os movimentos sindicais e
sociais na sede do Sindicato dos Metalúrgicos de Osasco.

Na ocasião, Ferreira e Mineiro, que também é diretor do STIG da região, entregou a carta também para o ex-prefeito de SP,
Fernando Haddad. Embora haja uma pluralidade de ideologias políticas e centrais sindicais, todos sindicatos e federações
gráficas vinculados à Conatig, presentes na última reunião nacional faz poucos dias, foram favoráveis pela carta.

"Pedi um voto de confiança a todos, sendo acolhido, pois endento que todos nós percebemos que além do golpe já dado na
Democracia para excluir direitos depois da expulsão de Dilma, querem agora impedir que a população possa reconduzir Lula à
Presidência, como as pesquisas de opinião mostram o seu favoritismo, a fim de impedir o restabelecimento da democracia e
ordem social em defesa da maioria do povo brasileiro", justificou Leonardo Del Roy, presidente da Conatig e da Ftigesp. A carta é
intitulada "Gráficos do Brasil: somos todos Lula livre. Leia abaixo.

GRÁFICOS DO BRASIL: SOMOS TODOS LULA LIVRE

#LulaLivre.

Caro Presidente Lula.

Nós, trabalhadores gráficos do Brasil, através da CONATIG, nossa Confederação Nacional, estamos aqui manifestando a
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nossa solidariedade, bem como a nossa indignação. Mas também estamos externando sobretudo o nosso repúdio em vê-lo
preso injustamente em um processo judicial totalmente político e parcial. Em ver essa injustiça contra o Presidente brasileiro, que
mais fez no decorrer da história da humanidade em benefício da classe trabalhadora.

Temos que reconhecer e agradecê-lo por ter retirado mais de 36 milhões de trabalhadores da miséria. Agradecê-lo por ter
gerado 15 milhões de empregos, por ter criado o Bolsa família, o Pro Uni, o Reuni, o Brasil Sorridente, a Farmácia Popular, o Luz
para todos, O projeto minha casa Minha Vida. Agradecê-lo por ter levado agua ao trabalhador sofrido do sertão nordestino
através da transposição do Rio São Francisco. Agradecê-lo por ter possibilitado que nossos filhos tivessem a oportunidade de
cursar faculdade. Agradecê-lo por resgatar a nossa dignidade dentro e fora do Brasil e pelo pagamento da dívida externa nos
libertando da aplicação que foi imposta aos brasileiros pela política neoliberal do FMI. E somos agradecidos ao senhor
principalmente por ter tirado o Brasil e os brasileiros do mapa da fome.

Só um Presidente com suas origens, caríssimo Lula, que sentiu a fome e a miséria na vida, poderia, com conhecimento de
causa, construir um governo direcionado aos que mais necessitavam da proteção do Estado.
Foi no seu governo, Presidente, que nós trabalhadores gráficos tivemos o menor nível de desemprego. À época, o Brasil
conviveu com um ótimo e seguro crescimento econômico e as empresas gráficas conseguiram expandir seus parques gráficos.
Investiram fortemente em tecnologia, através de financiamentos e incentivos do BNDES. Também foi no seu governo, que nós
trabalhadores tivemos os maiores reajustes salariais, recompondo os nossos salários com ganhos reais acima da inflação.

Querido Presidente Lula, aqui do lado de fora o mundo está mais triste sem a sua presença. Sentimos a falta do senhor andando
por todos os cantos do País, dando-nos esperança em dias melhores. Confessamos que o nosso sentimento é de impotência
em ver tamanha injustiça feita contra o senhor, e o pior, ver o judiciário agindo de forma parcial.

Como o senhor bem nos avisou, presidente Lula, verificamos que "os do andar de cima se incomodam com a ascensão dos do
andar de baixo".
Reiteramos a nossa solidariedade ao senhor e a nossa indignação contra o arbítrio e seletividade da justiça. Sabemos que,
com a vossa prisão injusta, está por detrás disso e em jogo os interesses da retirada dos direitos dos trabalhadores. Sabemos que
os golpistas miram as eleições desse ano. A elite golpista sabe que com senhor concorrendo, jamais voltará ao poder pelo voto.

Presidente Lula, apesar disso, continuaremos, aqui do lado de fora, lutando e defendendo seu legado. Vamos resistir a este golpe
que vem desfazendo tudo que o senhor construiu, acabando com nossos direitos trabalhistas, entregando "a troco de banana" todo o
nosso patrimônio nacional, como a exemplo das privatizações da Embraer e da Petrobras. Nem a água será mais nossa por
conta da privatização do Aquífero Guarani. E também agem para privatizar rapidamente a Eletrobrás e etc.

Finalizando, Presidente Lula, pedimos que o senhor se mantenha firme e forte como sempre foi ao longo de tantas batalhas. Acredite,
a verdade prevalecerá, acreditamos nisso. A história mostrará os reais criminosos.

Presidente Lula, como o senhor sempre nos

ensinou, desde as greves dos Metalúrgicos do ABC, "A LUTA CONTINUA". Nós, trabalhadores gráficos junto às demais
categorias de trabalhadores, continuaremos lutando para que o Brasil volte à necessária normalidade democrática.

Portanto, continuaremos lutando para acabar com este golpe dado na classe trabalhadora deste País impedindo a liberdade e a
manifestação democrática dos brasileiros deliberarem através do seu voto. Assim, como a injusta prisão do senhor significa
justamente consolidar este golpe, somos todos LULA LIVRE!
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Força Presidente. A luta continua #LulaLivre

A Diretoria da CONATIG (Confederação Nacional do Gráficos)

Em nome dos trabalhadores gráficos do Brasil.

