
 

Jornada Internacional de Solidariedade: 500 dias de injustiça 

Liberdade para Lula 
 

Amigas e amigos, 
 

Pedimos mais uma vez sua atenção para a situação de injustiça e ilegalidade que se 

perpetua no Brasil: Luiz Inácio Lula da Silva, um dos maiores líderes populares da história da 

América Latina, encontra-se injustamente preso devido a uma complexa farsa judicial. Lula é 

inocente, não teve direito a um julgamento imparcial: foi vítima de uma perseguição política. 
 

As recentes informações trazidas a público pelo portal The Intercept deixam claro que 

as investigações e os julgamentos de Lula feriram garantias básicas de qualquer cidadão, 

incluindo a de ser julgado por um juiz imparcial. Reconhecidos juristas e pesquisadores de 

diversas partes do mundo acabam de se divulgar artigo revelando sua perplexidade com esta 

injustiça, e pedindo à Suprema Corte brasileira que anule as condenações de Lula e o liberte 

imediatamente. 
 

Lula, que deixou a Presidência da República como um dos mais proeminentes líderes 

mundiais, teve sua imagem, sua história e sua vida massacradas por uma ação articulada entre 

setores do Judiciário, da imprensa e de partidos que agora governam nosso país. 
 

Diversas lideranças e instituições internacionais já manifestaram seu apoio a Lula, 

denunciando a ruptura do Estado Democrático de Direito no Brasil e cuja figura sua prisão 

representa. Ao se aproximar o marco de 500 dias da prisão ilegal de Luiz Inácio Lula da 

Silva, que se dará no próximo 20 de agosto, viemos pedir que se some a uma nova onda 

internacional de solidariedade. 
 

Enviamos esta carta a dezenas de instituições democráticas e lideranças políticas, 

sindicais e acadêmicas de todo o mundo, propondo que, novamente, ergam sua voz em defesa 

de Lula, reforçando a luta internacional por sua liberdade. Abaixo, sugerimos algumas ações 

simples que você e sua instituição podem desenvolver nos próximos dias. Todas e todos os 

que defendem a Democracia e os Direitos Humanos estão convidados a se engajar nesta 

campanha! 
 

Caso queira mais informações sobre esta ação ou sobre a situação de Lula, não hesite 

em nos contatar. 
 

Um abraço fraternal, 

 

Celso Amorim 

Ex-Ministro das Relações 

Exteriores  

Coordenador do Comitê 

Internacional Lula Livre 

Paulo Okamotto 

Presidente do Instituto Lula 

Membro da Coordenação 

Nacional da Campanha Lula 

Livre 

 

Mônica Valente 

Secretária Executiva do Foro 

São Paulo 

Membro da Coordenação 

Nacional e do Comitê 

Internacional Lula Livre 

https://theintercept.com/series/secret-brazil-archive/
https://lulalivre.org.br/chocados-juizes-estrangeiros-pedem-a-anulacao-dos-julgamentos-e-a-liberdade-de-lula/


 

 

 

AÇÕES SUGERIDAS 
 

ASSINE O ABAIXO-ASSINADO PELA ANULAÇÃO DOS JULGAMENTOS DE LULA 

A petição já conta com mais de 100 mil assinaturas. 

Você pode encontrar o texto em diversas línguas clicando aqui. 

Depois de assinar a petição, compartilhe em suas redes, enviando por e-mail e publicando em 

suas redes sociais. 

Use as hashtgs #LulaLivre #LulaLibre #FreeLula #500DiasDeInjustiça 

 

DEMONSTRE SEU APOIO A LIBERDADE DE LULA NAS REDES SOCIAIS.  

Produza materiais multimídia, vídeos e textos nas suas redes sociais e participe do twitaço 

no dia 20 de agosto.  

Hora de concentração: 12h-14h (Horário de Brasília) 

Faça uma foto ou produza um pequeno vídeo demonstrando seu apoio a Lula. 

Publique em suas redes sociais, usando as hashtags #LulaLivre #LulaLibre #FreeLula 

#500DiasDeInjustiça 

 

MARQUE OS PERFIS OFICIAIS DA CAMPANHA LULA LIVRE 

Twitter: @ComiteLula @FreeLulaBrasil 

Instagram: @lulalivreoficial , @free.lula (Instagram)   

Facebook:www.facebook.com/FreeLulaBrasil/  

 

ENVIE SUAS MANIFESTAÇÕES PARA OS SEGUINTES E-MAIL 

(para registro, memória e divulgação) 

imprensalulalivre@gmail.com e lulalivre.comite@gmail.com 

 

Para ter mais informações sobre a campanha em defesa de Lula: 

Comitê internacional Lula Livre: https://comitelulalivre.org/ 

Comitê Lula Livre (Brasil): www.lulalivre.org.br  

 

Acesse também o Caderno Internacional Lula Livre: 

Português: 

https://comitelulalivre.org/comite-lula-livre-lanca-caderno-de-apoio-para-organizar-a-

campanha/ 

Espanhol: 

https://lulalivre.org.br/repositorio-de-artes/ja-esta-disponivel-a-cartilha-lula-livre-em-

espanhol/ 

 
[as versões em inglês e francês serão publicadas neste mesmo site em breve] 
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