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1. A farsa
Sergio Moro e Deltan Dallagnol usaram
a mídia para espalhar a ideia de que
Lula era suspeito de corrupção. Foi assim que perseguiram e condenaram o ex-presidente sem provas. Dallagnol e Moro
venderam aos brasileiros a ideia de que
dedicavam suas vidas ao combate à corrupção, enquanto, na verdade, enriqueciam e defendiam os interesses dos seus
grupos políticos.

Diante de derrotas inéditas, a Lava Jato
tentou manobrar ao ‘permitir’ que Lula pudesse ir para o semiaberto. A tentativa era
impedir o julgamento do habeas corpus
que anularia o processo contra Lula. Não
foi a primeira vez que eles agiram contra a
lei. Recentemente, a VazaJato revelou que
Dallagnol considerou que a manipulação
do contexto político era mais importante
que as regras jurídicas.
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Lula percebeu a manipulação de Moro
e Dallagnol e afirmou que não vai negociar os seus direitos e liberdade. Para o ex-presidente, a única medida que importa é a anulação de seu julgamento. Lula
tem afirmado a sua inocência, apontado
as falhas do processo e desafiado Moro e
Dallagnol a provarem que ele agiu contra
lei. O fato é que sem apoio da Globo e parte da imprensa o processo não existiria.

O jornalista Glenn Greenwald está mostrando provas do que sempre denunciamos: o país foi vítima de golpistas mentirosos. As conversas entre os procuradores da
Lava Jato e o juiz Sergio Moro evidenciam
que o juiz era o verdadeiro coordenador da
operação e seu alvo era Lula. Eles apelaram para todas as formas de mentiras e
levaram o Brasil ao caos e ao desemprego.

3. Manobras
do MPF
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4. Reação
do Lula

2. Vaza Jato
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6. Pressão e
mobilização
Só a organização e mobilização popular
podem mudar esse cenário. É preciso discutir e convencer a sociedade nas redes e
nas ruas de que Lula é inocente. Explicar
o porquê o ex-presidente é preso político
há mais de um ano e meio. Ajude! Mande
mensagens para o STF, levante a sua bandeira, espalhe cartaz e panfletos, participe das atividades, e assine o abaixo-assinado pela anulação dos processos contra
Lula disponível em lulalivre.org.br. Ele é
mais um brasileiro e, como todos nós, merece justiça.

5. Responsabilidade
histórica do STF
Lula merece Justiça e o STF tem que cumprir o seu papel de guardião da Constituição
e do Estado democrático de direito. Cabe à
Suprema Corte mostrar para o Brasil os erros da Operação e reconhecer que Sergio
Moro nunca poderia ter julgado Lula já que
tinha interesses políticos na sua condenação.
Afinal, foi por causa dela que Bolsonaro se
elegeu e Moro se tornou ministro da Justiça.
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