Campanha Lula Livre
Referência de resistência e engajamento
todo o país, contribuindo para nacionalizar e internacionalizar a batalha para derrotar a farsa que tinha
como objetivo perseguir Lula e também o campo
progressista e popular da política brasileira.
Com ações nas redes e nas ruas, a Campanha se
espraiou. Foram diversas atividades: Mutirões de diálogo, panfletagens, faixaços, atos, vigílias, atividades
de formação, plenárias, lives. Em shows, muros, protestos o grito por Lula Livre ecoou cada vez mais alto.
Com a esperança renovada e
com Lula livre, leve, solto e elegível
vamos à luta para libertar o Brasil.
Participe da política. Seja a mudança
que você deseja. Lutar vale a pena!
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Esperança e fé no Brasil
Fotos: Ricardo Stuckert

A comprovação da inocência e a reconstituição dos
direitos políticos de Lula representam a mais importante vitória do último período para o povo brasileiro.
Desde 2018, antes mesmo de Lula ser levado para a
sede da Polícia Federal, entidades do movimento
social e popular se organizaram para a luta em defesa
da liberdade e inocência do ex-presidente. Foram
quase 4 anos de apoio à Vigília Lula Livre, uma programação ininterrupta, com a realização de atividades em

O que você pode fazer para ajudar:
1
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Ajude a distribuir esse
jornal para os seus familiares, colegas de trabalho,
vizinhas e vizinhos.
Nas redes sociais, curta e
siga os perfis oficiais do
ex-presidente Lula.
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Se você faz parte de alguma
organização, marque uma
reunião para debater a situação do país e, principalmente, as ideias para reconstruir
o Brasil. É importante organizar atividades de diálogo
com o povo, como panfletagens e outras iniciativas.
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No zap, faça uma lista de
transmissão com público
diverso. Por exemplo, o
colega de trabalho, a mãe
do amigo do seu filho, um
prestador de serviço e
outras pessoas que não
atuam como militantes, mas
que podem se interessar
pelo tema.
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Saiba tudo sobre a
farsa da Lava Jato

Assista aos documentários e entenda o
papel da Operação no golpe contra o Brasil
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Governo está
lascando com o povo

Manchetes ilustram a situação

Campanha Lula Livre
Referência em resistência
e engajamento

O Brasil não está lascado.
É esse governo que
está lascando o Brasil
Povo sofre com a fome, diminuição do
salário, alta da inflação e desemprego

Lula vence 20 processos
e desmonta a farsa que foi armada contra ele
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1.Caso Triplex do Guarujá
A defesa provou que Lula nunca foi dono, nunca recebeu nem foi
beneficiado pelo apartamento no Guarujá, que pertencia à OAS e foi
dado em garantia por um empréstimo na Caixa.

3.Tentativa de reabrir
o Caso Sítio de Atibaia
A defesa provou que não é possível reabrir a ação penal contra Lula
pelas reformas no sítio, que jamais pertenceu a ele.

5.Caso das Doações para
o Instituto Lula

A defesa provou que as doações de pessoas físicas e de mais de 40
empresas brasileiras e de outros países para o Instituto, entre 2011 e
2015, foram todas legais, declaradas à Receita Federal.

7.Caso do Quadrilhão
do PT II
Uma segunda denúncia no mesmo sentido da anterior foi
simplesmente rejeitada pela 12ª. Vara da Justiça Federal de Brasília.

9.Caso das Palestras
do Lula
Inquérito aberto na Vara Federal de Sérgio Moro em dezembro de
2015, com objetivo de acusar Lula de ter simulado a realização
de palestras, em outra farsa da Lava Jato
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A defesa demonstrou que eram falsas as acusações do Ministério
Público contra Luiz Cláudio Lula da Silva
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O Tribunal Regional Federal da Primeira Região trancou
o caso porque a denúncia era inepta (sem condições
mínimas para ser processada).
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Em mais uma farsa, a Lava Jato tentou caracterizar como ilegais
contratos de patrocínio da Odebrecht com a revista Carta Capital. A
própria Polícia Federal pediu o arquivamento.
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6.Caso do Quadrilhão
do PT
O juiz afirmou que a denúncia simplesmente
tentava criminalizar a atividade política.

(obstrução de Justiça)

A defesa provou que era falsa a delação do ex-senador
Delcídio do Amaral.

10.Caso Lei da Segurança
Nacional
Já na condição de ministro da Justiça, Sérgio Moro requisitou à

Polícia Federal a abertura de inquérito contra Lula, com base na Lei
de Segurança Nacional do tempo da ditadura.

A defesa demonstrou que não havia ilegalidade, fraude ou
favorecimento nos serviços que Frei Chico, um dos irmãos de Lula,
prestou à Odebrecht em negociações sindicais
desde antes do presidente ser eleito.

A 6ª. Vara Federal Criminal de Santos rejeitou a denúncia do
Ministério Público referente ao protesto que integrantes do
Movimento dos Trabalhadores Sem Teto fizeram contra a
condenação injusta de Lula no triplex do Guarujá, em abril de 2018.

16.Caso da MP 471
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O Juízo da 10ª. Vara Federal de Brasília absolveu Lula destacando
que não havia justa causa para manter a ação.

17.Caso da Guiné

18.Caso BNDES Angola

Depois de longa tramitação, o Tribunal Regional Federal da Terceira
Região trancou a ação penal em habeas corpus impetrado pela
defesa de Lula, reconhecendo que não havia elementos
mínimos a justificar sua tramitação.
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Lula foi absolvido sumariamente a pedido do próprio Ministério
Público Federal. Ação sem provas, também utilizava elementos
provenientes de Curitiba.

19.Caso Costa Rica

EN
INOC

A defesa provou que o Instituto nunca recebeu doação de terreno, ao
contrário do que diz a denúncia da Lava Jato, e sempre
funcionou em sede própria.

14.Caso Invasão do Triplex

15.Caso Carta Capital
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4.Caso do Terreno
do Instituto Lula

12.Caso do Irmão de Lula

13.Caso do Sobrinho de Lula
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A defesa provou que Lula nunca recebeu dinheiro
da Odebrecht para pagar reformas no sítio,
que também nunca foi dele.

8.Caso Delcídio

11.Caso do filho de Lula
(Touchdown)

2.Caso Sítio de Atibaia

(Léo Pinheiro)
Nenhuma pessoa ouvida pela Polícia Federal confirmou a absurda
versão apresentada por Léo Pinheiro no momento de sua delação
premiada. O próprio executivo negou qualquer pagamento de
vantagem indevida ao ex-presidente Lula em novo depoimento e
em declaração de próprio punho.
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20.Segunda tentativa de
reabrir o Caso Sítio de Atibaia
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A 12ª. Vara Federal de Brasília voltou a rejeitar o pedido
do Ministério Público Federal para reabrir o caso do sítio
de Atibaia por falta de provas.

