
 
 
Solidariedade com os Sindicatos Brasileiros 
Proposta deliberada por unanimidade ao 24º Congresso Nacional do IG Metall 
 
 
Ao longo dos últimos meses, acompanhamos as imagens horríveis das queimadas na 
Amazônia. Os incêndios são o sinal visível da política anti-ambiental do Governo Bolsonaro. 
 
Enquanto isso, a opinião pública ainda não tomou conhecimento da gravidade da repressão 
política deflagrada contra os sindicatos, as mulheres, as minorias e os movimentos sociais.  
 
Em termos econômicos, Bolsonaro segue a agenda neoliberal agressiva iniciada por seu 
antecessor Michel Temer, isto é: retirada do poder e sangria financeira dos sindicatos; 
reforma da previdência nociva para os trabalhadores, congelamento das verbas públicas 
dos setores saúde e educação para os próximos 20 anos.  
 
Muitas empresas, entre as quais multinacionais alemãs que atuam no Brasil, veem com 
bons olhos a política anti-sindical do governo e fazem vistas grossas aos impactos nefastos 
no meio ambiente e na sociedade.  
 
Antes das eleições presidenciais em outubro de 2018, nosso companheiro Luíz Inácio Lula 
da Silva, sindicalista e ex-presidente da República Federativa do Brasil, foi vítima de uma 
farsa, acusado e condenado por crime de corrupção. Desde então, Lula está preso. Na 
avaliação de juristas internacionais, Lula foi vítima de um processo político armado no intuito 
de debilitar a oposição no Brasil. 
 
O IG Metall, Sindicato dos Metalúrgicos na Alemanha, manifesta sua solidariedade e apoia 
os sindicatos brasileiros:  
 
x Nós vamos exercer pressão política sobre o governo brasileiro para que abdique de suas 

políticas anti-ambientais e desumanas. 
 
x Nós vamos fortalecer o papel de nossos parceiros sindicais no Brasil enquanto parceiros 

sociais das empresas por meio de convites de participar das Comissões Europeias e 
Mundiais de Trabalhadores, de consultas às direções das multinacionais alemãs 
relativas à situação nas suas fábricas no Brasil e da divulgação dos acontecimentos no 
Brasil em eventos e assembleias. 

 
x Nós vamos intensificar a troca de informações e o intercâmbio de experiências. 

 
x Nós vamos participar da campanha mundial pela libertação de Lula (#LulaLivre). 
 
 
./. 


