LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA: DO CHÃO DE FÁBRICA À PRESIDENCIA
Por Márcio A. Silva

A vida do Luiz Inácio Lula da Silva, a exemplo de vários nordestinos é marcada por momentos
de paixão, privações, sacrifícios e persistência, que redundaram no sucesso de sua gestão. A
grande questão é: como um simples operário do chão de fábrica pode se tornar presidente da
República chegando ao final de seu mandato com 87% de aprovação e popularidade?
Nascido em Garanhuns, sertão pernambucano, a exemplo de vários migrantes nordestinos
Lula e sua família vem para São Paulo tentar a sorte. Quando criança, vendeu tapioca, laranjas
e amendoim nas ruas:
“Quando olho a minha própria vida de retirante nordestino, de menino que vendia amendoim e
laranja no cais de Santos, que se tornou torneiro mecânico e líder sindical, que um dia fundou o
Partido dos Trabalhadores e acreditou no que estava fazendo, que agora assume o posto de
Supremo Mandatário da Nação, vejo e sei, com toda a clareza e com toda a convicção, que nós
podemos muito mais”.
Aos 14 anos de idade, matricula-se no curso técnico de torneiro mecânico do Serviço Nacional
de Aprendizagem Industrial (SENAI) e forma-se três anos mais tarde (1963), empregando-se na
metalúrgica Independência.
É no chão de fábrica que a visão e ingresso de Lula na vida política e social do país começam.
Ao ingressar no Sindicato dos Metalúrgicos de São Bernardo do Campo, Lula passa a liderar
greves e paralisações e em 1979 funda o partido dos trabalhadores (PT). Em 1982 concorreu
ao governo de São Paulo, sendo derrotado, porém, dois anos mais tarde elege-se deputado
federal.
Nos anos de 89, 94 e 98, Lula sofre três derrotas consecutivas em disputas presidenciais,
contudo em 2002, é eleito o 35° presidente da República com 53 milhões e votos. Aprovado
pelo povo brasileiro, Lula é reeleito em 2006 com 58 milhões de votos:
“Como disse em meu primeiro pronunciamento após a eleição, se, ao final do meu mandato,
todos os brasileiros tiverem a possibilidade de tomar café da manhã, almoçar e jantar, terei
cumprido a missão da minha vida.”
Luiz Inácio Lula da Silva, ex-operário de chão de fábrica, considerado em 2008 pela revista
norte-americana Newsweek como a décima oitava pessoa mais poderosa do mundo, e pelos
jornais Le Monde e El País como o homem do ano, recebeu em 2010 a premiação inédita de
Estadista Global, devido a sua atuação no meio ambiente, erradicação da pobreza,
redistribuição de renda e ações em outros setores com a finalidade de melhorar a condição
mundial e é condecorado pela Organização das Nações Unidas como o Campeão Mundial na
Luta Contra à Fome e à Desnutrição Infantil.

Dando continuidade a sua popularidade e influencia, Lula ajuda a eleger em 2010 sua
sucessora e primeira mulher como presidente do Brasil, a ex-ministra da Casa Civil Dilma
Rousseff.
O ex-operário de chão de fábrica, um dos homens mais influentes do mundo, provável
candidato ao prêmio Nobel da Paz, mais popular presidente brasileiro, é hoje a esperança de
que podemos muito mais. Ainda que critiquem e não acreditem em você, esforce-se, lute,
dedique-se e não desista facilmente.
Lembre-se Visão, Esforço, Sacrifício, Dedicação e Persistência fazem de um operário de chão
de fabrica exemplo de sucesso e inspiração!
Visite o site do autor: http://www.corporativabrasil.com.br

