
TM homenageia colegas da Assembléia
A carta reproduzida ao lado foi encontrada na máquina de escrever por

funcionários da Gerência-Geral de Comissões. Estava sem assinatura. O autor,
identificado depois, é o trabalhador-mirim Lindomar de Souza Ferreira, daquela
Gerência. Na carta, ele cumprimenta os colegas pelo trabalho e manifesta o desejo
de viver num Brasil melhor.

Ele começou a trabalhar aos nove anos, quando muitos garotos, mesmo de
origem mais humilde, nem sequer pensam em horário, disciplina e cobrança de
patrão. Estava nas ruas bem cedinho para vender jornal e lavar carros. Aos 17 anos,
o filho do meio de uma família simples de seis pessoas acha que o Brasil tem jeito.
Prova disso, aproveitou uma folga na sua rotina na Gerência-Geral de Comissões
para escrever a carta aos seus colegas. "As idéias começaram a sair", explica.

Lindomar Ferreira está no 2 1 ano cientifico e quer fazer um curso técnico para
trabalhar com informática, quando sair

I

da Assembléia. Faculdade, nem pen-
sar. "Não tenho condições de pagar".
Do seu salário mesmo, fica apenas com
uma parte . "A situação está difícil,
preciso ajudar em casa" Como milhões
de brasileiros, acha crítica a situação
política e econômica do país. Como
outros tantos compatriotas, também tem
esperança de um Brasil melhor. "Prá
tudo há jeito", emenda.

Lindomar Feri-eira vê o trabalho como
solução para os problemas do Brasil

Carta promete trabalho pelo Brasil
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