
A Volks é investigada pelo Ministério Público Federal por ter colaborado com a ditadura militar 
(1964-1988). Ela entregou trabalhadores para a polícia, fez as chamadas “listas negras” junto com 
outras firmas, apontando trabalhadores que não conseguiram mais emprego. Chamou a polícia 
para prender militantes e facilitou torturas dentro da fábrica. Montou um sistema de segurança 
com militares para vigiar os trabalhadores.

VOLKS FAZ FESTA
TRABALHADORES QUEREM JUSTIÇA

Veja o filme da TV alemã sobre a participação da Volks na ditadura no Youtube:
• “Como a Volkswagen colaborou com a ditadura”: https://m.youtube.com/watch?v=feJsXRP_nYw
• A TVT fez algumas matérias sobre o caso: “ Justiça investiga crimes na ditadura”: https://m.youtube.com/
watch?v=KFn-xAnyAyA
“Historiador confirma que Volkswagen cooperou com a ditadura no Brasil”: https://m.youtube.com/watch?-
t=1s&v=6NP4DE4tgvA

Quem sofreu prisão, tortura e perseguição não quer festa. Quer justiça!

O INQUÉRITO NO MPF
A denúncia contra a Volks foi en-
tregue ao Ministério Público em 
setembro de 2015. É resultado 
das investigações da Comissão 
Nacional da Verdade. Existe um 
grupo de trabalhadores vitima-
dos que se reúne para acompa-
nhar o inquérito no MPF. Apoia-
ram os trabalhadores todas as 
Centrais Sindicais brasileiras.
Nessa quinta, dia 14, às 10h30, a 
Volks está convidando a impren-
sa para uma festa com a apresen-
tação do estudo do historiador 
alemão contratado por ela (Sr. 
Kopper) sobre a cooperação da 
empresa com a ditadura de 64 
a 85. Desde 2015, a Volks nunca 
respondeu ao pedido do grupo 
de trabalhadores perseguidos e 
do Ministério Público Federal 
para estabelecer um diálogo so-
bre o seu pedido de desculpas à 
sociedade e a reparação aos tra-
balhadores atingidos. 

Trabalhadores gravam sua história na Volks. 09/12/2017

Agora, a Volks quer a 
participação dos vitima-
dos nessa festa. Também 
anuncia apoio a entidades 
de promoção de direitos 
humanos. A empresa quer 
contratar uma entidade, 
uma ONG, para enganar 
os trabalhadores.
Os trabalhadores vitima-
dos não irão a essa festa, 
onde a Volks só quer var-
rer a sujeira para baixo do 

tapete. Pedimos reunião junto 
com o Ministério Público Fede-
ral, as Centrais Sindicais Brasi-
leiras e os que assinam a denún-
cia contra a Volks para discutir 
a reparação. Queremos regras 
claras para resolver o problema.
Vamos aguardar a maneira 
como a empresa vai divulgar sua 
versão sobre a cooperação com 
a ditadura militar e que pro-
messas vai fazer para a opinião 
pública.
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