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Exemplo recente são os 

13 mil trabalhadores da 

Volkswagen: Com mobiliza-

ção por solidariedade, gre-

ve total de 11 dias garante 

pontos econômicos e rein-

tegração de 800 demitidos.

Vamos à luta por saú-

de e segurança no traba-

lho, aumentos reais, fim 

do assédio moral, fi m da 

terceirização, fi m do fator 

previdenciário... etc. Feliz é 

quem luta por seus sonhos, 

direitos e liberdade. 

A vitória, com certeza 

virá!

é quem luta!
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Montadora, 
pressionada por 
produção parada 
100%, teve que 
reverter 800 
demissões

Trabalhadores da Volkswagen, em São Bernardo do Campo, comemoram as reintegrações

Adonis Guerra

As lutas para 2015

A análise do quadro político 
atual evidencia que 2015 vai ser 
um ano de disputas renhidas 
entre a oposição e o governo 
federal. É como se a eleição 
ainda não tivesse terminado. 
Fala-se até em impeachment 
da presidenta Dilma Rousseff, 
sem qualquer fundamentação. 
O Brasil, as necessidades e 
anseios da classe trabalhadora 
são o que menos importam 
neste jogo.
Está claro que enfrentaremos 
um embate muito maior para 
derrubar os entraves e garantir 
avanços e conquistas para os/
as trabalhadores/as.
Eles insistem em teses como 
austeridade fiscal, corte nos 
investimentos, em especial no 
social e até redução no nível de 
empregos.
Nós reivindicamos mais inves-
timentos em políticas públicas, 
saúde, educação, mobilidade 
urbana, trabalho decente, 
aposentadoria digna, entre 
outras bandeiras históricas 
da CUT fundamentais para 
melhorar a qualidade de vida 
da sociedade.
Queremos e vamos lutar tam-
bém por uma constituinte ex-
clusiva para reformar o sistema 
político e acabar com a farra 
das doações empresariais 
que estimulam a corrupção; 
a reforma tributária e todas 
as reformas estruturais que o 
País precisa para continuar se 
desenvolvendo e se transfor-
mando em uma Nação mais 
justa e para todos/as.

EDITORIAL

Vagner Freitas 
– presidente nacional da CUT

Luta e solidariedade levam a
greve vitoriosa na Volkswagen

13 mil companheiras e 
companheiros traba-
lhadores na Volkswa-

gen do Brasil, em São Ber-
nardo do Campo/SP, deram 
no início de 2015 um exem-
plo de união, disposição de 
lutar por seus direitos e, prin-
cipalmente, de solidariedade 
de classe. Com uma greve 
de 11 dias, que parou total-
mente a produção da mon-
tadora alemã, conquistaram 
avanços na participação nos 
lucros e resultados (PLR) e 
na principal reivindicação 
da mobilização: A reintegra-
ção de 800 companheiros 
trabalhadores que foram 
demitidos ao fi nal de 2014. 
E, por cima, garantiram a 
estabilidade no emprego 
para todos até 2019. A greve 
teve início em 05 de janeiro e 
terminou no dia 16, em uma 
enorme assembleia.

Marcante solidariedade

Marcante mesmo foi que 

o motivo principal da greve 
foi a solidariedade entre os 
trabalhadores. Ela não teve 
início por aumento salarial, 
jornada, horas extras, nada 
disso. Ela teve início como 
resposta à demissão pela 
Volks de 800 trabalhado-
res. A readmissão deles foi 
exigida e, pressionada pela 
mobilização, a montadora 
teve que ceder.

No Dia Nacional de Lutas,
novamente nas ruas

E no dia 28 de janeiro, 
estes mesmo trabalhadores, 
também junto ao Sindicato 

dos Metalúrgicos do ABC e 
da Central Única dos Tra-
balhadores (CUT), foram 
novamente às ruas em 28 de 
janeiro, com diversas outras 
categorias, participar do Dia 
Nacional de Luta pelo Empre-
go e por Direitos.

Exemplo

Esta deveria ser, sempre, 
a prática de toda classe 
trabalhadora. Não esperar 
que tudo caia do céu, não 
esperar pelo governo: Ir à 
luta defender seus direitos, 
com união, garra, coragem 
e, principalmente solidarie-
dade. Sem dúvidas, “Quem 
luta é feliz”!

Dia Nacional Lutas: em 28 de janeiro, passeata em São Paulo
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A mídia mente. Democratizar-JÁ!
TV’s, rádios e 
jornais defendem a 
exploração, o lucro 
criminoso, e enganam 
a sociedade

Busque mídias 
alternativas

Infelizmente, muitas pes-
soas, a imensa maioria 
da classe trabalhadora, 

acreditam em tudo que veem 
na televisão, nos jornais, nas 
emissoras de rádio, revistas 
semanais e nos sites tradicio-
nais. Estas pessoas, de boa 
fé, nem imaginam que a Glo-
bo e a Record, as rádios CBN 
e Bandeirantes, as revistas 
Veja e IstoÉ e sites como o 
UOL e o G1 são exemplos, 
entre outras tantas, de mídias 
mentirosas e parciais. Mídias 
que têm um partido, que têm 
lado, que têm ideologia.

E, no entanto, por acre-
ditarem totalmente em tudo 
o que assistem, ouvem ou 
leem na mídia, estas pessoas 
saem afi rmando e reprodu-
zindo ideias e fatos que não 
são exatamente a verdade. 
E ainda garantem: “Eu vi no 
Jornal Nacional, eu li na Veja, 
eu ouvi no rádio...”

Patrões x trabalhadores,

Na verdade, o que estas 
pessoas fazem é reafi rmar e 
fortalecer as ideias e a forma 
de ver o mundo e a política 
(ideologia) que a burguesia 
quer que elas tenham. E, 
como sabemos, a sociedade 
se divide entre a burguesia 
(patrões, latifundiários, ban-
queiros, capitalistas inter-
nacionais e nacionais...) e 
a classe trabalhadora, que 

é a que realmente produz. 
A burguesia acumula o lu-
cro por meio da exploração 
sobre os trabalhadores. E 
para manter-se dominante, 
a burguesia precisa também 
dominar e conduzir a forma 
de pensar da classe trabalha-
dora. É pura luta de classes!

Os donos da “verdade”

No Brasil, um pequeno 
grupo de empresários con-
centra total poder sobre a 
mídia e domina a divulga-
ção das notícias. São elas a 
família Marinho (Rede Glo-
bo), Abravanel (SBT), Saad 
(Band), Macedo (Record), 
Frias (Folha de São Paulo), 
Mesquita (O Estado de São 
Paulo) e Civita (grupo Abril, 
que publica a Veja).

Elas possuem 668 veí-
culos de comunicação em 
todo o país. São 309 canais 
de televisão, 308 de rádio 

e 50 jornais diários. É este 
pequeno grupo que dita para 
200 milhões de brasileiros 
como eles devem pensar e 
entender os fatos. E como 
estas famílias integram a bur-
guesia, suas notícias sempre 
defendem a exploração, o lu-
cro, o capitalismo e os políti-
cos que os representam. Por 
outro lado, atacam de forma 
dura, desonesta e distorcida 
dos fatos as organizações 
dos trabalhadores, os mo-
vimentos sociais e políticos 
e partidos comprometidos 
com as causas e interesses 
sociais.

Democratizar a mídia

Diversas entidades estão 
em campanha para acabar 
com este domínio da mí-
dia sobre toda a população 
do país. Todas pedem sua 
democratização e a regula-
mentação.

O ministro das Comu-
nicações Ricardo Berzoini 
recebeu em audiência a 
executiva do Fórum Nacio-
nal pela Democratização 
das Comunicações (FNDC), 
que reúne os principais mo-
vimentos e organizações 
que defendem a liberdade 
de expressão e o direito à 
comunicação no país.

Segundo Berzoini, a pre-
sidente Dilma vai enfrentar o 
tema. Ela irá apresentar pro-

jeto de regulação da mídia 
no Brasil.

Esta será uma dura luta, 
pois empresários do se-
tor, o sistema capitalista 
e políticos conservadores 
de direita no Congresso 
Nacional querem que tudo 
fique como está. Que a 
população continue a ser 
ludibriada com a versão 
parcial dos fatos e de men-
tiras, todos os dias, pela 
mídia brasileira.

Para que possamos ter informações a partir do ponto de 
vista dos interesses da classe trabalhadora, devemos 
buscar informações nas mídias alternativas. Assim, vamos 
procurar acompanhar rádios comunitários e jornais e sites 
de movimentos sociais e de trabalhadores.

Dicas
* Sindicato da Alimentação: 
 www.sindicatodaalimentacao.com.br
*  CUT: www.cut.org.br
*  TV CUT: www.tv.cut.org.br
*  Rádio CUT: radio.cut.org.br 
*  Rede Brasil Atual: www.redebrasilatual.com.br
*  Observatório Social: www.observatoriosocial.org.br 
*  Dieese: www.dieese.org.br

 E você também!
Seja você mesmo um divulgador de fatos e notícias do 
ponto de vista e interesse dos trabalhadores. Faça a 
sua mídia: Reproduza as informações por meio de seu 
Facebook, blog, Twitter... e participe do enfrentamento e 
combate às mentiras da mídia burguesa.

Imagem da página inicial dos sites da CUT e do sindicato
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Força na campanha salarial
Mobilizações 
terão que ser 
muito fortes para 
garantir aumento 
real e avanços em 
direitos
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Sindicato da Alimentação
ativo nas lutas populares

2015 será um dos anos 
mais difíceis para a 
classe trabalhadora em 

suas campanhas salariais. 
Dando como justificativa 
a crise econômica, que é 
mundial, os patrões vão bus-
car dar baixíssimo aumento 
salarial, não avançar em 
cláusulas sociais e, até mes-
mo, tentar reduzir direitos já 
conquistados e garantidos 
em convenções e acordos 
coletivos.

Para nós, trabalhadores, 

não há outra alternativa: 
Temos que nos organizar 
em torno do sindicato, nos 
unirmos e, com muita garra, 
partir para o enfrentamento.

Temos que nos espelhar 
na recente postura e ação 
das companheiras e com-
panheiros metalúrgicos da 
Volkswagen que entraram 
decididos nas lutas por seus 
direitos, e foram vitoriosos. 
Afi nal, “Feliz é quem luta!”

O Sindicato da Ali-
mentação é atuante e 
muito participativo nas 
lutas de interessa da 
categoria, da classe tra-
balhadora e dos movi-
mentos sociais e popula-
res, tais como sem-terra, 

carização e a observação na 
íntegra, pelas empresas, da 
legislação trabalhista. Como, 
por exemplo, a abertura da 
Comunicação de Acidente 
de Trabalho (CAT).

Fique atento, e siga, as
orientações do sindicato

Fique esperto, fi que atento. 
Acompanhe, e siga, as orien-
tações do sindicato. Vamos 
todos, juntos, fazer uma forte 
campanha salarial 2015 e 
conquistar aumento real nos 
salários e avançar em conquis-
tas nas cláusulas sociais.

A Confederação Nacio-
nal dos Trabalhadores nas 
Indústrias da Alimentação, 
Agroindústrias, Cooperativas 
de Cereais e Assalariados 
Rurais (Contac/CUT) realiza-
rá seu 1º Congresso, após a 
legalização da entidade em 
10 de dezembro de 2012.

Antes, para preparação 

transporte, saúde, educa-
ção, Previdência Social, 
sem-casa...

Assim, ele integra a pre-
paração e organização da 
15ª Conferência Nacional 
da Saúde que será realiza-
da em 2015, em Brasília.

A conferência, entre 
outros assuntos, deba-
terá o direito à saúde e a 
defesa do Sistema Único 
de Saúde (SUS), com 
atendimento de qualida-
de e rápido para todos.

e organização, foi realizado 
um seminário nos dias 10 e 
11 de fevereiro.

No 1º Congresso serão 
debatidos planos e ban-
deiras de luta, a campanha 
salarial 2015 e ações efetivas 
nos diversos desafi os que a 
classe trabalhadora terá que 
enfrentar no decorrer do ano. 

Contac faz 1º Congresso
após a sua legalização

Reivindicações

Além da reposição da 
inflação anual até a data 
base e aumento real nos 
salários, temos muito que 
avançar em cláusulas sociais 
e problemas a resolver nas 
empresas. Na campanha 
salarial temos também que 
reivindicar condições de saú-
de e segurança no trabalho, 
fi m do assédio moral, parti-
cipação nos lucros e resul-

tados em valores decentes, 
a terceirização, o fi m da pre-




