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Líderes do movimento de Chicago, EUA, condenados arbitrariamente em 1886.

O 1º de maio é o feriado mais importante para os 
trabalhadores do mundo inteiro, pois sua origem está 
diretamente  ligada  ao  enfrentamento  da  classe 
trabalhadora contra a exploração capitalista.

No fim do século XIX, o grau de exploração do 
capital sobre o trabalho era intenso, as fábricas eram 
insalubres,  com  iluminação  inadequada,  úmidas, 
ruidosas, sujas, ferramentas inadequadas, máquinas 
e  equipamentos  sem  proteção,  ritmo  de  trabalho 
acelerado, jornada de trabalho prolongada. Portanto, 
o número de trabalhadores que sofriam com doenças 
e acidentes do trabalho era alto. Só eram baixos os 
salários.  Até as crianças eram levadas às  fabricas. 
Nos Estados Unidos, a jornada de trabalho oficial era 
de  13  horas  diárias,  mas  em  muitos  casos  essa 
jornada  era  aumentada em até  cinco horas,  sendo 
comum trabalhar aos domingos e feriados.

No dia 1º de maio de 1886, em Chicago, os 
trabalhadores  se  levantaram  contra  o  grau  de 
exploração  a  que  se  encontravam  submetidos. 
Milhares de operários em manifestação ocuparam as 
ruas  de  Chicago.  Neste  mesmo dia,  foi  deflagrada 
greve geral nos EUA, cuja reivindicação principal era 
a redução da jornada de trabalho para 8 horas.

Dia  3,  aconteceram  duros  confrontos  entre 
manifestantes e a polícia e no dia 4 foi organizado um 
grande  ato  de  protesto  contra  as  repressões 
ocorridas  nos  dias  anteriores.  Perto  do  fim  da 
manifestação,  uma  bomba  foi  lançada  contra  os 
policiais, matando sete deles. Certamente foi ação de 
provocadores.  Na sequência,  as forças  repressoras 
abriram fogo contra a multidão, matando 12 e ferindo 
dezenas de operários.

A classe  burguesa  em  fúria  tratou  logo  de 
punir  exemplarmente  os  líderes  grevistas.  Sem 
testemunhas  nem  provas,  condenou  de  forma 

arbitrária cinco líderes ao enforcamento, três a prisão 
perpétua e um a 15 anos de reclusão.  Certamente 
pretendiam com tal  brutalidade interromper  o  curso 
da  história,  abortando  as  iniciativas  de  lutas  dos 
trabalhadores.  Quebraram  a  cara.  O  sacrifício  de 
lutadores do povo não impediu o crescimento mundial 
do movimento.

De  1º  de  maio  de  1886  até  hoje,  os 
trabalhadores  não  lograram  êxito  nas  lutas  pela 
derrota  completa  e  definitiva  do  capitalismo,  mas 
conseguiram grandes vitórias, tais como: redução da 
jornada  de  trabalho,  férias,  13º  salário,  descanso 
semanal  e  feriados  remunerados,  aposentadoria, 
melhorias  salariais,  etc.  Todas  essas  conquistas 
foram através muita luta até mesmo com o sangue de 
muitos  trabalhadores.  Nada  foi  concedido  de  mão 
beijada  pelos  capitalistas.  Enquanto  existir 
exploração, a luta deve continuar.

Em  junho  de  1889,  o  congresso  da  2º 
internacional  socialista  realizado  em  Paris, 
homenageando a luta dos trabalhadores de Chicago, 
aprovou o 1º de maio como um dia de reivindicação 
da  classe  trabalhadora,  sobretudo  pelas  8  horas 
diárias. No Brasil,  a data foi aprovada como feriado 
nacional em 1924.

Lamentavelmente,  em  alguns  países, 
sobretudo no Brasil, o 1º de maio tem sido deturpado. 
Ao invés do movimento sindical rememorar, informar 
e  orientar  corretamente  os  trabalhadores  sobre  a 
necessidade  da  luta  e  reivindicação  da  classe,  os 
sindicalistas  das  maiores  centrais  pelegas  e  seus 
partidos,  ou  seja,  CUT  (PT),  FORÇA  SINDICAL 
(PDT), CTB (PCdoB), assim como os dirigentes das 
pequenas centrais pelegas: CGTB, UGT, usam o 1º 
de  maio  para  realizarem shows,  sorteios  de carros 
etc.  Dessa  forma,  negam  ao  trabalhadores  a 
oportunidade de conhecerem a sua história de luta. 

VIVA O 1º DE MAIO CLASSISTA! 
ABAIXO OS CAPACHOS OPORTUNISTAS E TRAIDORES!

ABAIXO A CUT, CTB, FORÇA E DEMAIS CENTRAIS PELELAS!



PORQUE OS TRABALHADORES  NÃO GOSTAM DOS SEUS 
SINDICATOS

No  Brasil,  a  industrialização  e  o 
movimento operário com os primeiros sindicatos 
apareceram  concomitantemente  no  fim  do 
século XIX e início do século XX. Tanto o capital 
quanto  o  trabalho  trouxeram  consigo  as 
experiências já acumuladas na Europa, ou seja, 
a  relação  de  exploração  dos  operários  pela 
burguesia e as formas de luta.  Também lá no 
velho mundo, onde indústrias e fábricas existem 
desde  o  século  XVI,  o  proletariado  e  a 
burguesia surgiram ao mesmo tempo, pois, não 
há proletários sem burguesia, nem vice versa. 
Ou  seja,  não  há  explorador  sem  explorados. 
Essas  duas  classes  sociais  do  sistema 
capitalista formam uma unidade de contrários. A 

referida unidade só será rompida com a derrota 
da burguesia pelo proletariado.

Ao  contrário  do  que  propagandeia  a 
classe  burguesa  exploradora,  mistificadora, 
enganadora  e  mentirosa,  o  mundo  não  foi 
sempre  assim  e  não  será  sempre  assim.  Os 
anais  da  nossa  história  mostram a  existência 
humana a partir dos seguintes regimes sociais: 
comuna primitiva,  escravagismo,  feudalismo e 
atualmente  o  capitalismo  e  alguns  inícios  de 
experiências  socialistas,  hoje  destruídas  nos 
países  onde  foi  restaurado  o  capitalismo,  a 
saber:  URSS,  Coreia  do  Norte,  Alemanha 
Oriental,  Vietnã,  China,  Nicarágua,  Cuba, 
dentre outros.

COMO AS DIREÇÕES PELEGAS TIRAM DINHEIRO DOS 
TRABALHADORES

Os sindicatos foram e continuam sedo um 
importante instrumento da classe trabalhadora, 
mas lamentavelmente o movimento sindical no 
mundo,  e sobretudo no Brasil,  passa por uma 
crise sem precedente. Os sindicatos vêm sendo 
usurpados  por  correntes  politicas  aliadas  dos 
banqueiros,  das  grandes  empresas,  do 
agronegócio, dos governos estaduais e federal. 
Esses são os chamados dirigentes pelegos, pois 
atuam sorrateiramente contra os interesses dos 
trabalhadores.

Esses ilegítimos dirigentes se dizem estar 
com  os  trabalhadores,  mas  na  verdade  não 
passam  de  pelegos  amortecedores  de  suas 
lutas. Arrecadam  dinheiro  dos  filiados  e 
também dos não filiados por  meio do imposto 

sindical.  Esse imposto nada mais é do que o 
confisco  de  um  dia  de  trabalho  feito  pelo 
governo  para  financiar  a  estrutura  sindical 
atrelada ao Estado.  

Assim,  asseguram  a  sobrevivência 
financeira  das  principais  Federações, 
Confederações e Centrais sindicais,  além dos 
piores  sindicatos.  Muitos  deles  preferem  os 
recursos  confiscados  do  que  ampliar  a 
arrecadação por meio de novas filiações, pois 
fica mais fácil  manipular um pequeno número 
de filiados. Por isso, hoje, o imposto sindical é 
defendido  abertamente  ou  às  escondidas, 
dependendo da conveniência, pela maioria das 
direções sindicais.

  O QUE OS DIRIGENTES CARREIRISTAS FAZEM COM O SEU 
DINHEIRO

Esse  dinheiro  confiscado  dos 
trabalhadores  e  também  as  contribuições  de 
filiados  são  utilizados  para  benefícios  de 
dirigentes  pelegos  como:  pagamento  de  pró-
labore  (salário  extra  para  dirigentes),  viagens 
nacionais  e  internacionais,  celulares,  carros, 
combustíveis. Além disso, usam os sindicatos e 
as associações dos trabalhadores como cabide 
de emprego para seus amigos e apoiadores e 
como  trampolim  para  suas  carreiras  políticas, 
lançando-se candidatos, mentindo, enganando e 

prometendo  mundos  e  fundos  para  os 
trabalhadores.

Torram o dinheiro dos sindicatos com o 
objetivo  de  ganhar  eleições  e  usufruir  das 
mordomias do parlamento ou de se cacifarem 
para  assumir  cargos  nos  governos  federal  e 
estaduais,  recebendo  altos  salários  e  até 
mesmo  propinas,  em  detrimento  da 
organização  das  lutas  dos  trabalhadores  por 
melhores salários e qualidade de vida.



PORQUE OS PELEGOS NÃO ACEITAM A DEMOCRACIA SINDICAL

Para  sustentar  seus  privilégios,  os 
pelegos  implantam  verdadeiras  ditaduras  nos 
sindicatos e associações, proibindo em algumas 
dessas  entidades  qualquer  manifestação  de 
opiniões  contrárias  em  jornais,  caminhão  de 
som,  etc.  Criam  medidas  burocratizantes  e 
realizam  alterações  estatutárias  na  calada  da 
noite  com  o  claro  objetivo  de  assegurar  o 
controle absoluto dos sindicatos e associações. 
Desta  forma,  anulam  os  mecanismos  de 
democracia  e  transparência,  cerceando  o  livre 
debate de ideias e concepções diferentes.

O que tem prevalecido são os conchavos 
e  exclusões.  Só  valorizam  quem  está  na 
panelinha e dizem apenas o que o “chefe” da 
ditadura quer ouvir. Não há respeito às opiniões 

contrárias.  Quando  criticados  recorrem  a 
mentiras,  fofocas,  calúnias,  difamação, 
queimação e desqualificação dos seus críticos.

A maioria das atuais direções é ilegítima, 
pois,  utilizam  mecanismos  antidemocráticos 
para  manipular  as  eleições  a  seu  favor. 
Agridem  fisicamente  seus  opositores, 
ameaçam  e,  em  muitos  casos,  chegam  até 
mesmo  ao  absurdo  de  assassinar.  Como 
exemplos  recentes  disso,  citamos  dois 
assassinatos ocorridos em 2010:  a de Sergio 
Augusto Ramos, 48, e José Carlos da Silva, 50, 
ambos dirigentes do sindicato dos motoristas e 
cobradores  de  SP  (Sindmotorista).  Eles 
denunciavam  esquemas  de  corrupção  no 
sindicato. Uma das denúncias era a cobrança 
de propina na contratação de plano de saúde.

COMO OS TRABALHADORES PODEM RESGATAR SEUS SINDICATOS

É muito importante que os trabalhadores 
tenham uma compreensão correta do papel dos 
sindicatos nas lutas e nas vitórias coletivas. Os 
trabalhadores  são  os  verdadeiros  donos  dos 
sindicatos. Não esses espertalhões que aí estão 
encastelados. Os trabalhadores não existem por 
causa  dos  sindicatos  e  sim  os  sindicatos  por 
causa dos trabalhadores.

Atualmente os sindicatos tem servido aos 
interesses de correntes políticas e partidos. Na 
grande  maioria  das  vezes  utilizado  a 
organização  dos  trabalhadores  para  apoiar 
parlamentares e candidatos a presidência, como 
historicamente fez o Partido dos Trabalhadores 
(PT). Entretanto, essa prática levou ao poder o 
PT em aliança com os grandes empresários e 
latifundiários  dos  país,  como  Sarney,  e  não 
melhorou  significativamente  as  nossas 
condições de vida.  O transporte continua ruim, 
mais de 60% dos trabalhadores ganham até 1 
salário mínimo e uma boa moradia não passa de 
sonhos. 

Enquanto  isso  uma  grande  parcela  de 
sindicatos  só  existe  para  receber  o  imposto 
sindical e a principal central do país, a CUT, está 
ao lado dos 

patrões  e   governos.  Tal  fato  ficou  claro  nas 
obras  do  PAC,  quando  os  trabalhadores  se 
revoltaram  contra  as  péssimas  condições  de 
trabalho.  Por  sua  vez  a  CUT,  conjuntamente 
com Força Sindical, CTB, UGT, CGTB e NCST, 
propuseram  um  fórum  de  negociação  entre 
empresários e governos. 

Para  melhorar  esse  quadro  é 
fundamental que trabalhadores e trabalhadoras 
tomem para si  o  seguinte  lema:  “a  libertação 
dos  trabalhadores  será  obra  dos  próprios 
trabalhadores”.  Isso  significa  que  para 
conseguirmos  maiores  salários,  melhores 
condições de trabalho e de vida é necessário 
que  os  trabalhadores  construam  suas 
organizações  a  partir  dos  locais  de  trabalho 
para derrotar os pelegos e patrões. 

Para isso é necessário organizações que 
lutem  por:  democracia,  transparência, 
independência  dos  sindicatos  em  relação  a 
quaisquer  partidos  e  governos,  fim  do 
nepotismo,  do  carreirismo  sindical,  da  carta 
sindical,  do  imposto  sindical,  da  manipulação 
dos estatutos e das fraudes eleitorais.



FORTALECIMENTO 
DA ORGANIZAÇÃO POR LOCAL DE TRABALHO 

INDEPENDENTE DOS SINDICATOS!

AMPLA PARTICIPAÇÃO DA BASE DOS 
TRABALHADORES  NAS DECISÕES SINDICAIS! TODO 

PODER AS ASSEMBLEIAS DOS TRABALHADORES!

FIM DA ESTRUTURA SINDICAL!  ABAIXO O IMPOSTO , 
CARTA  E UNICIDADE SINDICAL!

JORNADA DE TRABALHO DE 30 HORAS SEMANAIS 
SEM REDUÇÃO DE SALÁRIO JÁ!

ABAIXO O USO DO SERVIÇO PÚBLICO PARA 
EMPREGAR CABOS ELEITORAIS!

POR UM SINDICALISMO CLASSISTA E COMBATIVO! 

VIVA O 1º DE MAIO CLASSISTA! 
DIA DE LUTA E DE LUTO!


