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1º de Maio 
VIVA A CLASSE TRABALHADORA
Trabalhador não ganha, conquista. 

Quem se apropria do 
lucro que é gerado 
por você na empresa 
em que trabalha?

A resposta passa pelo 
conceito de luta de 
classe. Quem se apro-
pria ou fica com o lucro 
gerado pelo trabalho? 
Os patrões, por serem 
os donos dos meios de 
produção, acham que o 
lucro deve pertencer a 
eles.  
Mas não são as máquinas 
que geram o lucro, mas 
quem as opera. Ainda 
não foram capazes de 
nos substituir no proces-

so produtivo. A máquina 
não pensa, ela obedece 
aos comandos que os 
trabalhadores dão.  E é 
com o lucro gerado pelo 
nosso trabalho que o 
patrão paga as má-
quinas. Então 
os trabalha-
dores deve-
riam ficar 
com uma 
parcela 
maior do 
lucro que 
geram como 
resultado do 
seu trabalho. 
De forma resumida 
podemos dizer que a 
luta de classe é esta 

disputa entre os patrões 
e os trabalhadores para 
saber quem vai ficar com 
a riqueza gerada pelo 
trabalho. Por mais que 
alguns queiram negar ou 

fingir que não existe, 
a luta de classe 

faz parte do 
dia a dia do 
mundo do 
trabalho. 
Ela permeia 
toda rela-

ção entre os 
patrões e os 

trabalhadores. 
Quanto mais o tra-

balhador for explorado 
maior é o lucro do pa-
trão.  Já quanto mais o 

trabalhador se organiza, 
conquista novos direitos 
e diminui a exploração a 
que está sujeito, melho-
res são suas condições 
de vida e trabalho. 
E o 1º de maio é para 
lembrar que onde hou-
ver uma relação entre 
patrões e trabalhadores 
haverá exploração. E que 
a exploração só vai ces-
sar se os trabalhadores, 
unidos enquanto classe 
se dispuserem a lutar 
contra ela. 
E assim tem sido feito 
todos os dias e assim 
continuará a ser feito 
até que a exploração 
acabe. 

...quanto 
mais o trabalhador 

se organiza, conquista 
novos direitos e diminui 
a exploração a que está 
sujeito, melhor são suas 

condições de vida e 
trabalho...

CNM/CUT protesta 
Medidas Provisórias que tiram direitos dos trabalhadores
A direção da CNM/CUT, reuni-
da nesta quinta (29), mani-
festa o seu protesto contra as 
Medidas Provisórias (MP 1045 
e 1046), que representam 
mais retrocessos para a classe 
trabalhadora. Publicadas na 
última quarta (28), as MP’s 

1045 e 1046 apresentam di-
versos pontos críticos, como 
a perda da renda líquida do 
trabalhador, precarização da 
saúde, retirada de direitos, a 
tentativa de exclusão dos sin-
dicatos de suas prerrogativas 
constitucionais de negociação 

coletiva e o afastamento dos 
sindicatos da defesa dos tra-
balhadores, abrindo caminho 
para as negociações individu-
ais e colocando os trabalha-
dores submissos as decisões 
unilaterais dos empresários. 
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