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História de luta por direitos do Dia Trabalhador 
começou no século 19

No dia 1° de 
Maio de 1886, 
liderados pelos 

sindicatos, os operários 
deram início a uma onda 
de manifestações exigindo 
direitos, que pararam os 
parques industriais. Era a 
greve geral convocada pela 
Federação dos Grêmios e 
Uniões organizadas dos 
Estados Unidos e do Cana-
dá que parou mais de cinco 
mil fábricas com cerca de 
340 mil operários nas ruas.  

Houve conflito e repressão. 

No Brasil, a cele-
bração do 1° de 
Maio começou a 

partir de 1890. 
Os movimentos de traba-
lhadores operários origina-
dos pela revolução indus-
trial surgiram, por aqui, 
nas primeiras décadas do 
século 20, quando surgi-
ram também os primeiros 
sindicatos.

A primeira grande greve no 
país aconteceu em julho de 
1917 – uma das maiores da 
história até hoje. O Brasil 
enfrentava carestia, os sa-
lários não acompanhavam 
a alta do custo de vida. A 
força dessa mobilização fez 
com que, anos mais tarde, 

Três dias depois, 38 operá-
rios estavam mortos, 115 fi-
caram feridos e foi decretado 
Estado de Sítio em Chicago. 
Sindicatos foram fechados. 
Mais de 300 líderes grevistas 
foram presos.

LUTA DE 
CLASSES

A data se tornou, então, um 
marco na luta por direitos 
da classe trabalhadora e 
uma expressão nítida da 
eterna luta de classes na 
história da humanidade, 

dando origem ao Dia Inter-
nacional do Trabalhador.

Em mais de 80 países a 
data é celebrada como 

forma de reafirmar a luta 
por direitos. No Estados 
Unidos, no entanto, a cele-
bração é feita na primeira 
segunda-feira de setembro.

o então presidente Arthur 
Bernardes, decretasse, 
oficialmente, o 1° de Maio 
como Dia Internacional do 
Trabalhador – do traba-
lhador e não do trabalho 
como dizem órgãos de 
imprensa comandados 
pela burguesia.

Usada nos primeiros anos 
como uma forma de auto-
promoção do governo, com 
celebrações feitas para os 
trabalhadores, mas com 
intervenções políticas que 
exaltavam não a classe, 
mas o governo, a data, ao 
longo dos anos, foi sendo 

incorporada pelo movimen-
to sindical como um dia de 
luta por direitos.

Desde os anos 1980, com 
o surgimento da CUT, esse 
caráter tem se reforçado. 
Tradicionalmente, no 1° 
de Maio, a CUT, junto 
com outras centrais que 
vieram posteriormente, e 
com movimentos sociais, 
tem promovido atos que 
reúnem intervenções 
artísticas, políticas e de 
lideranças dos trabalhado-
res para proporcionar ao 
trabalhador conteúdo para 
reflexões sobre a sua im-
portância na sociedade e, 
consequentemente, sobre 
seus direitos.

No Brasil, a história começou no mesmo século

Comunidade



N
ão

 jo
gu

e 
es

te
 in

fo
rm

at
iv

o 
em

 v
ia

 p
úb

lic
a

No primeiro ano da 
pandemia, com 
a impossibilidade 

de ir às ruas no 1° de Maio, 
a CUT e demais centrais 
sindicais mergulharam nas 
inovações tecnológicas 
para manter a mobilização 
dos trabalhadores.

Estávamos, praticamente, 
no segundo mês de pande-
mia, com a classe trabalha-
dora sentindo ainda mais 
os efeitos da crise econô-
mica, social e institucional. 
Antecipando-se ao que 
estava por vir – um tem-
po de sérias dificuldades 
financeiras para milhões de 
trabalhadores que ficariam 
sem emprego e sem renda 
– a CUT e centrais fizeram 

uma celebração on-line, 
com mais de seis horas de 
duração, transmitida pelas 
redes sociais, com partici-
pação de artistas nacionais 
e internacionais, lideranças 
políticas e do próprio movi-
mento sindical.

O evento, intitulado “1° de 
Maio Solidário – em defesa 
democracia” teve como 
bandeiras a solidariedade, 
a defesa da saúde e a luta 
por emprego e renda. A 
defesa da democracia, de 
um Estado forte, do fortale-

cimento do Sistema Único 
de Saúde (SUS), do direito 
à segurança, à vida e con-
dições dignas de trabalho e 
o ‘Fora, Bolsonaro’ fizeram 
parte da programação.

Neste ano, 2022, após 
um longo período de 
isolamento e distancia-
mento social, a classe 
trabalhadora vai poder 
voltar às ruas para mos-
trar sua capacidade de 
mobilização e a CUT e as 
centrais estão unidas e 
organizadas para dialo-
gar com os trabalhadores 
e reforçar a urgência 
em derrotar um sistema 
que vem penalizando a 
maior parte da população 
brasileira.

1.º DE MAIO PÓS PANDEMIA

A história dos metalúrgicos de Timóteo e 
Coronel Fabriciano não é diferente

Os trabalhadores 
metalúrgicos 
de Timóteo e 

Coronel Fabriciano sempre 
conquistaram os direitos 
que possuem. Nada veio 
de graça.

Quem não se lembra das 
greves históricas dos 
trabalhadores da Aperam, 
na época Acesita, dos anos 
de 1964, 1968, 1983, 1986, 
1988, 1998, 1990, 2000.

Fizemos greves também na 
Celfi em 2000. Na Sobre-
metal, Lomae e CRC Enge-
nharia no ano de 2005. 

Na Comit foi em 2008 e na 

Cetubos em 2010.

Sem contar as greves 
gerais dos anos de 1986, 
1989, 1991.

Além desses movimen-
tos os trabalhadores da 
Acesita deram um abraço 
em volta da empresa, 
juntamente com a comu-
nidade no ano de 1989, 
quando da privatização da 
empresa.

Através desses movimen-
tos conseguimos garantir: 
Retorno de Férias, Data 
Base, Adicional de Pericu-
losidade e Insalubridade, 
Horas Extras, Estratos, 

Restaurante, Assistência à 
Saúde, Creche, Jornada de 
Trabalho.

A luta não pode parar!

Temos a oportunidade de 
mudar e a obrigação de 
garantir melhores condi-
ções de vida e de trabalho 
para nós e para nossos 

familiares.

VIVA A CLASSE 
TRABALHADORA!

VIVA OS 
TRABALHADORES 
METALÚRGICOS DE 
TIMÓTEO E 
CORONEL
FABRICIANO.
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