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1º de Maio (1886 - 2011)
125 Anos de luta dos trabalhadores

O 1º de Maio é dia internacional dos trabalhadores e trabalhadoras. Para nós, anarquistas, essa é uma 
data histórica de luta das classes oprimidas contra a exploração e dominação do sistema capitalista. Lá 
se vão 125 anos da data que deu origem ao 1º de Maio a partir das mobilizações dos trabalhadores de 
Chicago e que se espalharam para o mundo todo. Neste momento reivindicamos a memória dos 
mártires de Chicago e de todos aqueles trabalhadores que derramaram seu suor e sangue por melhores 
condições de vida e de trabalho. 

Poucas semanas depois de assumir a 
presidência, o Governo de Dilma anunciou o 
lema “Brasil, país rico é país sem pobreza”. 
Através desse slogan, foi prometida a 
continuidade nas políticas de combate a 
miséria, acompanhado do discurso otimista de 
que milhões de brasileiros ingressaram na 
chamada classe média. 
Entretanto, para além da lógica do menos pior e 
pontuando criticamente as aparentes melhorias, 
Dilma é sucessora de Lula e de um modelo que 
não traz mudanças de fundo nas desigualdades 
sociais enraizadas na sociedade brasileira. A 
prova disso foi o recente anúncio de redução 
nos gastos do governo (leia-se: corte em 
benefícios sociais) por um lado, ao mesmo 
tempo em que cerca de 1/3 do orçamento 
público estará comprometido com o pagamento 
dos juros e da dívida para o sistema financeiro. 
Nesse sistema desigual, o salário mínimo foi 
reajustado para R$545,00 (6%) enquanto os 
parlamentares, ministros, a presidente e 
políticos de norte a sul do Brasil em efeito 
cascata aumentaram seus salários em até 
133,9% promovendo uma verdadeira farra com 
o dinheiro público.

 Além disso, o custo de vida para o trabalhador 
tem se tornado cada vez mais caro com o 
aumento acima da inflação principalmente dos 
alimentos, dos transportes e dos aluguéis.

A nova classe trabalhadora e as políticas de 
retirada dos direitos.

Aquilo que o governo e alguns economistas 
têm chamado de a nova classe média é um 
engodo que mascara o sofrimento e a dor da 
superexploração na qual são submetidos os 
trabalhadores. Estudos mais aprofundados 
provam que essa nova classe dinâmica do 
capitalismo brasileiro trabalha de 10 a 14 horas 
por dia, tem dois ou mais empregos, estuda a 
noite enquanto trabalha de dia e vive para 
trabalhar e para consumir um pouco daquilo 
que não podia antes. Dessa forma, a bandeira 
do consumismo que levanta o governo não 
muda a estrutura de poder. Basta analisar o 
problema do endividamento que é um 
fenômeno presente em mais da metade das 
famílias brasileiras. No capitalismo brasileiro 
os gigantes da indústria e do comércio 
controlam o consumo, a produção e o crédito 
juntamente com os bancos. Portanto, não há 
mudança na estrutura de consumo quando não

O ajuste que corta no bolso do 
trabalhador brasileiro



não se altera a estrutura de produção e 
distribuição da riqueza.
Por detrás da cortina de euforia o Governo 
Federal tem dado continuidade às políticas de 
precarização das condições de trabalho em 
diversas áreas. Apenas para citar como 
exemplo os conflitos decorrentes das precárias 
condições de vida e trabalho envolvendo as 
obras do PAC (Plano de Aceleração do 
Crescimento) e da Copa do Mundo. Os 
servidores públicos também têm sofrido com 
arrocho salarial, o assédio moral e a 
perseguição por lutar contra a retirada de 
direitos. Na ordem do dia e no discurso de 
Dilma estão a Reforma da Previdência e a 
meritocracia que atingem a todos os 
trabalhadores.

A herança maldita do Banco Mundial para 
os trabalhadores gaúchos.

O Rio Grande do Sul nas últimas 
eleições teve pela primeira vez um governador 
eleito no primeiro turno. Os altos índices de 
aprovação que a mídia tem propagado do 
Governo Tarso escondem, no entanto, a 
herança maldita do acordo de três décadas com 
o Banco Mundial e as suas conseqüências. 
Talvez para os trabalhadores ainda seja difícil 
perceber, mas a diferença entre Tarso e Yeda 
está no método, mas não no conteúdo. Esse 
novo governo põe o diálogo no lugar da 
truculência e a cooptação com recurso antes da 
repressão. Porém, a política para o Estado está 
alinhada com a estratégia neoliberal a longo 

prazo pautada pelo Banco Mundial. Aí estão 
contidos o ajuste na previdência estadual em 
sintonia com o Governo Federal, a 
implementação da meritocracia no serviço 
público, além das privatizações mascaradas de 
OSCIPs, fundações e Parcerias Público 
Privadas que atingem os serviços de saúde, 
educação e saneamento. 

Luta e Organização para fortalecer os 
trabalhadores com independência dos 
governos e patrões

Vivemos num momento histórico em 
que está sendo vendida e propagada a ilusão de 
mudanças ou melhorias nas condições de vida 
e trabalho. Enquanto isso, os governos federal 
e estadual promovem uma série de medidas 
que vem retirando direitos historicamente 
conquistados pelos trabalhadores. A Central 
Única dos Trabalhadores (CUT) e boa parte do 
movimento sindical tem feito a intermediação 
no sentido de amortecer o conflito de classe, 
acomodando seus cargos no aparelho de 
Estado. 

Em memória ao 1º de Maio e aos 
anarquistas mártires de Chicago, a luta de 
classes deve estar no tronco das certezas como 
a única saída para os trabalhadores 
conquistarem uma vida digna. O sindicalismo 
classista e os setores populares terão de lutar 
sem a intermediação das barganhas e da 
burocracia para arrancar os direitos 
econômicos e sociais. Acabar com a pobreza só 
é possível com a erradicação das estruturas de 
concentração da riqueza. 

Pelo socialismo e pela liberdade pelo socialismo e pela liberdade

Federação Anarquista Gaúcha

www.vermelhoenegro.co.cc

fagsorg@riseup.net

Viva o 1º de Maio classista e combativo!

Mártires de Chicago
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