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A Central Única dos Trabalhadores (CUT) é uma organização sindical brasileira de 

massas, em nível máximo, de caráter classista, autônomo e democrático, cujo compromisso é 
a defesa dos interesses imediatos e históricos da classe trabalhadora. 

Baseada em princípios de igualdade e solidariedade, seus objetivos são organizar, 
representar sindicalmente e dirigir a luta dos trabalhadores e trabalhadoras da cidade e do 
campo, do setor público e privado, ativos e inativos, por melhores condições de vida e de 
trabalho e por uma sociedade justa e democrática. 

O dia 1° de maio é o dia do Trabalhador, feriado nacional que serve como 
comemoração das conquistas, e reflexão das lutas cotidianas da classe trabalhadora. 

Em São Paulo, esta data é comemorada pelas Centrais Sindicais, dentre elas a Central 
Única dos Trabalhadores (CUT). 

Pelo tamanho da cidade, a Central Única dos Trabalhadores (CUT) comemora no dia 
1º de maio em dois locais destindos, o Vale do Anhangabaú, no centro, e o Parque das 
Árvores, na Zona Sul. 

No Parque das Árvores, essa data é comemorada desde 2007 na região da Zona Sul, 
mobilizando milhares de pessoas. As ações desenvolvidas pela CUT vão desde atrações 
musicais e culturais, até prestação de serviços comunitários, atividades que ajudam no 
desenvolvimento da cidadania de milhares de munícipes numa das regiões mais carentes da 
cidade. 

Faz parte das atividades do 1° de Maio no Parque das Árvores: 

- Mobilizar a classe trabalhadora, bem como informar a respeito dos direitos e a luta da 
classe trabalhadora; 

- Ação Social de diversas naturezas, como Assessoria Jurídica, Emissão de 1ª e 2ª 
vias de Carteira de Trabalho; 

- Estandes Gastronômicos coordenados pelas Associações de Moradores; 

- Casamento Comunitário; 

- Serviços Estéticos; 

- Exames médicos de rotina como medir pressão, diabetes; 

- Shows artísticos e musicais com artistas da região; 

Estima-se que cerca de 100.000 (cem mil) pessoas comemoram o evento do 1º de 
Maio da CUT no Parque das Árvores a cada ano. 

Considerando o que foi acima citado, é importante e necessário que um evento desse 
porte, realizado pela maior central sindical do país, que representa milhares de trabalhadores e 
trabalhadoras, seja incluído no Calendário do Município de São Paulo. 
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