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Missa campal abre programação
de aniversário do
Parque Estadual do Jaraguá

. Conselho Diretor
Presidente:
Maria Cristina da Silva
Vice-presidente:
Hercules Guilardi
1ª secretária:
Dora Maria Leme do
Prado Gerodetti
2ª secretária:
Ana Isabel Vergueiro Lobo
1º tesoureiro:
Francisco Miguel Vaz de Lima
2º tesoureiro:
João Carlos dos Santos
1º protocolo:
Bruno Leone
2º protocolo:
Fabrízio Davide Pietro Torrini
Presidente eleito 2011/12:
Edinalvo Raimundo de Jesus

Celebrada pelo companheiro do RCSP-Noroeste, padre Paulo Santana
Ribeiro, missa na concha acústica, no domingo de Páscoa, abriu a
programação do Jubileu de Ouro do Parque Estadual do Jaraguá. Os
festejos continuam no próximo final de semana, com shows de música,
palestras, atividades físicas e ações de preservação do meio ambiente.
(Pág. 5)
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Administração:
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Josino Bentes Monteiro

. Reuniões
Segundas-feiras, 20h30
Carlino Ristorante
Rua Traipu, 91 - Perdizes
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. Distrito 4430
Governador
Paschoal Flavio Leardini
Presidente R I
Ray Klinginsmith

. Clubes afilhados
RCSP Freguesia do Ó
RCSP Pirituba
NRDC Vida e Esperança

História do Dia do Trabalho é marcada
por manifestações e conflitos
(Pág. 8)

RCSP-Noroeste apoia Festa de
Páscoa em escola infantil
Os alunos da EMEI
Professora Olga Maria
Germano Martins
Domingos
comemoraram a
Páscoa se divertindo
com os coelhinhos de
brinquedo, pula-pula e
saboreando
guloseimas. O evento,
apoiado pelo RCSPNoroeste, também
agradou as professoras
e os pais das crianças.
(Pág. 5)

Agenda

Correspondência recebida
. Boletins

. 25 de abril
Reunião ordinária
20h30 - Carlino Ristorante

. 2 de maio
Reunião ordinária
Homenagem do RCSP-Noroeste ao Sescon-SP
20h30 - Carlino Ristorante

. 9 a 12 de junho
XX Conferência Distrital
Monte Real Resort - Águas de Lindóia
Participação especial do atual diretor de RI e curador
da Fundação Rotária 2011-15, Antonio Hallage e sua
esposa Rose, como casal representante pessoal do
presidente do Rotary International, Ray Klinginsmith
e sua esposa Judie
Prestigie o grande encontro da família do Distrito
4430
Inscrições abertas

Companheirismo
. Hoje, 25 de abril, é dia de cumprimentar Janaira, pelo
seu aniversário. Ela é filha do past presidente,
companheiro Josino Bentes Monteiro.
. Hoje, também, tem dupla comemoração no NRDC: é o
dia do aniversário de nascimento de Terezinha Abreu de
Sousa, coordenadora do Núcleo Rotário de
Desenvolvimento Comunitário Vida e Esperança, e do
próprio Núcleo que completa dois anos de atividades.
. O nosso companheiro, padre Paulo Francisco
Santana Ribeiro, aniversaria na quinta-feira, 28 de abril.
. Trinta de abril é o dia do aniversário de Cristina, filha
do companheiro Edinalvo Raimundo de Jesus.
Também no dia 30, aniversaria Maria Clara, filha do
companheiro Francisco Miguel Vaz de Lima

RC Presidente Prudente, SP
RC Brasilia-Norte, DF
RC Lavras, MG
RC Pato Branco, PR

. Outras publicações
Revista Brasil Rotário-abril/11

. E-mails
"Muito obrigado por seus objetivos de trabalhar com
as nossas organizações e da comunidade.
Cumprimentos do Distrito 4280".
Rotaract Santa Rosa
"O meu Distrito (4970) terá sua 42ª Conferência nos
dias 13 e 14 de maio, em Montevideo. O representante
pessoal do presidente Klinginsmith será o EGD
Santiago Feegosi, da Argentina e nosso governador
Ricardo Garcia foi nomeado presidente do evento.
Abraço e obrigado pelas suas sempre importantes
informações".
Hector Dominguez
"Cumprimentos pelo boletim, por meio do qual
conhecemos melhor o que faz o Rotary".
Luis Alfredo Lizama Rivera, Rotary Club Collipulli
" Recebemos (seu boletim). Obrigado por nos manter
informados".
Juan Carlos Estrella, RC de Pilar, Argentina
"Parabéns pelo boletim que promove a imagem
pública do Rotary. Abraços rotarianos a todos".
Tremembé Estância Turística

Correção

Diferentemente do que foi publicado na edição nº 34
deste boletim informativo, o companheiro Ari Sergio DelFiol Módolo, do Rotary Club de Mogi das Cruzes-Norte
é EGD do Distrito 4430, ano rotário 2005-06. Já
Francisco Zamith, do RC de Guimarães, Portugal, é
também EGD do Distrito 1970, gestão 1989/90.
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Relato da última reunião

A

bertura - O RC de São Paulo-Noroeste reuniu-se
dia 18 de abril em sessão ordinária no espaço de
eventos do Carlino Ristorante, tendo os trabalhos
sido abertos pela presidente Maria Cristina da Silva que,
inicialmente, convidou os presentes a acompanhá-la na
saudação às bandeiras hasteadas. Em seguida, fez uma
reflexão sobre o significado da Páscoa para os cristãos: o
que a data representa para cada um de nós, de acordo
com a história religiosa, ou seja, a passagem de um estado
de tristeza para estado de alegria e felicidade, a busca de
maior intimidade com Deus, a passagem para buscá-lo;
desejou, ainda, que todos vivam com plenitude a Semana
Santa e tenham uma Feliz Páscoa.
Protocolo - O companheiro Bruno Leone apresentou a
composição da mesa diretora dos trabalhos, conforme os
lugares: número 1 - presidente Maria Cristina da Silva;
número 2 - companheiro e palestrante da noite, João
Carlos da Silva; número 3 - segunda-secretária Ana Isabel
Vergueiro Lobo; anunciou, também, a presença da
convidada Viviane Carvalho, esposa do companheiro
Adenilson Cristiano Belizário.
Expediente Secretaria - A segunda-secretária Ana Isabel
Vergueiro Lobo falou sobre o Seminário de Treinamento
para Presidentes Eleitos, realizado dia 16 de abril no
Colégio Rio Branco, do qual participaram os
companheiros: Edinalvo Raimundo de Jesus, Bruno
Leone, Fabrizio Davide Pietro Torrini, Ana Isabel Vergueiro
Lobo, João Carlos dos Santos, Hercules Guilardi e Josino
Bentes Monteiro, ressaltando que todos participaram
ativamente dos trabalhos, que foram muito proveitosos.
Prosseguindo, lembrou os compromissos programados
para esta semana, e a Conferência Distrital a ser realizada
de 9 a 12 de junho em Águas de Lindóia, que continua com
inscrições abertas; enfatizou a importância da
participação de todos, pois se trata de um grande
momento de companheirismo e vivência rotários.

Companheirismo - Apresentado pela companheira Ana
Isabel Vergueiro Lobo que anunciou os aniversariantes e
as datas comemorativas da semana. Ainda sobre este
ítem da pauta da reunião, a presidente Maria Cristina da
Silva solicitou ao companheiro Orestes Gerodetti que
fizesse a leitura da reflexão "A cesta", publicada na edição
da semana passada do nosso boletim informativo, e que
por não ter sido lida na reunião anterior, considerou
oportuna a importância da mensagem, que alcançou
repercussão entre companheiros de outros clubes,
inclusive do exterior.
Após a leitura, o presidente eleito Edinalvo Raimundo de
Jesus pediu permissão para ler a mensagem enviada pelo
companheiro Francisco Zamith, do Rotary Club de
Guimarães, Portugal, expressando o seu sentimento
sobre essa reflexão.

Assuntos diversos - Após o intervalo do jantar, o
companheiro Edinalvo Raimundo de Jesus solicitou o uso
da palavra para comentar as providências que vem
tomando para a reunião festiva de transmissão de cargos
do Conselho Diretor do nosso clube, que acontecerá dia 4
de julho, no salão principal deste restaurante onde nos
reunimos regularmente às segundas-feiras; disse o
presidente eleito que já enviou convites, por e-mail, para o
Governador do Distrito 4430, gestão 2011/2012, Ennio
Caramella, que confirmou presença, bem como já marcou
a data oficial da sua visita ao nosso clube, para o dia 29 de
agosto;outros EGDs também já se manifestaram, como o
atual Governador Paschoal Flavio Leardini e o EGD
Salvador Strazzeri; prosseguindo, reiterou convite para
que todos os companheiros participem da
confraternização que promoverá dia 7 de maio em
comemoração ao seu 50º aniversário de nascimento.
(cont. na pág. 4)
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Em seguida, agradeceu aos companheiros que
prestigiaram o Seminário de Treinamento realizado
sábado, dia 16 de abril, no Colégio Rio Branco,
ressaltando que foi um evento muito proveitoso, que
possibilitou ganhos de novos conhecimentos sobre os
procedimentos rotários e recomendou aos que não
puderam participar que não percam os próximos
encontros, pois é muito importante essa atualização e
preparo para as mudanças que sempre ocorrem quer nos
meios rotários como na própria sociedade em que
estamos inseridos.
Palestra - História do seguro no Brasil e no mundo - O
companheiro João Carlos dos Santos iniciou sua
explanação agradecendo o convite formulado pela
presidência para proferir essa palestra sobre um tema que
aprecia bastante, considera-se um estudioso do
segmento de seguros, setor em que atua há muitos anos;
disse, ainda, tratar-se de um dia especial para ele, pois
hoje completa 17 anos de filiação ao Rotary Club de São
Paulo-Noroeste. Na sequência, deu explicações
detalhadas sobre a história do seguro no Brasil e no
mundo.

A atividade é tão antiga quanto à civilização; como
funciona atualmente em nosso país, como é constituída
uma empresa seguradora, a abertura para entrada de
empresas estrangeiras no mercado nacional, os tipos de
seguros mais comuns - vida, saúde, previdência privada
(com ou sem risco), patrimonial, de pessoas, condomínio,
fiança locatícia, veículos, maquinários, aeronaves e
hospitalar, entre outros. Prosseguindo, apresentou
publicação do jornal Folha de São Paulo que aponta o
ranking das maiores empresas seguradoras brasileiras
(Bradesco, Banco do Brasil, Porto Seguro, esta associada
ao Grupo Itaú/Unibanco), o volume do faturamento no
último ano e a tendência de crescimento neste ano devido
ao aquecimento da economia e a ascenção das classes C
e D, que entrando no mercado de consumo optam por
serviços específicos como micro-seguro. Além disso, há a
oferta de novos produtos derivados de grandes eventos
que ocorrerão em nosso país como a Copa do Mundo de
Futebol e os Jogos Olímpicos. Destacou que a seguradora
Porto Seguro há muitos anos é parceira do Rotary, pois
sobre o pagamento do prêmio líquido, 5% são repassados
para a Fundação Rotária. Concluindo, destacou as
principais razões para se fazer um seguro, por que fazer e
esclareceu dúvidas sobre as diversas opções existentes
que são colocadas à disposição dos eventuais segurados
Palavra livre - O companheiro Adenilson Cristiano
Belizário agradeceu os cumprimentos e o carinho dados a
ele e à Viviane, no dia do seu casamento e reafirmou que o
casal está muito feliz por desfrutar do convívio de
companheiros tão amáveis. Em seguida, o companheiro
Edinalvo Raimundo de Jesus informou que está
providenciando os convites para a reunião de
companheirismo que será realizada na sua residência, dia
28 de maio e que o prato principal será a paella. A
presidente Maria Cristina da Silva informou que na reunião
ordinária do dia 2 de maio deverá ser prestada
homenagem ao SESCON-SP, entidade que mantém
parceria com o nosso clube, apoiando e participando da
Campanha do Pé Calçado Marcelo Guilardi; lembrou que o
RCSP-Noroeste deve fazer, o mais rápido possível, uma
indicação para o projeto RYLA. Nada mais havendo a ser
tratado e ninguém mais desejando fazer uso da palavra, a
presidente Maria Cristina da Silva cumprimentou o
companheiro João Carlos dos Santos pelas importantes
informações que nos transmitiu com sua oportuna palestra
sobre seguros, agradeceu, uma vez mais, a presença de
todos, renovou os votos de Feliz Páscoa e convidou os
presentes a acompanhá-la na saudação final às bandeiras
hasteadas.

Missa no Domingo de Páscoa celebra jubileu
de ouro do Parque Estadual do Jaraguá

Abrindo a programação comemorativa aos 50 anos de criação
do Parque Estadual do Jaraguá, o companheiro do Rotary
Club de São Paulo-Noroeste, padre Paulo Santana Ribeiro,
celebrou no domingo de Páscoa missa campal na concha
acústica do Parque. Na homilia e em diversos momentos, ele
fez referências a esse tesouro da Natureza com que fomos
contemplados. O Parque é um espaço onde é possível a
harmonização do homem com a vegetação, ar puro, pássaros
e várias espécies animais. A missa em ação de graças pelo
jubileu de ouro do Parque Estadual do Jaraguá contou com o
apoio cultural do Rotary Club de São Paulo-Noroeste,
representado na ocasião pelos companheiros Celia Morau e
Josino Bentes Monteiro; participaram do evento a gestora do
Parque, Patricia Ferreira Felipe, a coordenadora do NRDC,
Terezinha Abreu de Souza, o coral e a banda jovem e vários
integrantes da Missão Mensagem da Paz. No final, os
frequentadores do Parque que participaram da celebração
receberam botões de rosas abençoados pelo padre Paulo.

Saudades

Faleceu na quinta-feira, dia 21 de abril, o EGD Ruy Cardoso
de Mello Tucunduva, companheiro do RCSP-Liberdade e
pessoa muito querida e respeitada por todos quantos o
conheceram e conviveram com ele. Liderança nata, seguro e
sereno, mas firme em sólidos conceitos de ética e justiça, foi
governador do Distrito 4430, ano rotário 1998-1999. No ano da
sua gestão denominou de "Presidentes União" os
companheiros que integraram sua equipe de presidentes de
clubes. Irmanado na dor da perda, o companheiro Haroldo R.
Zacharias assim se expressou sobre a perda do amigo de
longa data: "Lamentavelmente, por desígnios do Criador, Ruy
foi chamado para novas funções em outra dimensão, o que
muito nos entristece, mas conformados com o imutável,
desejamos-lhe uma "boa viagem".

Festa de Páscoa em escola infantil
recebe apoio do RCSP-Noroeste

As dezenas de crianças da EMEI
Professora Olga Maria Gemano Martins
Domingos tiveram um dia ainda mais
alegre e divertido na quarta-feira, 20 de
abril, quando aconteceu a festa de
Páscoa organizada pela direção e o
corpo docente da escola. Foram muitas

Datas comemorativas
Abril
. 25 - Dia da ONU
Dia do Contador ou Contabilista
. 26 - Dia do Goleiro
Dia do Jui da Justiça do Trabalho
. 27 - Dia do Engraxate
Dia Mundial do Teatro
Dia da Empregada Doméstica
. 28 - Dia da Sogra
Dia da Educação
Dia do Cartão Postal
Dia Nacional da Caatinga
. 29 - Dia Mundial das Associações Cristãs
Femininas
Dia Internacional da Dança
. 30 - Dia do Ferroviário
Dia Nacional da Mulher

Maio
Sra. Neuza Tucunduva, Josino Bentes Monteiro, do RCSPNoroeste e o EGD Ruy Cardoso de Mello Tucunduva

salas de aula e no
páteo, onde um
pula-pula animava
ainda mais a
garotada; não
faltaram os
coelhinhos de
brinquedo e as
guloseimas
entregues na hora
do lanche. O
evento foi apoiado
pelo Rotary Club
de São PauloNoroeste, por
intermédio do
companheiro
Josino Bentes
Monteiro, que
doou a maioria
dos brinquedos.

. 1º - Dia Mundial do Trabalho
Dia da Literatura Brasileira

Acontece na região
Colônia portuguesa recebe homenagem
. Pela primeira vez na história, a Câmara Municipal de São Paulo prestará homenagem à colônia portuguesa do
bairro da Freguesia do Ó. A iniciativa é do morador Armando Lopes Baptista, lusitano de nascimento que no dia
21 de abril completou 50 anos de chegada ao nosso país. Armando Baptista é envolvido em projetos sociais
ligados à Paróquia Nossa Senhora do Ó e militante da integração da cultura luso-brasileira, e também participa
da Casa de Portugal e outras associações congêneres. A sessão solene da Câmara acontece dia 29 de abril, às
19h30, na Casa de Cultura Salvador Ligabue e na ocasião serão homenageadas duas dezenas de pioneiros e
familias lusitanas. Haverá, ainda, apresentação artística de fadista. A sessão solene da Câmara é uma
proposição do vereador Claudinho de Souza.

A Páscoa e as lideranças
. Caro líder
Com cerca de 40 anos na empresa, quero passar um pouco mais do meu sentimento por você, para você e com
você.
Lendo mais, cada dia aprendo mais e agora que celebramos a Páscoa, renovação é o lema da nossa empresa,
este ano.
Você é um líder em várias circunstâncias: na sua casa, na empresa e em todas as atividades que exerce. E
como se faz essa liderança?
Você fala com o seu maior líder, que é Jesus? Você o ouve? Permite que Ele entre no seu coração? Troca ideias,
fala dos seus problemas? Agradece? Ele está presente na sua família? No meio de tudo o que você faz?
Jesus é o maior líder que a humanidade já conheceu. Ele nos deixou muitos ensinamentos:
. austeridade
. autoridade
. sinceridade
. serenidade
. gentileza
. dizer não, mas sendo sempre verdadeiro
. olhar o outro sempre nos olhos
. emanou milhares de assuntos maravilhosos
Você conhece todos os seus valores e suas escolhas?
Tenho lido e ouvido demais sobre inúmeras pessoas que podem exercer liderança, mas que nunca se
aproximaram da liderança que Jesus nos ensinou.
Atualmente, aprendemos que é hora de rever os valores. Entendo que confiança e satisfação são primordiais na
vida das pessoas.
A sociedade moderna está praticamente conectada em rede e parece que a maioria esquece que o próximo
existe. Um cumprimento pessoal e um aperto de mão devem ser parte do nosso cotidiano, pois fazem muito
bem.
Transparência é essencial.
Pensamos no "eu" quando deveríamos pensar no "nós". Acredito que não precisa ser sempre assim, pode ser
diferente.
Novo modelo de negócios, com desenvolvimento humano, talento e gente de bem com a vida! Os ensinamentos
do tempo de Jesus continuam atuais, basta querermos aplicá-los.
Com a minha experiência e a disposição de continuar aprendendo e ouvindo digo, sempre, que é preciso ter
muita fé e amor ao trabalho se quisermos conseguir alguma coisa.
Faça a sua liderança acontecer à luz da fé e do amor e seja feliz!
(Mensagem extraída e adaptada do informativo semanal da empresa Leone Equipamentos, presidida pelo companheiro do
RCSP-Noroeste, Bruno Leone)

Reflexão
Reflexões para o dia a dia

Senhor, não te peço que me troques a cruz
Ajuda-me a carregá-la
Não te peço que me encurtes o caminho
Venha comigo, conversando
Não te peço que me troques a água em vinho
Dá-me de beber o que for do teu agrado
Se me deixas chorar, é porque me amas assim
Havendo apenas risos, sem sabermos do sofrimento, é difícil
exercer a bondade
Se consentes que me firam é para que eu saiba amar
Porque só existe amor, onde houver perdão
E só os feridos têm o que perdoar
Não te peço que me troques a cruz
Ajuda-me a carregá-la!
Que você e sua família tenham dias realmente santos,
lembrando que toda ressurreição passa antes pelo mistério da
cruz.
Que cada um faça de sua cruz uma ponte que leva à salvação.
Boa Páscoa!
(autora: Rejane Oliveira Lino)

Acontecimentos rotários
IGE da Austrália
visita Mafra
. Após uma longa viagem de avião desde Perth, na
Austrália, e depois de apenas um dia livre para
repouso e adaptação ao fuso horário, um alegre e
disciplinado grupo de IGE do Distrito 9465 chegou à
Vila da Ericeira, ciceroneado pelos companheiros
Baeta e Simões, do Rotary Club de Sintra, Portugal.
Já no Rotary Club de Mafra, foram recepcionados
com um almoço festivo no Lounge Caffé da Ericeira.
Houve troca das apresentações rotárias e de
impressões sobre os dois paises, ficando clara a
importância desses intercâmbios para troca de
experiências, aquisição de conhecimentos e de
fraterna amizade. Todos comprovaram que esse tipo
de intercâmbio contribui para que povos tão
diferentes e paises tão longinquos se conheçam
melhor e se admirem mutuamente.

Asfar-SP promove
bazar do Dia das Mães
. A Associação de Famílias de Rotarianos de São Paulo (ASFAR) promove nos dias 29 e 30 de abril bazar com
venda especial para o Dia das Mães. Entre as boas ofertas haverá roupas, acessórios, jóias, bijouterias, bolsas,
sapatos, artesanato, cama, mesa e banho, malas, mochilas, vinhos e queijos. Haverá, ainda, almoço na praça
da alimentação e para quem fizer compras acima de R$ 100,00 concorrerá ao sorteio de uma jóia. O bazar da
ASFAR será realizado na sede da entidade, Rua Almirante Pereira Guimarães, 247.

Colombianos
precisam de ajuda
. Na Colômbia, muitas regiões passam por grandes necessidades humanitárias devido à inundação causada
por dois grandes rios que cortam o país; El Magdalena e El Cauca. O companheiro José Esteban Bello Pedraza,
em mensagem postada no facebook informa que várias comunidades precisam de comida, cobertores, roupas
em bom estado e kits de ajuda médica. Mais de 330 mil pessoas estão desabrigadas e quem puder ajudar deve
se comunicar com qualquer rotariano dos distritos 4270, 4280 e 4290.

Reforma política
é tema de palestra
. A Federação das Associações
Comerciais do Estado de São
Paulo e a Associação Comercial
de São Paulo fazem sessão
plenária conjunta, com a
participação do vice-presidente
da República, Michel Temer, que
proferirá palestra sobre reforma
política. Dia 29 de abril, com
início às 10 horas, no Hotel
Renaissance, localizado na
Alameda Santos, 2233. A distrital
Noroeste coloca transporte à
disposição dos interessados,
saindo da sua sede, em Pirituba.
Para reserva de transporte,
ligue: 3831-8336 e para
confirmar presença, 3831-8454.

História do Dia do Trabalho
Manifestação e conflito em Chicago deram origem à data

O

dia do Trabalho é comemorado em 1º de
maio. No Brasil e em vários paises do
mundo é um feriado nacional, dedicado a
festas, manifestações, passeatas, exposições e
eventos reivindicatórios.
A história do Dia do Trabalho remonta ao ano de
1886 na industrializada cidade de Chicago, nos
Estados Unidos. No dia 1º de maio daquele ano,
milhares de trabalhadores foram às ruas
reivindicar melhores condições de trabalho, entre
elas a redução da jornada de trabalho de treze
para oito horas diárias. Nesse mesmo dia ocorreu
nos Estados Unidos uma grande greve geral dos
trabalhadores. Dois dias depois, um conflito
envolvendo policiais e trabalhadores provocou a
morte de alguns manifestantes. Este fato gerou
revolta nos trabalhadores, provocando outros enfrentamentos com policiais.
No dia 4 de maio, num conflito de rua, manifestantes atiraram uma bomba nos policiais, provocando a morte de sete deles.
Foi o estopim para que os policiais começassem a
atirar no grupo de manifestantes. O resultado foi a
morte de doze protestantes e dezenas de pessoas
feridas. Foram dias marcantes na história da luta
dos trabalhadores por melhores condições de
trabalho.
Para homenagear aqueles que morreram nos
conflitos, a Segunda Internacional Socialista,
ocorrida em Paris em 20 de junho de 1889, criou o
Dia Mundial do Trabalho, que seria comemorado
em 1º de maio de cada ano.
No Brasil, existem relatos de que a data é
comemorada desde o ano de 1895. Porém, foi
somente em setembro de 1925 que a data tornouse oficial, após a criação de um decreto do então
presidente Artur Bernardes.
Fatos importantes relacionados
ao 1º de maio no Brasil
Em 1º de maio de 1940, o presidente Getúlio
Vargas instituiu o salário mínimo. Este deveria
suprir as necessidades básicas de uma família
(moradia, alimentação, saúde, vestuário,
educação e lazer). Em 1º de maio de 1941 foi
criada a Justiça do Trabalho, destinada a resolver
questões judiciais relacionadas, especificamente,

Às relações de trabalho e aos direitos dos
trabalhadores.
Até o início da Era Vargas (1930-1945) eram
comuns nas grandes cidades brasileiras certos
tipos de agremiação dos trabalhadores fabris (o
que não constituia, no entanto, um grupo político
muito forte dada a pouca industrialização do país).
Essa movimentação operária tinha se
caracterizado em um primeiro momento por
possuir influências do anarquismo e mais tarde do
comunismo. Mas com a chegada de Getúlio
Vargas ao poder, ela foi gradativamente dissolvida
e os trabalhadores urbanos passaram a ser
influenciados pelo que ficou conhecido como
trabalhismo (uma espécie de "ideologia" que não
está interessada na desconstrução do capital,
mas em sua colaboração com o trabalho)..
O trabalhismo foi usado pela propaganda do
regime varguista como um instrumento de
controle das massas urbanas; isto se vê refletido
na forma como o trabalho é visto cada vez mais
como um valor.
Até então, o Dia do Trabalhador era considerado
por aqueles movimentos anteriores (anarquistas e
comunistas) como um momento de protesto e
crítica das estruturas sócio-econômicas do país.
A propaganda trabalhista de Vargas, sutilmente,
transforma um dia destinado a celebrar o
trabalhador no Dia do Trabalho. A mudança,
aparentemente superficial, alterou profundamente as atividades realizadas pelos trabalhadores a cada ano, nesse dia até então
marcado por piquetes e passeatas, o Dia do
Trabalho passou a ser comemorado com festas
populares, desfiles e celebrações similares.
Atualmente, esta característica foi assimilada até
mesmo pelo movimento sindical; tradicionalmente, a Força Sindical (organização que
congrega sindicatos de diversas áreas, ligada a
partidos políticos) realiza grandes shows com
nomes da música popular e sorteios de casas
próprias, entre outros prêmios.
Aponta-se que o caráter massificador do Dia do
Trabalho no Brasil se expressa especialmente
pelo costume que os governos têm de anunciar
neste dia o aumento anual do salário mínimo.
Outro ponto importante atribuído ao Dia do
Trabalhador foi a criação da Consolidação das
Leis do Trabalho - CLT, em 1º de maio de 1943.

Dia do Trabalhador
no mundo
Alguns paises celebram o Dia do Trabalhador em
datas diferentes de 1º de maio.
Austrália - A data da celebração varia de acordo
com a região: 4 de março - Canberra, Nova Gales
do Sul (Sidney) e na Austrália Meridional.
Estados Unidos - Celebram o Labor Day na
primeira segunda-feira de setembro

