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Pronunciamento no Dia do Trabalho – 1º de maio de 1940, no Estádio do Vasco da
Gama, no Rio de Janeiro

Trabalhadores do Brasil, aqui estou, como de outras vezes, para compartilhar as
vossas comemorações e testemunhar o apreço em que tenho o homem de
trabalho como colaborador direto da obra de reconstrução política e econômica da
Pátria.

Não distingo, na valorização do esforço construtivo, o operário fabril do técnico
de direção, do engenheiro especializado, do médico, do advogado, do industrial ou
do agricultor. O salário, ou outra forma de remuneração, não constitui mais do que
um meio próprio a um fim, e esse fim é, objetivamente, a criação da riqueza
nacional e o surto de maiores possibilidades à nossa civilização

[...]

Os benefícios da política trabalhista, empreendida nestes últimos anos,
alcançam profundamente todos os grupos sociais, promovendo o melhoramento
das condições de vida nas várias regiões do País e elevando o nível de saúde e de
bem-estar geral. A ação tutelar e providente do Estado patenteia-se, de modo
constante, na solicitude com que cria os serviços de proteção ao lar operário, de
assistência à infância, de alimentação saudável e barata, de postos de saúde, de
creches e maternidades, instituindo o ensino profissional junto às fábricas e,
ultimamente, voltando as suas vistas para a construção de vilas operárias e casas
populares.

Na continuação desse programa renovador, que encontrou no atual ministro do
Trabalho um eficiente e devotado orientador, assinamos, hoje, um ato de
incalculável alcance social e econômico: a lei que fixa o salário mínimo para todo
o País. Trata-se de antiga aspiração popular, promessa do movimento Salário
Mínimo – uma história de luta revolucionário de 1930, agora transformada em
realidade, depois de longos e acurados estados. Procuramos, por esse meio,
assegurar ao trabalhador remuneração eqüitativa, capaz de proporcionar-lhe o
indispensável para o sustento próprio e da família. O estabelecimento de um
padrão mínimo de vida para a grande maioria da população, aumentando, no
decorrer do tempo, os índices de saúde e produtividade, auxiliará a solução de
importantes problemas que retardam a marcha do nosso progresso.

À primeira vista, poderão pensar os menos avisados que a medida é prematura
e unilateral, visto beneficiar, apenas, os trabalhadores assalariados. Tal, porém,
não ocorre no plano do Governo. A elevação do nível de vida eleva, igualmente, a
capacidade aquisitiva das populações e incrementa, por conseguinte, as indústrias,
a agricultura e o comércio, que verão crescer o consumo geral e o volume da
produção.
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Após a leitura do texto, respondam:

Qual a justificativa apresentada por Getúlio Vargas para a
criação do salário mínimo?
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