aContecia na época...
EM ÂMBITO NACIONAL
O ano de 1946 se inicia com mudanças na política
nacional. Em 31 de janeiro, Eurico Gaspar Dutra,
militar e ex-Ministro da Guerra, toma posse como
presidente do Brasil. Famoso por sua liderança nas
repressões à Intentona Comunista em 1935, Gaspar
Dutra sobe à presidência candidatando-se pelo PSD
(Partido Social Democrático) como o representante
do Exército Brasileiro. Durante seu mandato, duas
das questões mais importantes abordadas foram,
além de muitas outras, a proibição dos jogos de
azar no Brasil (Decreto-Lei nº 9.215) e a
promulgação da Constituição de 1946, oficializada
em 18 de setembro.
Assembléia Nacional Constituinte, 1946

EM ÂMBITO INTERNACIONAL

Eurico Gaspar
Dutra, estampa do
sabonete Eucalol
Eva e Juan Domingo Perón, 1946

Na política internacional latino-americana, um
importante marco: a eleição, na Argentina, de
Juan Perón, marido de Evita Perón. Juan
Perón, junto de Getúlio Vargas, foi um dos
mais importantes líderes populistas. Foi ele o
responsável pela instalação, na Argentina, do
Ministério do Trabalho, da elevação do
salário dos trabalhadores, da instituição do
décimo terceiro salário e da redução na
jornada de trabalho.

Juan Domingo Perón, cujo
primeiro mandato foi iniciado em
1946, seria reeleito mais duas
vezes até o seu falecimento, em
1º de julho de 1974.

Iniciava também o reconstrucionismo pós-guerra, assim como ficavam mais evidentes as tensões entre os Estados Unidos e a União Soviética, as quais
culminariam na Guerra Fria. Winston Churchill, em 5 de março, cunha, em um discurso no Missouri, a famosa expressão "Cortina de Ferro", referindo-se à
divisão da Europa em dois blocos geopolíticos, sob a influência da URSS, de Joseph Stálin, e dos países do Ocidente capitalista . Enquanto isso, seguiam
acontecendo, desde 1945, os Julgamentos de Nuremberg, dos líderes do regime nazista. O presidente dos Estados Unidos, Harry Truman, por sua vez,
protagonizava movimentos preparatórios à fundação da agência de espionagem CIA, que levariam à intensificação do embate contra a URSS, bem como o
lançamento do primeiro foguete americano a deixar a atmosfera terrestre, que levaria à futura "Corrida Espacial".

Ao longo de 1946, influenciadas pelo final da 2ª Guerra Mundial,
várias nações subordinadas a grandes potências se
movimentaram em busca de uma maior autonomia política. Assim,
aconteceram a independência da Síria, da Jordânia e das
Filipinas, além da realização da primeira eleição presidencial direta
na Indonésia e no Vietnã, e a proclamação republicana na Itália,
na Bulgária, na Albânia e na Hungria.

A primeira fotografia da Terra a partir
do espaço.

No campo cultural, o momento alto do cinema noir, principal
marca da década de 1940. O chamado "filme noir" possui fortes
influências do expressionismo, e utiliza uma estética formalista
para subverter e expressar visualmente a ambiguidade humana,
priorizando a temática do crime e de investigações policiais.
Ainda no campo cinematográfico, realizou-se o primeiro Festival
de Cinema de Cannes, a mais aclamada premiação internacional
de cinema.

Na literatura, aconteceu a publicação do clássico
"A Revolução dos Bichos", de George Orwell.
O livro, uma crítica aos regimes totalitários,
tornou-se um marco da literatura pós-guerra.

. No plano social, pela primeira vez a imagem
de uma figura afro-americana é impressa em
moeda de dolár americano. Trata-se de
Booker T. Washington, importante escritor e
educador.
No campo esportivo, grande evento marca o ano de 1946: a fundação
da NBA, a liga de basquetebol estadunidense, atualmente a maior do
mundo. Dentro do campo de mercado, ocorre a primeira liberação de
uso comercial de helicópteros nos Estados Unidos da América

1ª VARA DO TRABALHO DE SÃO LEOPOLDO

