
A HISTÓRIA DO BRASIL ATRAVÉS DOS SELOS
CAP. 60 – O BRASIL NA II GUERRA MUNDIAL

Desde o início da II Guerra Mundial em 1939 o Brasil 
manteve uma posição neutra, até porque mantinha negócios 
com a Alemanha, inclusive comprando material bélico 
alemão. O presidente do Brasil na época era Getúlio Vargas.

Esta posição de neutralidade acaba em 1942 quando 
embarcações brasileiras foram afundadas por submarinos 
alemães no Oceano Atlântico (ao final da guerra 26 navios  
foram afundados, com 937 mortos ou desaparecidos). Com 
grande pressão popular Vargas rompeu com os países do 
eixo (Alemanha, Japão e Itália) e fez um acordo com o 
presidente norte-americano Roosevelt, entrando na guerra 
ao lado dos Aliados (Estados Unidos, Inglaterra, França, 
União Soviética, entre outros). Era importante para os 
Aliados que o Brasil ficasse ao lado deles, pela sua posição 
geográfica estratégica e pelo seu vasto litoral.

A participação militar brasileira foi importante pois somou 
forças na luta contra os países do Eixo, enviando para a 
Itália (ocupada pelas forças nazistas), em julho de 1944, 
25.334 militares da FEB (Força Expedicionária Brasileira), 42 
pilotos e 400 homens de apoio da FAB (Força Aérea 
Brasileira). 

Atuando em região de clima montanhoso e com inverno 
hostil e com pouco treinamento militar, foram decisivos na 
Campanha da Itália tomando regiões estratégicas da 
Alemanha.  

Os militares brasileiros da FEB (também conhecidos como 
pracinhas) conseguiram, ao lado de soldados aliados, 
importantes e duras vitórias, com a tomada de Monte 
Castelo, Turim, Montese e outras cidades. Apesar das 
vitórias, 454 soldados brasileiros morreram em combate, a 
maioria na Batalha de Monte Castelo.

Além de enviar tropas para as áreas de combate na Itália, o 
Brasil participou de outras formas importantes, como 
fornecedor de matérias-primas, principalmente borracha, 
para os países das forças aliadas; cedeu bases militares 
aéreas e navais para os aliados. A principal foi a base militar 
da cidade de Natal no Rio Grande do Norte, que serviu de 
local de abastecimento para os aviões dos Estados Unidos.

A marinha brasileira, junto com a FAB realizou
o patrulhamento e a proteção do litoral
brasileiro, fazendo também a escolta de
navios mercantes para garantir a proteção
contra ataques de submarinos alemães. Para
o patrulhamento do Atlântico Sul e também
dos céus da Itália foi criado um grupo de caça

denominado "Senta a pua", que 
afundou 11 submarinos alemães. 
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A HISTÓRIA DO BRASIL ATRAVÉS DOS SELOS
CAP. 61 – EURICO GASPAR DUTRA

Eurico Gaspar Dutra (1883 — 1974), militar brasileiro, 16.º 
presidente do Brasil entre 1946 e 1951

Dutra assumiu o governo juntamente com a abertura dos 
trabalhos da Assembleia Nacional Constituinte, com o 
entendimento dos grandes partidos do centro liberal,  
embora houvessem bancadas de esquerda, como as do 
Partido Comunista do Brasil (PCB) e PTB. Dutra teve seu 
mandato reduzido de seis para cinco anos. O quinquênio 
presidencial começou com a proibição do jogo, tornou fora 
da lei o PCB (1947) e rompeu relações com a União Soviética
em 1948.

Desenvolvimentista, Dutra reuniu sugestões de vários 
ministérios e deu prioridade a quatro áreas: Saúde, 
Alimentação, Transporte e Energia (cujas iniciais formam a 
sigla SALTE). Os recursos para a execução do Plano SALTE 
seriam provenientes da Receita Federal e de empréstimos 
externos. 

O governo de Dutra iniciou a construção e inaugurou a 
ligação rodoviária do Rio de Janeiro a São Paulo, 
pavimentada, a BR-2, atual Rodovia Presidente Dutra, uma 
das mais importantes do país. Ao deixar o governo, a política
rodoviária de Dutra mereceu elogios da imprensa. 

Por influência de sua esposa criou a Maternidade Carmela 
Dutra, (o nome da sua mulher), em Florianópolis.

Foi com o Plano SALTE que Dutra abriu a rodovia Rio de 
Janeiro - Bahia e instalou a Companhia Hidrelétrica do São 
Francisco (CHESF). Entretanto, a resistência da coalizão 
conservadora e a ortodoxia da equipe econômica acabaram 
por inviabilizar o plano, que praticamente não saiu do papel.

Em seu governo foi elaborado o Estatuto do Petróleo, a partir
do qual tiveram início a construção das primeiras refinarias e 
a aquisição dos primeiros navios petroleiros.

Durante seu governo foram extintos os territórios federais de
Ponta Porã e Iguaçu. Uma de suas medidas mais polêmicas 
foi a proibição dos jogos de azar no Brasil, em 30 de abril de 
1946.

Em 1950 foi inaugurada a TV Tupi, a primeira emissora de 
televisão do Brasil. Entre 24 de junho e 16 de julho daquele 
ano, o Brasil sediou a Copa do Mundo, quando o Uruguai 
derrotou o Brasil no Estádio do Maracanã e levantou o título 
de campeão mundial de futebol.
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A HISTÓRIA DO BRASIL ATRAVÉS DOS SELOS
CAP. 62 – GETÚLIO VARGAS

O segundo governo de Vargas foi o retorno do político 
gaúcho à presidência do país, eleito democraticamente cinco 
após a sua deposição.

O governo foi fortemente marcado pela crise política e 
atuação da oposição; crise econômica, principalmente pelo 
aumento da inflação e tensão social em decorrência das 
crises política e também das transformações que o país 
passava com o forte crescimento urbano.

A política de desenvolvimento econômico era nacionalista,  
defendendo a ausência de influência de grupos e de capitais 
estrangeiros, e conduzida pelo Estado e por grupos 
nacionais. Contrastava com outro grupo querendo a 
influência de corporações e do capital estrangeiro na nossa 
economia.

A criação de estatais para explorar recursos chaves como o 
petróleo e energia foi fortemente atacada pelos opositores, e
inúmeros obstáculos foram colocados para impedir a 
aprovação da Eletrobras e Petrobras.

A inflação reforçava a tensão social existente. O salário 
mínimo não era reajustado desde 1943 corroendo o poder de
compra do trabalhador. Este quadro levou a realização de 
uma das maiores greves da história do Brasil: a Greve dos 
300 mil em março de 1953 mobilizando trabalhadores de 
diferentes categorias. Poucos dias antes da greve uma 
passeata com 60 mil trabalhadores aconteceu em São Paulo.

Vargas nomeou João Goulart como ministro do trabalho, o 
qual propôs o aumento do salário mínimo em 100% 
estourando como uma bomba por parte da oposição.

A crise política aumentou em 1954, e as denúncias de que o 
presidente instalaria a “república sindicalista” ganharam força
com a denúncia de um esforço para implantar o pacto ABC: 
cooperação comercial entre Brasil, Argentina e Chile para 
enfrentar a influência americana.

Um dos grandes nomes da oposição, jornalista Carlos 
Lacerda foi o pivô do fim do segundo governo de Vargas ao 
sofrer um atentado fracassado, conhecido como Atentado da
Rua Tonelero, em 5 de agosto de 1954, dando início a uma 
das maiores crises políticas da história brasileira.

Pressionado e isolado, Vargas cometeu suicídio em 24 de 
agosto de 1954 ao atirar contra o próprio coração, em seu 
quarto no Palácio do Catete, deixando uma carta testamento 
com um forte tom emotivo, e a sucessão da presidência foi 
realizada pelo vice-presidente Café Filho.

RHM 437 - Getúlio Vargas

RHM C-425 -  5º Aniversário da Lei da
Petrobrás

Centenário de Nascimento de
Getúlio Vargas

RHM C-1384

RHM C-1385

RHM C-1386



A Mensagem de Despedida

Carta-testamento deixada pelo Presidente Getúlio Vargas em 24 de agosto de 1954

Mais uma vez as forças e os interesses contra o povo coordenaram-se e se 
desencadeiam sobre mim. Não me acusam, insultam; não me combatem, caluniam; e não
me dão o direito de defesa. Precisam sufocar a minha voz e impedir a minha ação, 
para que eu não continue a defender, como sempre defendi, o povo e principalmente
os humildes.

Sigo o destino que me é imposto. Depois de decênios de domínio e espoliação dos 
grupos econômicos e financeiros internacionais, fiz-me chefe de uma revolução e 
venci.
Iniciei o trabalho de libertação e instaurei o regime de liberdade social. Tive 
de renunciar. Voltei ao governo nos braços do povo.

A campanha subterrânea dos grupos internacionais aliou-se à dos grupos nacionais 
revoltados contra o regime de garantia do trabalho. A lei de lucros 
extraordinários foi detida no Congresso. Contra a Justiça da revisão do salário 
mínimo se desencadearam os ódios.

Quis criar a liberdade nacional na potencialização das nossas riquezas através da
Petrobras, mal começa esta a funcionar a onda de agitação se avoluma. A 
Eletrobrás foi obstaculada até o desespero. Não querem que o trabalhador seja 
livre,não querem que o povo seja independente.

Assumi o governo dentro da espiral inflacionária que destruía os valores do 
trabalho. Os lucros das empresas estrangeiras alcançavam até 500% ao ano. Nas 
declarações de valores do que importávamos existiam fraudes constatadas de mais 
de 100 milhões de dólares por ano. Veio a crise do café, valorizou-se nosso 
principal produto. Tentamos defender seu preço e a resposta foi uma violenta 
pressão sobre a nossa economia a ponto de sermos obrigados a ceder.

Tenho lutado mês a mês, dia a dia, hora a hora, resistindo a uma pressão 
constante, incessante, tudo suportando em silêncio, tudo esquecendo e renunciando
a mim mesmo, para defender o povo que agora se queda desamparado. Nada mais vos 
posso dar a não ser o meu sangue. Se as aves de rapina querem o sangue de alguém,
querem continuar sugando o povo brasileiro, eu ofereço em holocausto a minha 
vida.

Escolho este meio de estar sempre convosco. Quando vos humilharem, sentireis 
minha alma sofrendo ao vosso lado. Quando a fome bater à vossa porta, sentireis 
em vosso peito a energia para a luta por vós e vossos filhos.

Quando vos vilipendiarem, sentireis no meu pensamento a força para a reação.
Meu sacrifício vos manterá unidos e meu nome será a vossa bandeira de luta. Cada 
gota de meu sangue será uma chama imortal na vossa consciência e manterá a 
vibração sagrada para a resistência. Ao ódio respondo com perdão. E aos que 
pensam que me derrotam respondo com a minha vitória. Era escravo do povo e hoje 
me liberto para a vida eterna. Mas esse povo, de quem fui escravo, não mais será 
escravo de ninguém.

Meu sacrifício ficará para sempre em sua alma e meu sangue terá o preço do seu 
resgate.
Lutei contra a espoliação do Brasil. Lutei contra a espoliação do povo. Tenho 
lutado de peito aberto. O ódio, as infâmias, a calúnia não abateram meu ânimo. Eu
vos dei a minha vida. Agora ofereço a minha morte. Nada receio. Serenamente dou o
primeiro passo no caminho da eternidade e saio da vida para entrar na história.

Rio de Janeiro, 23/08/1954
Getúlio Vargas


