
A HISTÓRIA DO BRASIL ATRAVÉS DOS SELOS
CAP. 63 – CAFÉ FILHO

João Fernandes Campos Café Filho (1899 – 1970), advogado
e político, 18.º presidente do Brasil entre 24 de agosto de 
1954 (suicídio de Getúlio Vargas) e 8 de novembro de 1955.

Indicado nas eleições de 1950, pelo governador de São Paulo
Ademar de Barros à vice-presidência para apoiar a 
candidatura de Getúlio Vargas. Café Filho desagradava 
militares e a igreja católica, que o consideravam um político 
de tendências esquerdistas. Café Filho foi contra a aplicação 
da Lei de Segurança Nacional em 1935, em 1937 denunciou 
o Plano Cohen como uma tapeação militar para legitimar a 
ditadura do Estado Novo e no parlamento fazia campanha 
contra o cancelamento do registro do PCB e a extinção do 
mandato dos parlamentares comunistas, além de ser 
defensor do divórcio.

Após o atentado da rua Tonelero o país entrou em grave 
crise política. Café Filho sugeriu a Getúlio Vargas, que ambos
renunciassem ao governo abrindo as chances para um 
governo interino de coalizão. Vargas não aceitou após 
consultar Tancredo Neves, ministro da Justiça da época.

Com o suicídio de Vargas, Café Filho assume a presidência 
da república. O general Henrique Lott, ministro da Guerra, 
desferiu um golpe de Estado preventivo para garantir a 
posse de Juscelino. 

Alegando questões de saúde Café Filho licenciou-se do cargo
de presidente da República alguns meses antes de Juscelino 
ser empossado, assumindo interinamente Carlos Luz,  
presidente da Câmara. Por pressão do general Lott, Carlos 
Luz foi deposto e impedido de governar (exerceu a 
presidência de 8 a 11 de novembro de 1955, apenas 3 dias!),
assumindo a presidência interina Nereu Ramos, então vice-
presidente do Senado. 

Na época, para garantir a posse dos eleitos Juscelino 
Kubitschek e João Goulart, aprovou-se o estado de sítio e o 
impedimento de Café Filho, que pretendia retornar a ocupar 
o cargo antes da posse dos eleitos nas eleições de 1955.

O governo de Café Filho foi a continuação de um período 
político e social conturbado, com intrigas e dificuldades em 
todos os setores, dificultando a governabilidade do País.

Não foram emitidos selos dos
Correios com nenhum dos atores

deste curto e conturbado período da
História do Brasil
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A HISTÓRIA DO BRASIL ATRAVÉS DOS SELOS
CAP. 64 – JUSCELINO KUBITSCHEK

Juscelino Kubitschek de Oliveira (1902 — 1976), médico, 
oficial da Polícia Militar mineira e político, Presidente da 
República entre 1956 e 1961.

Elegeu-se Presidente com 35,6% dos votos com o “slogan” 
desenvolvimentista “50 anos em 5”. A oposição tentou anular
a eleição com a alegação que JK não tinha maioria absoluta 
dos votos, quando o general Henrique Lott desencadeou um 
movimento militar garantindo a posse de JK e João Goulart, 
seu vice em 31 de janeiro de 1956. 

Durante todo o seu mandato o país viveu um período de 
notável desenvolvimento econômico e relativa estabilidade 
política, conhecido como “Anos Dourados”, com aumento do 
número de empregos, o amadurecimento da democracia e 
artístico, o avanço do rádio, da televisão e do cinema 
nacional, mas com significativo aumento das dívidas públicas
interna e externa, terminando seu mandato com crescimento
da inflação, da concentração de renda e arrocho salarial.

Seu plano de governo lançado em 1956 tinha 31 metas 
distribuídas em cinco grandes grupos: energia, transportes, 
alimentação, indústria de base, educação e a meta principal: 
a construção de Brasília.

JK promoveu a implantação da indústria automobilística com 
a vinda de fábricas de automóveis para o Brasil, com capitais
alemão (Volkswagen), francês (Simca) e nacional com 
tecnologia estrangeira (Vemag). Promoveu a indústria naval 
com capital japonês, holandês e nacional, e a siderurgia com
recursos do BNDES e capital japonês agregado à Usiminas. 
Construiu grandes usinas hidrelétricas, como Furnas com um
dos maiores lagos artificiais do mundo conhecido como o 
"Mar de Minas Gerais”, além de Três Marias.

Uniu o Brasil através de rodovias transregionais e aumentou 
a produção de petróleo. Comprou em 1956 o primeiro porta-
aviões, o Minas Gerais.

Tentou se candidatar à presidência em 1965, mas teve seu 
mandato e direitos políticos cassados com o golpe militar de 
1964, viajando a seguir para os Estados Unidos e  Europa. 
Voltou ao Brasil em 1967 e articulou a Frente Ampla em 
oposição à ditadura militar, extinta pelos militares um ano 
depois, levando JK à prisão por um curto período. 

Pretendendo voltar à política, em 22 de agosto de 1976 
morreu em um acidente na Rodovia Presidente Dutra. 
JK é visto por muitos como o pai do Brasil moderno e está 
entre os políticos cujo legado é mantido de maneira mais 
favorável.
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A HISTÓRIA DO BRASIL ATRAVÉS DOS SELOS
CAP. 64 – A CONSTRUÇÃO DE BRASÍLIA

Em 1761 o Marquês de Pombal, primeiro-ministro de 
Portugal, propôs mudar a capital do império português para 
o interior do Brasil Colônia. José Bonifácio, o Patriarca da 
Independência, foi a primeira pessoa a se referir à futura 
capital do Brasil, em 1823, como "Brasília". A ideia de 
transferir a capital do Brasil para o interior já estava prevista 
na Constituição de 1891.

Em 1892 o belga Louis Cruls assinalou um território no 
Planalto Central, entre nascentes de rios que seria ideal para 
a construção do novo centro político. Havia a profecia de São
João Bosco apontando para local compreendido entre os 
paralelos 15 e 20 como o lugar do nascimento de uma nova 
civilização.

No ano de 1955 em um comício em Jataí (GO), o candidato à
presidência Juscelino Kubitschek, foi questionado se 
respeitaria a constituição, interiorizando a capital federal. 
Juscelino afirmou que transferiria a capital, e eleito 
estabeleceu a construção de Brasília no seu Plano de Metas.

O fato é que Juscelino buscava um lugar afastado do Rio de 
Janeiro e no interior do país por motivos geopolíticos:

- a capital não estaria tão vulnerável em caso de guerra,
- a pressão popular sobre o governo seria menor,
- a nova capital iria contribuir para a ocupação do interior 
brasileiro.

O projeto para a nova cidade foi escolhido através de 
concurso público. O plano urbanístico original da capital, 
conhecido como "Plano Piloto", foi elaborado pelo urbanista e
arquiteto Lúcio Costa, que, aproveitando o relevo da região, 
adequou-o ao projeto do lago Paranoá, concebido em 1893 
pela Missão Cruls. A cidade começou a ser planejada e 
desenvolvida em 1956 por Lúcio Costa, pelo também 
arquiteto Oscar Niemeyer e pelo engenheiro estrutural 
Joaquim Cardozo.

Assim começou a mobilização de materiais, trabalhadores e 
recursos para erguer a cidade no deserto, comandada pela 
empresa NOVACAP, presidida por Israel Pinheiro. A estrutura 
principal de Brasília, o chamado Plano Piloto, ficou pronta em
apenas quatro anos.

Calcula-se que a cidade tenha atraído cerca de 60.000 
operários vindos de todo o Brasil. Esses trabalhadores 
ficaram conhecidos como “candangos”.  Em 1957, o entorno 
de Brasília já contava com mais de 12.000 habitantes.

Sem ter sido terminada, Brasília foi 
inaugurada em 21 de abril de 1960 
em meio a uma grande festa. Nos 
anos seguintes, ministérios, 
embaixadas e demais órgãos 
políticos deixariam o Rio de Janeiro e
se instalariam definitivamente na 
nova capital brasileira.

Sem capitais, e sem conseguir 
empréstimos junto ao FMI, o 
presidente vendeu títulos da dívida 
pública e emitiu moeda. Esses dois 
fatos acarretaram o aumento da 
inflação e do custo de vida. Em 
1969, calcula-se que Brasília teria 
custado mais de 45 bilhões de 
dólares.

Em 1987, a UNESCO declarou a 
cidade Patrimônio da Humanidade.

Série 10º Aniversário da Fundação de
Brasília 
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CAP. 64 – A CONSTRUÇÃO DE BRASÍLIA
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