
A HISTÓRIA DO BRASIL ATRAVÉS DOS SELOS
CAP. 65 – JÂNIO QUADROS 

Jânio da Silva Quadros (1917 — 1992) , advogado, professor,
foi prefeito e governador de São Paulo nos anos 1950, 
vigésimo segundo presidente do Brasil entre 31 de janeiro de
1961 e 25 de agosto de 1961, data de sua renúncia.

Elegeu-se usando a imagem de combate à corrupção durante
toda a sua carreira política, tendo a vassoura como símbolo. 

Jânio condecorou em agosto de 1961 com a Grã-Cruz da 
Ordem Nacional do Cruzeiro do Sul, Ernesto Che Guevara,  
guerrilheiro argentino, um dos líderes da revolução cubana e 
ministro daquele país, em agradecimento por Guevara ter 
atendido a seu apelo e libertado mais de vinte sacerdotes 
presos em Cuba, condenados ao fuzilamento, exilando-os na 
Espanha. Jânio fez esse pedido de clemência por solicitação 
de dom Armando Lombardi, núncio apostólico no Brasil, que 
o solicitou em nome do Vaticano. A outorga da condecoração
foi aprovada no Conselho da Ordem por unanimidade, 
inclusive pelos três ministros militares. 

Sua política de austeridade congelou salários e restringiu o 
crédito. Aumentou a política externa independente (PEI), que
visava estabelecer relações com todos os povos. 
Restabeleceu relações com a Rússia e a China e nomeou o 
primeiro embaixador negro da história do Brasil. Condenou o
episódio da Baía do Porcos e a interferência norte-americana 
que provocou o isolamento de Cuba.

Criou as primeiras reservas indígenas, dentre elas o Parque 
Nacional do Xingu, e os primeiros parques ecológicos 
nacionais. Abriu centenas e centenas de inquéritos e 
sindicâncias em um combate aberto à corrupção e ao 
desregramento na administração pública.

Enviou ao Congresso os projetos de lei antitruste, a lei de 
limitação e regulamentação da remessa de lucros e royalties,
e a pioneira proposta de lei de reforma agrária. Nenhum foi 
votado pelo congresso.

Planejou anexar a Guiana Francesa enviando a ordem ao 
governador do Amapá, Moura Cavalcanti, mas a operação 
não deslanchou devido à sua renúncia.

No dia 21 de agosto de 1961 Jânio Quadros assinou uma 
resolução que anulava as autorizações ilegais outorgadas a 
favor da empresa Hanna e restituía as jazidas de ferro de 
Minas Gerais à reserva nacional. Quatro dias depois, os 
ministros militares pressionaram a Quadros a renunciar: 
«Forças terríveis se levantaram contra mim…», dizia o texto 
da renúncia.
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A HISTÓRIA DO BRASIL ATRAVÉS DOS SELOS
CAP. 66 – JOÃO GOULART, “JANGO”

João Belchior Marques Goulart (1919 —  1976), advogado e 
político, 24.° presidente do Brasil, de 1961 a 1964. Antes foi 
o 14.º vice-presidente, de 1956 a 1961, durante os governos
dos presidentes Juscelino Kubitschek e Jânio Quadros. 

Goulart atuou como negociador e apoiador do governo 
Juscelino na área sindical, representando uma união entre 
comunistas e trabalhistas. No governo de Jânio, chefiou uma 
missão comercial na China em julho de 1961. Na URSS foi 
recebido com honras de Chefe de Estado por Nikita 
Khrushchov. O discurso em Pequim  foi visto como uma 
declaração de apoio ao comunismo". 

No dia seguinte, Jânio havia renunciado. Ranieri Mazzilli era 
o presidente interino, e os ministros militares informaram 
que Goulart seria preso se retornasse ao Brasil.  

O Congresso aprovou o Parlamentarismo, diminuindo o poder
do presidente, assumindo Tancredo Neves como primeiro 
ministro, apaziguando as Forças Armadas e as alas 
conservadoras, permitindo que Goulart assumisse a 
presidência em 7 de setembro. 

Em 1962 Goulart divulgou o Plano Trienal para combater a 
inflação e promover o desenvolvimento econômico e que 
falhou após enfrentar forte oposição no Congresso. Nesse 
período foi convocado um plebiscito que rejeitou o 
parlamentarismo.

Goulart em dia 13 de março de 1964, faz um discurso em 
frente ao Edifício Central do Brasil, reunindo cerca de 150 mil
pessoas pregando o fim da política conciliadora do 
presidente, com apoio de setores conservadores que naquele
momento, defendendo a reforma da Constituição para 
ampliar o direito de voto a analfabetos e militares de baixa 
patente, criticou seus opositores que, segundo ele, estariam 
a serviço de grandes companhias internacionais e contra o 
povo, além de ter assinado um decreto encampando as 
refinarias de petróleo privadas e outro desapropriando terras 
às margens de ferrovias e rodovias federais.

Em 19 de março em São Paulo, foi organizada a Marcha da 
Família com Deus pela Liberdade, para mobilizar a opinião 
pública contra o governo de Goulart e a política que, 
segundo eles, culminaria com a implantação de um regime 
totalitário comunista no Brasil.

No dia 28 de março, irrompe a revolta dos marinheiros e 
fuzileiros navais no Rio. Goulart não puniu os insubmissos  
desagradando os oficiais da Marinha. Em dia 30 de março, 
Jango compareceu na Associação dos Sargentos e Suboficiais

da Polícia Militar, na sede do 
Automóvel Clube do Brasil, 
pronunciando um discurso em que 
denuncia a existência de uma 
poderosa campanha contra o 
governo

Após estes fatos, o general Olímpio 
Mourão Filho iniciou em 31 de março
de 1964 a movimentação de tropas 
de Juiz de Fora para o Rio de 
Janeiro, iniciando o golpe de estado 
que depôs o presidente João Goulart.

Na madrugada do dia 1º de abril de 
1964 Goulart viaja para Porto Alegre,
e pede asilo ao Uruguai, assumindo 
Ranieri Mazzilli como presidente 
interino.

As Reformas de Base propostas por 
Jango  (mas não implementadas) 
moldaram o Estado brasileiro depois 
da redemocratização, inspirando a 
Constituição de 1988.

Não foram emitidos selos com o Presidente
João Goulart por ter sido deposto.



A HISTÓRIA DO BRASIL ATRAVÉS DOS SELOS
CAP. 67 – O GOLPE DE ESTADO DE 1964

Desde a Revolução Russa de 1917 o ocidente ficou 
polarizado entre capitalismo/democracia e 
comunismo/socialismo, entre doutrina russa e doutrina norte
americana (a chamada Guerra Fria).

No Brasil surgem movimentos de cunho esquerdista: em 
1935 a Intentona Comunista organizada pelo Partido 
Comunista Brasileiro; em 1948, a criação da Escola Superior 
de Guerra; no governo Getúlio Vargas a forte oposição dos 
militares e líderes conservadores; em 1959 Fidel Castro 
assume todo o controle de Cuba; em 1961 o presidente 
Jânio Quadros renuncia, enquanto seu vice, João Goulart é 
visto como político de esquerda.

A saída conciliadora foi a adoção do parlamentarismo, que 
resistiu até 1963, com João Goulart ganhando poderes de 
presidente, mas sem apoio para implantar as suas reformas 
de base, tidas como “comunistas” por militares e líderes 
conservadores.

De 28 a 30 de março de 1963 realizou-se em Niterói na sede
do Sindicato dos Operários Navais, um Congresso 
Continental de Solidariedade a Cuba, com a participação de 
delegações latino-americanas. Em outubro de 1963 o ex-
governador do Rio Grande do Sul Leonel Brizola organizou o 
"Grupo dos Onze Companheiros" para tomar o poder pela 
luta armada. 

O comício de Goulart e Brizola na Central do Brasil, em 13 de
março de 1964 foi o ponto de partida para dar início ao 
golpe. Goulart anunciou as reformas de base: um plebiscito 
por uma nova constituinte, a reforma agrária e a 
nacionalização das refinarias particulares de petróleo, 
criticando o sentimento anticomunista e a utilização dos 
meios religiosos como instrumentos de oposição ao governo.

A revolta dos marinheiros foi um motim em 25 de março de 
1964. Constituiu-se em uma assembleia de mais de dois mil 
marinheiros de baixa patente
realizada no Sindicato dos
Metalúrgicos no Rio de Janeiro. Os
marinheiros foram anistiados por
Goulart, piorando a crise militar. Em
São Paulo, quinhentas mil pessoas
participaram da Marcha da Família
com Deus pela Liberdade, no dia 19
de março de 1964. 

Esses decretos de 13 de março e o
comício no dia 30 de março no Automóvel Clube no Rio de 
Janeiro, foram decisivos para a derrubada de João Goulart.

Em 31 de março de 1964 o general 
Olímpio Mourão Filho partiu com 
suas tropas para o Rio de Janeiro às 
três horas da manhã. Goulart foi 
para o Rio Grande do Sul e pediu 
asilo no Uruguai. 

Estava iniciado o período da ditadura
militar no Brasil.
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A HISTÓRIA DO BRASIL ATRAVÉS DOS SELOS
CAP. 68 – CASTELLO BRANCO 

Humberto de Alencar Castello Branco (1897 — 1967), militar 
e político brasileiro, 26º Presidente do Brasil e primeiro do 
período da Ditadura Militar, eleito no dia 11 de abril de 1964.

Durante seu mandato, Castello Branco aboliu todos os treze 
partidos políticos do Brasil através do Ato Institucional 
número 2, criando a Aliança Renovadora Nacional (ARENA) e
o Movimento Democrático Brasileiro (MDB).

O ataque mais violento da esquerda armada contra o 
governo de Castello ocorreu no Aeroporto Internacional dos 
Guararapes, em 25 de julho de 1966. O ataque terrorista 
provocou mortos e feridos, dentre os quais faleceu o Vice-
Almirante reformado Nelson Gomes Fernandes. Costa e Silva 
nada sofreu, já que ele foi para Recife de automóvel. Depois 
do atentado iniciou-se uma intensa guerra interna contra as 
atividades de guerrilha e de terrorismo.

Castello Branco reformou a administração pública e enviou 
um projeto de nova Constituição brasileira, aprovada pelo 
Congresso, entrando em vigor no dia da posse do seu 
sucessor, Costa e Silva em 15 de março de 1967. 

Aprovou a Lei de Imprensa, restringindo a liberdade de 
expressão dos meios de comunicação, e a Lei de Segurança 
Nacional, permitindo ao regime atingir seus opositores com 
prisões e exílios por um Tribunal Militar para julgar civis.

O Programa de Ação Econômica do Governo (PAEG) foi o 
primeiro plano econômico do governo brasileiro após o Golpe
Civil-Militar de 1964, destinado a combater a inflação ;
aumentar os investimentos estatais (principalmente em 
infraestrutura); reformar o Sistema Financeiro Nacional;
diminuir as desigualdades regionais (Norte-Sul) e atrair 
investimentos externos.

Castelo Branco criou o Código Tributário Nacional, o Estatuto 
da Terra, o Banco Nacional da Habitação, o Banco Central do
Brasil, a Embratur, a Funabem, a Lei do Mercado de Capitais,
a Zona Franca de Manaus, o Código eleitoral, o FGTS, a 
SUDAM, a Suframa, a Embratel, a Serpro, o Banco da 
Amazônia, a Sudesul e o Código de Mineração.

Foram unificados os institutos de previdência IAPI, IAPC, 
IAPTEC, entre outros, em um único, o INPS, atual, INSS; 
criou o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS). 

Castelo Branco morreu logo após deixar o poder, em um 
acidente aéreo ocorrido em 18 de julho de 1967.
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