
A HISTÓRIA DO BRASIL ATRAVÉS DOS SELOS
CAP. 69 – COSTA E SILVA

Artur da Costa e Silva (1899 — 1969) militar e político, 27º 
Presidente e segundo do período da Ditadura Militar, eleito 
indiretamente pelo Congresso Nacional.

Tomou posse em 15 de março de 1967 em meio a grandes 
expectativas de crescimento econômico e a 
redemocratização do país, no dia da Constituição de 1967.

Extinguiu a Frente Ampla, movimento de oposição que 
reunia políticos do período pré-64. Iniciou o combate da 
inflação, a revisão da política salarial e ampliação do 
comércio exterior, iniciou a reforma administrativa e 
expandiu as comunicações. Enfrentou a crise no sistema de 
transportes e Plano Nacional de Habitação, mas não abordou
os problemas da educação.

Em junho de 1968 membros da Vanguarda Popular 
Revolucionária (VPR) lançaram um carro-bomba contra o 
quartel-general do II Exército, em São Paulo, matando o 
sentinela Mário Kozel Filho e ferindo outros seis militares.

Costa e Silva convocou o Conselho de Segurança Nacional e 
em dezembro de 1968 editou o AI-5 com poderes para 
fechar o Parlamento, cassar políticos e institucionalizar a 
repressão.

Em maio de 1969 Costa e Silva anunciou uma reforma 
política por emenda constitucional que incluiria a extinção do
AI-5, mas uma semana antes da assinatura da emenda 
sofreu um derrame cerebral. Os ministros da Marinha, 
Exército e Aeronáutica editaram o Ato Institucional n.º 12, 
impedindo a posse do vice Pedro Aleixo e estabelecendo a 
Junta Governativa Provisória que deu posse ao General 
Médici. Costa e Silva morreu poucos meses depois.

Durante seu governo foram criados a Embraer, a Fundação 
Nacional do Índio (FUNAI), a Financiadora de Estudos e 
Projetos (FINEP), o Fundo Nacional de Desenvolvimento da 
Educação (FNDE), a Superintendência de Desenvolvimento 
do Centro-Oeste (SUDECO), o Movimento Brasileiro de 
Alfabetização (MOBRAL), a Empresa Brasileira de Correios e 
Telégrafos (antiga ECT), EMBRAER (Empresa Brasileira de 
Aeronáutica) e o Projeto Rondon.

O governo foi marcado pelo crescimento do PIB  e da renda 
per capita graças ao Programa de Ação Econômica do 
Governo (PAEG), no período conhecido como milagre 
econômico brasileiro, que duraria de 1968 até 1973.

Costa e Silva é representado no selo RHM C-726 emitido em 29/03/1972
Homenagem aos Presidentes da Revolução, juntamente com Castello
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A HISTÓRIA DO BRASIL ATRAVÉS DOS SELOS
CAP. 70 – MÉDICI

Emílio Garrastazu Médici (1905 — 1985) foi militar e político, 
28º Presidente do Brasil  entre 30 de outubro de 1969 e 15 
de março de 1974. Participou da Revolução de 1930 liderada
por Getúlio Vargas.

No seu governo houve grande ascensão da classe baixa e da
classe média, crescendo o consumo de bens duráveis e a 
produção de automóveis, tornando-se comuns, nas 
residências, o televisor e a geladeira. Em 1972 passou a 
funcionar a televisão a cores no Brasil.

Utilizou propaganda maciça estimulando o patriotismo como 
apoio à ditadura militar, como a criação do slogan "Brasil, 
ame-o ou deixe-o". Ordenou a reabertura do Congresso 
Nacional em 1969, substituindo o líder do Governo pelo 
senador Filinto Müller, ex-participante e desertor da Coluna 
Prestes, ex-chefe de Polícia do Rio de Janeiro durante o 
Estado Novo.

O Brasil teve crescimento econômico recorde, inflação baixa 
e projetos desenvolvimentistas como o Plano de Integração 
Nacional (PIN), que permitiram a construção das rodovias 
Santarém-Cuiabá, a Perimetral Norte, a Transamazônica e a 
Ponte Rio-Niterói, além de grandes incentivos fiscais à 
indústria e à agricultura, que foram a tônica do período. 

Nessa época, também foram construídas casas populares 
através do BNH. O acordo com o Paraguai para a construção 
da Usina Hidrelétrica de Itaipu Binacional foi concluído.

No campo social foi criado o Plano de Integração Social (PIS)
e o Programa de Assistência Rural (PRORURAL), ligado ao 
FUNRURAL, que previa benefícios de aposentadoria e o 
aumento dos serviços de saúde aos trabalhadores rurais. O 
MOBRAL teve uma grande campanha de alfabetização de 
adultos, além de outra campanha para a melhoria das 
condições de vida na Amazônia com a participação de jovens
universitários, o chamado Projeto Rondon. Em 1970, criou o 
Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA)

O governo Médici foi responsável pela eliminação das 
guerrilhas comunistas rurais e urbanas. Baseada no Ato 
Institucional nº 5 de 1968, a repressão às manifestações 
populares e às guerrilhas foi bastante pesada. A resistência 
passou a ser armada, com assaltos aos bancos, atentados 
contra militares, sequestros de autoridades e treinamento de
guerrilhas.

Criou diversas estatais, promovendo o crescimento do País, 
da renda, diminuindo a inflação, mas triplicando a dívida 
externa. 

RHM C-726 - Homenagem aos Presidentes
da Revolução de 1964

RHM C-1790 - 10 Milhões de Terminais
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Paraguai - Itaipu Binacional

RHM C-699 e C-700 - Transamazônica



A HISTÓRIA DO BRASIL ATRAVÉS DOS SELOS
CAP. 71 - ERNESTO GEISEL

Ernesto Beckmann Geisel (1907 — 1996) político e militar, 
governou o Brasil entre 1974 e 1979 eleito por voto indireto.

Seu governo foi marcado pelo início de uma abertura política
e amenização da repressão imposta pela ditadura militar, 
enfrentando forte oposição de políticos chamados de linha-
dura.

Em seu governo ocorreram:

• Anexação da Guanabara pelo Rio de Janeiro 

• Divisão de Mato Grosso e criação de Mato Grosso do 
Sul

• II Plano Nacional de Desenvolvimento (PND), que 
manteve a economia aquecida e o nível de emprego, 
no entanto, baseada em forte endividamento externo

• Inaugurou as primeiras linhas do metrô em São Paulo 
e no Rio de Janeiro

• Extinguiu o AI-5 e preparou o governo seguinte (João 
Figueiredo) para realizar a anistia política e a volta dos
exilados, mas sem que retomassem seus cargos 
políticos

• Autorizou a demolição do Palácio Monroe - episódio 
polêmico que movimentou interesses diversos e gerou
intensas campanhas contra e a favor nos jornais

• Construiu grande parte da Usina Hidrelétrica de Itaipu

A característica do governo Geisel foi a abertura política 
articulada pelo general Golbery do Couto e Silva, que 
encontrou resistência nos militares da chamada linha-dura.
Numa tentativa de novo golpe de estado, Geisel exonerou o 
ministro do exército, Sylvio Frota em 12 de outubro de 1977.

Após as mortes do jornalista Wladimir Herzog, em 1975 e do 
metalúrgico Manuel Fiel Filho em 1976, em dependências 
militares paulistas, simulando suicídio de Herzog, o governo 
assinou a exoneração do General Ednardo D'Ávila Mello, 
comandante do II Exército, o que veio enfraquecer ainda 
mais o regime militar no país.

Em seu governo houve um grande crescimento do PIB, 
produto interno bruto e aumento da renda per capita, porém
menor do que no milagre econômico brasileiro (1969-1973), 
terminando o mandato com uma inflação de cerca de 41% 
ao ano.

RHM C-1041 - Ernesto Geisel

RHM C-119 - Propaganda Turística
Palacio Monroe, RJ

RHM C-1079 - Inauguração do Metrô do Rio
de Janeiro

RHM C-955 - Metrô de São Paulo



A HISTÓRIA DO BRASIL ATRAVÉS DOS SELOS
CAP. 72 - JOÃO BATISTA FIGUEIREDO

João Baptista de Oliveira Figueiredo (1918 — 1999)  
geógrafo, político e militar, 30º Presidente do Brasil, de 1979
a 1985 e o último presidente do período da ditadura militar.

Concedeu anistia ampla geral e irrestrita aos políticos 
cassados por atos institucionais, permitindo o retorno ao 
Brasil dos exilados pelo Regime Militar, extinguiu o 
bipartidarismo e fez uma reforma eleitoral assegurando à 
situação maioria nas eleições de 1982.

O governo ficou marcado pela grave crise econômica 
mundial, com altas taxas de juros internacionais, segundo 
choque do petróleo, inflação acima de 45% ao ano, dívida 
externa acima dos 100 bilhões de dólares, levando o governo
a recorrer ao Fundo Monetário Internacional em 1982.

O país saiu da recessão ao final do governo, com o Produto 
Interno Bruto com crescimento superior a 7%, contas 
externas em relativo equilíbrio, aumento das exportações e  
da independência nacional do mercado externo, 
principalmente na área do petróleo.

A agricultura foi modernizada, sendo responsável pelo Brasil,
atualmente ser um dos maiores exportadores agrícolas do 
mundo, com baixos preços dos alimentos básicos.

Este governo foi autor do maior programa de habitação da 
história construindo quase 3 milhões de casas populares.

Outras ações deste governo:

• Garantiu o processo de abertura política, iniciado por 
Geisel, que resultou no fim do regime militar.

• Estabeleceu o reajuste semestral do
salário (inflação alta!)

• Criação do programa Grande Carajás.

• Criação do estado de Rondônia.

• Criação do Polonoroeste.

• Amplo programa de reforma agrária no
norte do Brasil.

• Criação da Companhia Brasileira de Trens
Urbanos (CBTU), em 1984.

• Primeira expedição à Antártica

RHM C-1439 - Lançamento do 1º Satélite
Brasileiro

RHM C-1503 - Programa Grande Carajás

RHM C-1309 - Primeira Expedição Brasileira
à Antártica

RHM C-2209 - Anistia - 20 Anos

RHM B-066 - Visita ao Brasil do Rei da
Suécia Carl Gustaf XVI


