
A HISTÓRIA DO BRASIL ATRAVÉS DOS SELOS
CAP. 77 – FERNANDO HENRIQUE CARDOSO

Fernando Henrique Cardoso (1931), sociólogo, cientista 
político, professor universitário, escritor e político, 34.º 
presidente da República Federativa do Brasil entre 1995 e 
2003

POLÍTICA ECONÔMICA
Priorizou o combate a inflação a consolidação da estabilidade
de preços, com o real supervalorizado, houve um aumento 
da taxa básica de juros, aumento de impostos, corte de 
gastos públicos e incentivos a investidores, e a aprovação de 
emendas constitucionais que facilitaram a entrada de 
empresas estrangeiras no país. Foi criada a Contribuição 
Provisória sobre a Movimentação ou Transmissão de Valores 
e de Créditos e Direitos de Natureza Financeira (CPMF).

Em janeiro de 1999, após a mudança do câmbio houve uma 
forte desvalorização do real. Para controlá-la, o governo 
aumentou os juros, diminuiu as reservas internacionais para 
tentar conter a disparada do dólar e recorreu ao Fundo 
Monetário Internacional (FMI) três vezes.

O desemprego cresceu 35% entre 1995 a 2001, atingindo os
piores índices desde o fim da ditadura militar. A situação do 
desemprego agravou-se durante o segundo mandato, 
quando as taxas foram superiores aos 12% anuais.

O governo Fernando Henrique realizou as maiores 
privatizações da história do Brasil. Foram privatizadas 
rodovias federais, bancos estaduais, empresas de telefonia e 
de energia, como a Vale do Rio Doce e a Telebras.

POLÍTICA EXTERNA
Defendeu a criação do Estado Palestino;  discursou na 
Assembleia Nacional Francesa; condenou os ataques 
terroristas de 11 de setembro de 2001; fez campanha para a
entrada do Brasil como membro permanente do Conselho de 
Segurança das Nações Unidas; promulgou o Tratado de Não 
Proliferação de Armas Nucleares (TNP); fez a primeira 
viagem oficial a Cuba; e inaugurou o Gasoduto Bolívia-Brasil.

POLÍTICA SOCIAL
A política social foi formada por programas de transferência 
de renda, como o Bolsa-escola e o Auxílio-gás, a criação da 
Lei dos Medicamentos Genéricos. Em 1996 criou o benefício 
de prestação continuada BPC, o Programa de Fortalecimento 
da Agricultura Familiar (Pronaf), o Programa de Geração de 
Emprego e Renda Rural e a Previdência Rural. Criou 
mecanismos para impedir a aposentadoria precoce dos 
trabalhadores.
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A HISTÓRIA DO BRASIL ATRAVÉS DOS SELOS
CAP. 78 – LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA

Luiz Inácio Lula da Silva (1945), político, ex-sindicalista e ex-
metalúrgico, principal fundador do Partido dos Trabalhadores
(PT) e o 35.º presidente do Brasil, de 1 de janeiro de 2003 a 
1 de janeiro de 2011 (eleito duas vezes consecutivas).

POLÍTICA ECONÔMICA
caracterizada pela estabilidade econômica e por uma balança
comercial superavitária. O endividamento interno cresceu de 
731 bilhões de reais (em 2002) para 1 trilhão e 100 bilhões 
de reais (2006), no entanto a dívida externa diminuiu 168 
bilhões de reais. Durante seus dois mandatos as reformas 
produziram transformações sociais e econômicas  que 
triplicaram o PIB per capita.

Houve retomada da atividade em vários setores, em virtude 
da recuperação da renda da população e pela expansão do 
crédito no País. O destaque é a Agropecuária, com 
desempenho puxado pelo aumento do consumo interno de 
alimentos e da demanda internacional por commodities. As 
melhores condições de renda e crédito também aumentaram
o desempenho da Indústria, com recordes de produção do 
setor automotivo, além do setor de Construção Civil. 

POLÍTICA SOCIAL
Criou programas como o Bolsa Família e o Fome Zero,  
reconhecidos pela ONU como os que possibilitaram a saída 
do país do mapa da fome. 

POLÍTICA EXTERNA
A insistência na obtenção de um assento permanente no 
Conselho de Segurança das Nações Unidas, além de 
desempenhar um papel de destaque, incluindo atividades 
relacionadas ao programa nuclear do Irã, ao aquecimento 
global, ao Mercosul e aos BRICS. 

Atuou para integrar o continente Sul Americano, expandir e 
fortalecer o Mercosul, inclusive propondo a entrada da 
Venezuela neste organismo.

Durante o governo Lula houve uma crescente projeção da 
influência brasileira pelo mundo, tanto a nível econômico, 
como político e social.
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A HISTÓRIA DO BRASIL ATRAVÉS DOS SELOS
CAP. 79 – DILMA ROUSSEFF

Dilma Vana Rousseff (1947), economista e política, 36ª 
Presidente do Brasil (primeira mulher a governar o país, 
eleita duas vezes), tendo exercido o cargo de 2011 até seu 
afastamento impeachment em 2016.

Criou a Comissão Nacional da Verdade e a Lei de 
acesso à informação, regulamentando o direito do 
acesso à informações públicas.
Privatizou os aeroportos de Guarulhos, Viracopos e 
Brasília; o Campo petrolífero de Libra, o maior da 
camada pré-sal.
Criou o programa Brasil Carinhoso com o objetivo tirar
da miséria absoluta todas as famílias com integrantes 
de até quinze anos.
Sancionou o Marco Civil da Internet, que estabeleceu 
obrigações e direitos dos provedores de internet.

Em 10 de junho de 2014, dois dias antes do início da Copa 
do Mundo, Dilma pronunciou-se em rede nacional 
defendendo o legado da Copa, criticado pelos excessivos 
gastos públicos, na sujeição do governo às imposições da 
FIFA e na violação de direitos humanos.

Durante a abertura da Assembleia geral das Nações Unidas, 
em setembro de 2014, Dilma pediu "diálogo" para as nações 
envolvidas em uma retaliação às ações promovidas pelo Ísis.

Em 1º de janeiro de 2015, Dilma foi empossada para o seu 
segundo mandato na presidência da República, enfraquecida
e em meio a uma crise econômica e política. Tomou medidas
impopulares: regras mais rígidas para aposentadorias, 
aumento da luz e da gasolina, cortes bilionários em todas as 
áreas e aumento de impostos.

Em 8 de março, em discurso em no Dia Internacional da 
Mulher, em várias cidades brasileiras ocorreram 
manifestações de desaprovação em forma de "panelaço".

Em 2013 pela grande insatisfação nacional, foram 
organizadas manifestações populares em todo o País em 
protesto contra o descaso histórico do governo, do 
parlamento, das instituições públicas e de setores oficiais em
relação a questões como a educação, saúde pública, gastos 
públicos, economia, corrupção e o respeito às minorias.

Em dezembro de 2015 foi protocolado na Câmara dos 
Deputados um dos pedidos de impeachment contra a 
Presidente Dilma Roussef. No dia 31 de agosto de 2016, com
61 votos favoráveis e 20 contrários o Senado Federal 
aprovou o pedido de impeachment e afastou definitivamente 
a presidente do cargo.

Presidente Dilma Rouseff

Não foram emitidos selos com a Presidente
Dilma Roussef. As ações políticas,

programas ou investimentos não tiveram
selos comemorativos lançados.



A HISTÓRIA DO BRASIL ATRAVÉS DOS SELOS
CAP. 80 – MICHEL TEMER

Michel Miguel Elias Temer Lulia (1940) político, 
advogado e escritor,  37.º Presidente do Brasil de 31 de 
agosto de 2016 a 1º de janeiro de 2019, empossado após o 
impeachment da titular, Dilma Rousseff. 

Temer foi empossado interinamente na presidência da 
República após o Senado instaurar o processo de 
impeachment contra a presidente em 12 de maio de 2016, 
convertendo-se no presidente mais idoso da história do país.

No seu governo tomou medidas impopulares como reduzir o 
número de ministérios, de 32 para 23, (não havia nenhuma 
mulher e nenhum afro-brasileiro no cargo de ministros). Na 
cerimônia de posse, Temer defendeu a unificação do país, 
um "governo de salvação nacional" com medidas para 
superar a crise econômica, reequilibrar as contas públicas, os
programas sociais e a continuidade das investigações da 
Operação Lava Jato.

Em 2017 Temer tornou-se o primeiro presidente da história 
do Brasil a ser denunciado ao Supremo Tribunal Federal no 
exercício do mandato, por suspeita de corrupção passiva.

Presidente Michel Temer

Não foram emitidos selos com o Presidente
Michel Temer. As ações políticas, programas

ou investimentos não tiveram selos
comemorativos lançados.


