Presidente General Eurico Gaspar Dutra (1946-1951)
1945
Dutra ganha as eleições com o apoio dos trabalhadores.
PSD- Partido social democrático
PTB- Partido trabalhista brasileiro
UDN- União Democrática Nacional
PCB – Partido Comunista Brasileiro
1946
Instalou a Assemblédia Constituinte.
Promulgada a 5ª constituição brasileira;
Criou-se:
SESI – Serviço Social da Indústria;
SESC – Serviço Social do Comércio;
EMFA – Estado Maior das Forças Armadas ( Futuramente Estado Maior das Forças Armadas)
Economia brasileira:
No período da 2ª Guerra o Brasil conseguiu reduzir sua divida externa, aumentar sua reserva
de moeda estrangeira e sua produção industrial –com a industria de substituição
principalmente.
Com o fim da guerra os países capitalistas, principalmente os Estados Unidos da América que
não teve seu território destruído, voltou a produzir e a buscar mercado consumidor. O Brasil
aumentou suas importações de produtos americanos, prejudicando a indústria nacional, o
que promoveu uma evasão de moedas. Além disso, provocou um desequilíbrio na Balança
Comercial (compramos mais, gastamos mais do que produzimos, do que vendemos)
Balança comercial – é o somatório de tudo que se produz no país menos tudo que se gasta, se
a conta for positiva o país esta tendo superávit , esta ganhando mais do gastando o contrário
esta gastando mais do que ganha o que ira prejudicar a economia .
1947
O governo revê sua política econômica liberal e introduz de forma discreta uma política
intervencionista. Controla o cambio, regulamenta as importações ( dificultando a entrada de
produtos superfulos e incentivando a importação de máquinas para a indústria.
Plano SALTE ( saúde, alimentação, transporte e saúde) – Para controlar os gastos do governo,
por falta de recursos o plano não teve a resposta esperada e ao fim do governo continuava
com um déficit social.
Ainda este ano o registro do PCB foi caçado no mesmo dia em que iniciou a intervenção dos
sindicatos, ao fim do mandato havia 200 sindicatos sobre intervenção.

OEA (Organização dos Estados Americanos) O Governo brasileiro apoiou integralmente os
planos e as diretrizes traçadas pelo governo americano para o continente. Participou
ativamente da criação do TIAR (Tratado Interamericano de Assistência Recíproca), uma aliança
militar entre os países americanos liderada pelos EUA. Declarando o socialismo como nocivo
aos interesses nacionais, rompeu relações diplomáticas com os países socialistas. Colocou o
PCB novamente na ilegalidade e cassou os mandatos de seus representantes no Congresso
Nacional. A qualquer sinal de manifestação das oposições, o governo alardeava a ameaça
comunista, reprimindo através de violentas ações dos sindicatos.

