
EDITORIAL “FORA!” DO CORREIO DA MANHÃ DE 1O DE ABRIL DE 1964. 
 
Fora! 
A Nação não mais suporta a permanência do Sr. João Goulart à frente do governo. Chegou ao limite final 
a capacidade de tolerá-lo por mais tempo. Não resta outra saída ao Sr. João Goulart que não a de entregar 
o governo ao seu legítimo sucessor. Só há uma coisa a dizer ao Sr. João Goulart: Saia! 
Durante dois anos o Brasil agüentou um governo que paralisou o seu desenvolvimento econômico, 
primando pela completa omissão, o que determinou a completa desordem e a completa anarquia no 
campo administrativo e financeiro. Quando o Sr. João Goulart saiu de seu neutro período de omissão foi 
para comandar a guerra psicológica e criar o clima de intranqüilidade e insegurança, que teve o seu auge 
na total indisciplina que se verificou nas Forças Armadas. Isto significou e significa um crime de alta 
traição contra o regime, contra a República, que ele jurou defender. 
Sr. João Goulart iniciou a sedição no país, não é possível continuar no poder. Jogou os civis contra os 
militares, os militares contra os próprios militares. É o maior responsável pela guerra fratricida que se 
esboça no território nacional. Por ambição pessoal, pois sabemos que o Sr. João Goulart é incapaz de 
assimilar qualquer ideologia e quer permanecer no governo a qualquer preço. Todos nós sabemos o que 
representa de funesto uma ditadura no Brasil, seja ela de direita ou de esquerda. Porque o povo depois de 
uma larga experiência reagirá com todas as suas forças no sentido de preservar a Constituição e as 
liberdades democráticas. 
O Sr. João Goulart não pode permanecer na Presidência da República, não só porque se mostrou incapaz 
de exercê-la, como também conspirou contra ela; como se verificou pelos seus últimos pronunciamentos e 
seus últimos atos. Foi o Sr. João Goulart que iniciou, de caso pensado, uma crise política, social e militar, 
depois de ter provocado a crise financeira com a infiltração desordenada e o aumento do custo de vida em 
proporções gigantescas. 
Qualquer ditadura no Brasil representa o esmagamento de todas as liberdades, como aconteceu no 
passado e como tem acontecido em todos os países que tiveram a desgraça de vê-la vitoriosa. O Brasil 
não é mais uma Nação de escravos. Contra a desordem, contra a mazorca, contra a perspectiva de 
ditadura criada pelo próprio governo atual, opomos a bandeira da legalidade. Queremos que o Sr. João 
Goulart devolva ao Congresso, devolva ao povo, o mandato que ele não soube honrar. Nós do Correio da 
Manhã defendemos intransigentemente, em agosto e setembro de 61, a posse do Sr. João Goulart, a fim 
de manter a legalidade constitucional. Hoje, como ontem, queremos preservar a Constituição. O Sr. João 
Goulart deve entregar o governo ao seu sucessor, porque não pode mais governar o país; a Nação, a 
democracia e a liberdade estão em perigo. O povo saberá defendê-las. Nós continuaremos a defendê-las. 
 
Fonte: Correio da Manhã, 1o abr. 1964.  

 




