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Ao assumir o governo de Minas e depois de fazer

um diagnóstico do Estado, JK e sua equipe

defendiam que a �redenção� de Minas Gerais

deveria passar necessariamente

pelo

caminho da

industrialização.

 A defesa radical dessa tese em um Estado de

longa tradição agrícola e com  forte sustentação

política no interior rural exigiu coragem,

determinação, entusiasmo, engenho, visão e

muita arte no exercício da política.

Maria Elisabete Gontijo dos Santos

Socióloga e consultora da Alemg

o governador a jato:
um prelúdio para a presidência
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O Governo Juscelino Kubitschek (1956/61) é um dos

períodos mais analisados na história recente do País pe-

las notáveis mudanças que introduziu na economia nacio-

nal. Estudiosos das mais diversas tendências reconhe-

cem o caráter democrático e o sucesso do plano desse

governo.

O dinamismo imposto à administração federal per-

mitiu que cerca de 80% dos objetivos definidos no Plano

de Metas fossem cumpridos � um feito inédito na admi-

nistração pública brasileira.

No entanto, antes de ocupar a presidência, JK foi

governador de Minas Gerais no período de 1951 a 1955.

Em 31 de março de 1955, Juscelino deixou o cargo para

se candidatar à presidência. O seu governo no Estado

apresentou semelhanças significativas com a sua admi-

nistração na presidência. Minas foi para ele e suas políti-

cas um estágio, um período probatório, um balão de en-

saio de sua trajetória posterior. Os pontos em comum

dos dois governos são muitos. Os mais importantes po-

dem ser identificados no uso do planejamento como ins-

trumento de ação estatal e no caráter democrático. En-

quanto no plano federal executou o chamado Plano de

Metas, em Minas, seu governo se baseou no Plano

�Binômio: Energia e Transportes�.

A campanha de JK para o governo do Estado, em

1950, com o apoio do PSD, PTB e PR, já mostrava o

dinamismo do candidato. Em 56 dias, ele visitou 168

municípios, realizou 168 comícios, proferiu 207 discur-

sos e ouviu outros 1.000. Viajou de avião, automóvel,

trem de ferro e a cavalo. Com a agilidade do avião por

ele alugado, chegou a realizar até 10 comícios por dia

pelo interior de Minas.

Enquanto viajava, uma equipe de técnicos, liderados

por Lucas Lopes, elaborava o seu programa de governo.

As linhas mestras já eram, no entanto, apresentadas

exaustivamente em seus comícios de tal forma que o

eleitor era claramente informado sobre sua proposta de

governo. Para tanto, não economizava na citação de nú-

meros, dados, estatísticas, fatos, �martelando� na cabe-

ça de seus eleitores a importância da energia e do trans-

porte para a industrialização e o desenvolvimento.

O uso desse discurso objetivo foi considerado pelo

próprio Juscelino um importante fator que impulsionou a

sua campanha e empolgou a população. Enquanto, do

outro lado, seu adversário, o candidato pela UDN Gabriel

Passos, seu concunhado, utilizava-se ainda de uma retó-

rica doutrinária.

Eleito com 55% dos votos válidos, JK assumiu o go-

verno em janeiro de 1951 e Clóvis Salgado, seu compa-

nheiro de partido, tomou posse na vice-governança.

Viajar pelo interior de Minas no início da década de

50 era uma verdadeira aventura. A rodovia que ligava

Belo Horizonte a Uberaba, inaugurada na década de 40,

durante o Governo Benedito Valadares, era a única que

apresentava condições normais para o tráfego de veícu-

los automotores.

Os principais meios de transporte utilizados eram os

trens da Rede Mineira de Viação, a navegação fluvial

limitada ao Rio São Francisco e os chamados �caminhos

de serviço�, utilizados basicamente por tropas de burros,

carros de boi, carroças, etc.

Com quase 64% de sua população vivendo nas zo-

nas rurais e uma economia agrária com fortes sinais de

esgotamento, Minas Gerais passava por um considerável

esvaziamento populacional. Grandes levas de mineiros se

dirigiam para os centros urbanos mais desenvolvidos do

Sudeste, especialmente São Paulo e Rio de Janeiro, e

para a nova fronteira agrícola do Paraná.

As diversas regiões mineiras � Sul, Triângulo, Norte,

Noroeste, Mata, Nordeste e Noroeste � viviam desinte-

gradas entre si; na ausência de um centro polarizador,

cada uma se comunicava mais com o Estado limítrofe

mais próximo do que com a Capital e com as outras regi-

ões. Por isso, JK descrevia a relação entre as regiões do

Estado como �ilhas de um grande arquipélago�.

Ao mesmo tempo, os mineiros assistiam ao desen-

volvimento de seus vizinhos, que cada vez mais se desta-

cavam no quadro econômico da Federação, em especial,

ressentiam-se do extraordinário crescimento de São Paulo

em face da profunda estagnação em que viviam.

A classe dirigente do Estado, por sua vez, sentia-se

incomodada com a enorme influência dos Estados vizi-

A CAMPANHA RELÂMPAGO

A SITUAÇÃO DO ESTADO EM 1950
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nhos sobre a população mineira. Com esse mesmo senti-

mento, Juscelino, em �A Escalada Política�, relata um

episódio característico da desintegração vivida no Esta-

do. Já governador, durante visita a uma cidade do Sul de

Minas, após viagem de 3 horas em um jipe, por estrada

de terra poeirenta, chegou a um local desolado. Parando

na única venda que havia ali, perguntou ao dono da ven-

da quem era o governador de Minas e ele respondeu

prontamente: � � Ademar de Barros�.

A crise no setor rural vivida à época pela economia

mineira era apresentada pelo governador em suas men-

sagens anuais aos deputados da Assembléia Legislativa.

�Estudos cuidadosos revelaram, à base dos índices de

produtividade em 1920 e 1947, que a queda do rendi-

mento por unidade de área representara um prejuízo de

33% na renda per capita do homem do campo, queda

atribuída geralmente ao caráter migratório da agricultu-

ra, causado pelo empobrecimento gradativo dos solos

aráveis, submetidos a uma exploração predatória por rui-

nosos meios de trabalho. A exaustão do solo provocara a

ampliação dos espaços vazios de exploração agrária e a

da população rural�1 .

Nessas mensagens aos deputados estaduais, JK ci-

tava ainda a �alarmante devastação de nossas essências

florestais�, as crises no abastecimento, o �atraso�, a fal-

ta de capital para investimentos, a �exploração irracional

do solo�. A pobreza das regiões, o �marasmo�, o desâni-

mo, a falta de iniciativa dos poderes públicos e o

desolamento vivido pelas comunidades do interior eram

temas recorrentemente analisados.

A partir dessa avaliação, Juscelino questionava a cha-

mada �vocação agrícola� do Estado e buscava outros ca-

minhos para a recuperação econômica.

Esforços para a instalação de indústrias já tinham

sido realizados na década anterior, porém, não vinham

dando resultados. A Cidade Industrial de Contagem, ini-

ciativa do Governo Benedito Valadares, em 1941, apre-

sentava problemas de infra-estrutura, como falta de ener-

gia, e tinha atraído não mais que 16 empresas em quase

10 anos de existência.

Um dos problemas que impediam a expansão indus-

trial do Estado era a falta de energia. No final dos anos

40, mais de 90% de toda a energia utilizada em Minas

Gerais provinham da lenha e do carvão vegetal. A ener-

gia elétrica disponível era reduzida e dispersa em 416

microusinas espalhadas pelo território. Muitas represas

industriais e de mineração instalavam o seu próprio siste-

ma energético e motores a diesel eram utilizados para

iluminar algumas cidades.

A questão para Juscelino e sua equipe era: qual o

caminho a seguir para a solução desses problemas e tirar

Minas do isolamento e do atraso?

Paradoxalmente a esse quadro, Minas Gerais deti-

nha uma ampla gama de recursos minerais em condições

de ser explorados economicamente, como ferro,

manganês, alumínio, fosfato, etc. Não obstante, dis-

punha de um potencial energético considerável devi-

do à abundância de quedas d�água, o que mostrava a

possibilidade concreta de se resolver o problema da

falta de energia.

Todos esses fatores indicavam, aos olhos do gover-

nador JK e de sua equipe, que a �redenção� do Estado

deveria passar necessariamente pelo caminho da indus-

trialização. A defesa radical dessa tese em um Estado de

longa tradição agrícola e com forte sustentação política

no interior rural exigiu coragem, determinação, entusias-

mo, engenho, visão e muita arte no exercício da política.

Para que a indústria acontecesse, eram necessários

investimentos em infra-estrutura que permitissem a oferta

de energia elétrica farta e barata e transporte que garan-

tisse a produção e a distribuição dos bens de consumo. A

região central do Estado receberia prioritariamente esses

benefícios, pois nela se achava concentrada grande parte

de reservas minerais.

Na campanha  para o governo do Estado, em 1950, JK visitou 168

municípios em 56 dias, realizou 168 comícios, proferiu 207 discursos e

ouviu outros 1.000. Viajou de avião, automóvel, trem de ferro e a cavalo
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Para o Governo JK, Belo Horizonte deveria assumir,

como capital, o seu papel de centro econômico, político,

cultural, do �arquipélago de ilhas distantes�. Essa preocu-

pação com a integração do Estado se refletiria, posterior-

mente, na construção de Brasília, que teria também esse

papel como centro unificador da Nação.

Essas definições políticas compunham a sua propos-

ta de governo, consubstanciada no plano denominado

�Binômio: Energia e Transportes�.

A definição das políticas públicas com base em tra-

balhos técnicos teve um precedente em Minas. No Go-

verno Mílton Campos (1947/51), foi elaborado o Plano

de Recuperação Econômica e Fomento da Produção. Esse

plano foi, provavelmente, a primeira experiência de pla-

nejamento no País; porém, não chegou a ser executado.

Com base nessa experiência, inclusive utilizando par-

te do corpo técnico que elaborou o Plano de Recupera-

ção, JK montou o seu próprio programa de governo. E

essa foi, de fato, a primeira experiência brasileira de exe-

cução de políticas públicas com base no planejamento.

 O título do programa de governo foi uma criação de

Pedro Calmon, em conversa com o então candidato ao

governo, em Diamantina. Entregue a um grupo de técni-

cos, liderado por Lucas Lopes, o programa foi sistemati-

zado em duas linhas básicas: energia e transportes. Tinha

como objetivo final � tirar Minas do período agropastoril e

lançá-la na fase de industrialização� e, conforme afir-

mou o ex-governador em suas memórias, esse objetivo

seria, �durante cinco anos, a preocupação do meu espí-

rito�. �Em conferências, palestras, mesas-redondas, dis-

cursos e conversas com amigos, martelaria esse tema

... até criar no Estado, principalmente nos círculos polí-

ticos, uma consciência coletiva em favor do desenvolvi-

mento estadual� 2 .

Para concretizar suas idéias, mais de 70% de todos

os recursos do Estado foram canalizados para a execu-

ção do plano de governo.

Energia
O plano energético previa o aumento da capacidade

instalada do Estado em 250 mil kw e a integração

sistêmica das unidades produtoras de energia. Foram

construídas simultaneamente quatro centrais elétricas

regionais, com usinas, rede de linhas de transmissão e

estações de rebaixamento de energia. Três usinas foram

inauguradas em 1955 (Itutinga, Piau e Tronqueiras) e

uma em 1956 (Salto Grande do Santo Antônio); e ainda,

em 1955, a barragem do Cajuru, para a ampliação da

usina do Gafanhoto, que servia a Cidade Industrial de

Contagem.

O feito mais marcante do plano, no entanto, foi a

criação da Centrais Elétricas de Minas Gerais (Cemig) em

1952. Empresa holding do sistema, englobava as cen-

trais regionais e era a responsável pela execução do pro-

BINÔMIO: ENERGIA E TRANSPORTES

CEMIG: Evolução da capacidade instalada 

Fonte: DINIZ,Célio C. Estado e Capital Estrangeiro na Industrialização Mineira, p. 81
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grama energético. Elaborou projetos de ampliação da

oferta de energia elétrica para um período de 15 anos e

participou, posteriormente, da construção de Três Marias

e de Furnas.

O financiamento do programa energético se originou

do Fundo de Eletrificação; da Taxa de Serviços de Recu-

peração Econômica, instituída no governo anterior; de

financiamentos externos, principalmente do Banco

Interamericano de Desenvolvimento (Bird); de financia-

mentos do Banco Nacional de Desenvolvimento Econô-

mico (BNDE); de inversões do governo federal, na barra-

gem do Cajuru e na usina do Rio Pandeiros. A participa-

ção de acionistas particulares também foi utilizada pela

subscrição de ações das centrais elétricas criadas.

Nos primeiros anos, os recursos estaduais foram fun-

damentais para a constituição da Cemig e do plano de

eletrificação. No período de 1952 a 1957, mais de 50%

dos investimentos realizados pela empresa, correspon-

dentes a Cr$ 2,7 bilhões, originaram-se do Estado3 .

No dinamismo que lhe era característico, já em mea-

dos de 1951, no primeiro ano de seu governo, JK orde-

nava a realização dos estudos para a Usina do Salto Grande

do Santo Antônio, o início das obras de Itutinga, a cons-

trução da barragem do Cajuru, a ampliação da Usina de

Pai Joaquim e a conclusão da usina de Governador

Valadares.

O resultado final do plano foi tão positivo que a Cemig

tornou-se empresa de referência nacional e modelo de

inspiração para a posterior criação da Eletrobrás.

O esforço de dotar o Estado de energia farta e ba-

rata, no entanto, gerou um problema não previsto nos

planos governamentais. Nos investimentos em energia

não houve o esperado desenvolvimento industrial cor-

respondente, de tal forma que a energia começara a

sobrar no Estado.

A expansão da Cemig ficava, nesse novo quadro, con-

dicionada à ampliação do seu mercado consumidor; para

isso, era fundamental que a produção industrial cresces-

se. A saída foi promover diretamente a instalação de uni-

dades industriais. Em 1968, em associação com o Banco

de Desenvolvimento de Minas Gerais, essa empresa criou

o Instituto de Desenvolvimento Industrial de Minas Ge-

rais (Indi), com o objetivo de promover, a �qualquer cus-

to�, a industrialização do Estado4 .

Transporte
A questão do transporte, na perspectiva juscelinista,

estava praticamente limitada à construção de rodovias.

O plano energético
previa o aumento
da capacidade
instalada do Estado
em 250 mil kw e a
integração sistêmica
das unidades
produtoras de
energia

A
C
J
/
J
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A base do transporte do Estado, até então, era realizada

pela Rede Mineira de Viação (RMV), que, apesar dos

3.900 km de extensão e dos 3,5 milhões de passageiros

transportados em 1952, era altamente deficitária. O go-

verno estadual não tinha interesse em mantê-la, apesar

de algumas iniciativas para a modernização da ferrovia.

JK, antes mesmo de tomar posse no governo, fechara,

em acordo com Getúlio Vargas, a devolução da RMV à

União, o que foi concretizado em agosto de 1953.

A Companhia de Navegação do Rio São Francisco

era outro �estorvo� do qual o governador pretendia se

livrar. Porém, nesse caso, não foi possível a transferên-

cia da companhia durante o seu governo, tendo o Estado

que arcar com a manutenção dessa empresa altamente

deficitária.

Em suas mensagens à Assembléia de Minas, Jusce-

lino justificava a adoção do transporte rodoviário pelo fato

de que as estradas �oferecem campo onde mais direta-

mente se pode exercer a ação do Estado� e definia a

�estrada como processo de penetração, atingindo áreas

menos povoadas e contribuindo para o seu desenvolvi-

mento, nessa função pioneira de desbravamento...�. As

rodovias eram, assim, necessárias. E justifica: �a fim de

que Minas rompa o isolamento que, sob certos aspectos,

ainda perdura e lhe estorva a natural expansão.� E seria

com base nelas que se faria a desejada conexão das dife-

rentes regiões do Estado com a Capital.

O plano rodoviário estabelecia a construção de 16

rodovias-tronco, que se espalhariam como radiais da ca-

pital do Estado. Previa-se a construção de 2 mil km e a

pavimentação de 500 km. Os recursos para a sua execu-

ção foram provenientes do próprio Tesouro Estadual, do

Fundo Rodoviário Nacional e de parte da Taxa de Servi-

ços de Recuperação Econômica.

Foi também fundamental para a realização do plano

o financiamento obtido na França, com a Sociedade

Impex, no valor de US$ 20 milhões, destinado à aquisi-

ção de máquinas e equipamentos para a construção

das estradas. Até o Governo Juscelino Kubitschek, a

grande maioria das estradas estaduais era construída

(*) Em negrito: anos de JK no governo e do seu vice, a partir do início de 1955

Fonte: DINIZ, Estado e Capital Estrangeiro na Industrialização Mineira, p.81

Minas Gerais: Extensão das estradas construídas
1944 /58

Anos Extensão construída (Km)

1944 27

1945 52

1946 73

1947 119

1948 141

1949 83

1950 199

1951 183

1952 932

1953 953

1954 952

1955 (*) 705

1956 493

1957 312

1958 187
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com carroças puxadas a burro, pá e picareta. Porém,

com a importação de um grande volume de tratores,

retroescavadeiras, caminhões, jipes e picapes, o �siste-

ma seria diferente�.

Um extraordinário ritmo foi imposto às obras pelo

governador, �o fiscal inflexível�, que aparecia a qualquer

momento em seu indefectível monomotor para acompa-

nhar a execução dos projetos. Em outubro de 1951, já

eram oito as frentes de trabalho.

No final, o resultado do plano rodoviário ficou acima

do esperado: um total de 3.725 km foi construído no

período de 1951 a 1955.

Ao lado dessa prodigiosa ação estatal, no entanto,

algumas graves distorções teriam sido criadas na relação

do governo com as empresas construtoras contratadas

para a execução das obras. A execução simultânea de

diversas obras de porte, a grande inversão de recursos e

o ritmo acelerado imposto aos trabalhos podem ter con-

O seu plano de governo tinha como grande objetivo

a industrialização da região central do Estado e se desen-

volveria em duas etapas: a) eletrificação e estradas e

b) industrialização.

Na falta de capital social privado necessário à arran-

cada para o desenvolvimento, o Estado investiria com

seus próprios recursos para dar suporte à empresa priva-

da, especialmente nos setores que exigiriam grandes in-

versões de capital, como a eletrificação.

Minas Gerais enfrentava, ainda, outros problemas

que impediam o pleno desenvolvimento do setor industri-

al. Havia, segundo JK, certa desconfiança e hostilidade

com as iniciativas privadas, que, por essas razões, iam

para São Paulo. Para combater essa fuga de capitais, o

governador procurou criar um clima favorável aos em-

presários, buscando e oferecendo facilidades para os que

se dispusessem a investir no Estado.

A negociação para a instalação da siderúrgica do gru-

Para Juscelino Kubitschek, as indústrias até então existentes no

Estado configuravam-se como �ilhas de rebeldia desenvolvimentista

no mar morto da pasmaceira generalizada�, que era Minas Gerais

tribuído para um certo descontrole nos gastos públicos.

O fato é que, segundo Clélio Campolina Diniz, por trás

do plano rodoviário foram realizadas grandes �jogadas�

financeiras e as empresas envolvidas obtiveram enor-

mes lucros e se superequiparam durante a construção

das obras. Nesse período, esses fatos teriam concorri-

do para a formação no Estado de grandes empresas do

ramo da construção pesada5 .

Para JK, as indústrias até então existentes no Es-

tado, entre outros poucos empreendimentos, configu-

ravam-se como �ilhas de rebeldia desenvolvimentista

no mar morto da pasmaceira generalizada�, que era

Minas Gerais. A Usina Esperança, a Belgo Mineira e as

fábricas de Juiz de Fora eram exemplos que deveriam

ser seguidos.

po alemão Mannesmann, no Barreiro, em Belo Hori-

zonte, é exemplo de como o poder público estadual se

esforçava para cativar os empresários, fórmula que se

tornou corrente no País em períodos posteriores.

Conforme Juscelino Kubitschek relata em suas me-

mórias e na Mensagem de 1952 que encaminhou à

Alemg, os mineiros estavam ressentidos com Getúlio

Vargas, que optou pela instalação da Companhia Side-

rúrgica Nacional em Volta Redonda e não em Minas. A

construção de uma grande siderúrgica no Estado era

um velho sonho dos mineiros, que se viram frustrados

diante da decisão do presidente Vargas.

A solução dessa questão foi assumida pelo Gover-

no JK. No entanto, não havia recursos necessários para

um empreendimento de tão grande porte, pois todos

os recursos estavam comprometidos com os projetos

de eletrificação e transporte. Por outro lado, no Esta-

do, não havia capital privado suficiente para realizar

A INDUSTRIALIZAÇÃO
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tamanhas inversões. O caminho, segundo JK, seria a bus-

ca de capital estrangeiro, mas como se �Minas, até en-

tão, não figurava no mapa econômico do mundo?...�6

O apoio federal para esse empreendimento era, por-

tanto, fundamental e constituiu um dos pontos negocia-

dos com Getúlio Vargas, logo após as eleições de 1950.

Esse apoio se concretizou quando o presidente recebeu

um grupo de alemães de Dusseldorf que buscavam ori-

entação do governo para indicação de um local onde po-

deriam instalar uma usina no País. Sugerindo Minas Ge-

rais, JK foi chamado ao Rio para conversar com os ale-

mães. Em meados de 1951, deram início os entendimen-

tos com o grupo Mannesmann.

As exigências impostas pelo grupo alemão, no en-

tanto, não eram simples. A principal se referia à garantia

do suprimento de energia elétrica da ordem de 50 mil kw

em três anos, o que correspondia praticamente à me-

tade de todo o consumo do Estado. Lucas Lopes, presi-

dente da Cemig, achou que era inviável o cumprimento

desse item do acordo. Mesmo correndo o risco de deixar

quase 200 cidades mineiras sem energia caso o Estado

não construísse as usinas necessárias para atender ao

compromisso com os alemães, JK firmou o acordo. A

pedra fundamental foi lançada em 31 de maio de 1952 e

a siderúrgica foi inaugurada pelo presidente Getúlio

Vargas, em agosto de 1954, em uma de suas últimas

aparições públicas.

Ao final da década de 50, com infra-estrutura insta-

lada e importantes ramos da indústria básica em funcio-

namento, Minas Gerais esperava que houvesse um forte

desenvolvimento industrial.

No entanto, não foi o que ocorreu. Apesar de todos

os esforços e do clima favorável à industrialização, a res-

posta do setor privado foi bastante modesta. As empre-

sas estrangeiras demonstraram mais interesse em fazer

investimentos no Estado do que o capital nacional. A

maioria das empresas que, nesse período, instalou-se na

Cidade Industrial de Contagem estava ligada ao capital

externo, como a RCA Victor, Pohliy-Heckel, Mannesmann,

entre outras.

As empresas públicas, nesse quadro, tiveram cresci-

mento significativo no conjunto da economia estadual,

consolidando a política de suporte público aos investimen-

tos privados, adotada pelo Governo JK. Essa estratégia

seria ainda bastante utilizada pelo governo da União nas

décadas posteriores.

Outra conseqüência para o Estado foi a especializa-

ção na produção dos chamados bens intermediários. Ape-

A negociação para a
instalação da

siderúrgica
Mannesmann em
Belo Horizonte é

exemplo de como o
poder público

estadual se esforçava
para cativar os

empresários, fórmula
que se tornou

corrente no País em
períodos posteriores
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nas os ramos de metalurgia e cimento se desenvolve-

ram devido especialmente à instalação das empresas

Mannesmann, Acesita e Cimento Itaú. Assim, apesar

do sucesso evidente do Plano �Binômio: Energia e Trans-

portes�, da expansão da Cidade Industrial e das facili-

dades ao capital privado, o resultado imediato foi bem

abaixo do esperado. Os mineiros ainda tiveram de es-

perar um tempo para que a indústria se firmasse na

economia estadual.

Na década do Governo JK, a indústria do Estado

apresentou um desempenho pior do que nos anos 30 e

40. Cresceu mais lentamente na década de 50 do que o

restante do País, de tal forma que sua participação no

produto industrial brasileiro foi reduzida de 7,1% em 1949

para 6,6% em 1960.

Apesar desse aparente fracasso, o impacto do pro-

grama de JK em Minas foi considerável e teve grande

repercussão nacional, o que possibilitou ao governador

se lançar como candidato do PSD à presidência da Repú-

blica. A fórmula energia e transportes é novamente utili-

zada como plataforma de campanha e, depois da vitória

nas eleições, é praticamente repetida, em âmbito nacio-

nal, no Plano de Metas do Presidente Juscelino.

A política agrícola
Apesar das críticas que recebeu pelo seu �descaso�

com o campo, JK tinha preocupação constante com o

setor agropecuário, apresentando saídas para promover

seu desenvolvimento.

Para superar as crises de abastecimento e também

usufruir os benefícios da energia e da estrada, o campo

deveria receber um �condicionamento técnico�. Em ou-

tros termos, deveria ser modernizado com adoção do tra-

balho mecânico, fertilização por adubos, melhoria dos

rebanhos, utilização da indústria do �frio� em larga esca-

la, recuperação de áreas por reflorestamentos, moderni-

zação dos processos de cultura, concessão de crédito,

campanhas educacionais, estudos de laboratório, etc.

Nessa perspectiva, o Governo JK promove a vacina-

ção de mais de 2 milhões de cabeças de gado; empresta

reprodutores aos pecuaristas; incentiva o uso de máqui-

nas agrícolas pelo empréstimo dos tratores importados

pelo DER; compra máquinas agrícolas, caminhões, jipes

e picapes; promove a visita a mais de 20 mil fazendas

por técnicos agrícolas.

Campanhas para análise do solo e plantio de milha-

res de mudas de eucaliptos também foram realizadas.

São fundadas escolas voltadas para a indústria de laticí-

nios em Três Corações e no Serro e remodelada a Fábri-

ca-Escola de Laticínios Cândido Tostes, em Juiz de Fora.

Utilizando o fosfato de Araxá, funda a Fertilizantes Minas

Gerais S.A. (Fertisa).

Para ocupar o vértice de toda a �pirâmide produtiva�

do setor pecuário, o governo criou a Companhia Frigorífi-

cos Minas Gerais S.A. (Frimisa), em dezembro de 1951.

Instalada em Santa Luzia, a Frimisa seria o maior frigorí-

fico do País e tinha como objetivo promover a �industria-

lização compensadora� para o produtor rural. Pretendia-

se com esse investimento diminuir as perdas dos

pecuaristas com a venda do �boi em pé� para regiões

distantes. Esse complexo sistema produtivo foi projetado

para abater 1.500 bois e 500 porcos a cada turno de 8

horas de trabalho.

Mesmo com esses investimentos, a agricultura se

mantinha, na perspectiva do Governo JK, em papel se-

cundário e supletivo à industrialização, verdadeiro sen-

tido do desenvolvimento. A vida urbana constituía a úni-

ca via possível da sociedade moderna e civilizada para a

qual Minas Gerais deveria evoluir.

Além do mais, os investimentos para o desenvolvi-

mento do setor agrário não corresponderam, a Frimisa e

a Fertisa foram empresas deficitárias e o quadro apre-

sentado pela economia rural do Estado, durante seu go-

verno, não sofreu alterações.

OUTRAS AÇÕES
Mesmo concentrando os recursos financeiros nas

metas relativas à energia e aos transportes, o Governo

JK realizou algumas ações pontuais e até interessantes

em outras áreas, como os restaurantes populares que

inaugurou em Belo Horizonte, um na Feira de Amostras e

outro no Cine Brasil. Deixou também a �monumental�

Biblioteca Municipal de Belo Horizonte em adiantada fase

de construção.

A AGRICULTURA E OUTRAS POLÍTICAS
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O fascínio de JK pelo avião levou-o a determinar a

construção de um grande número de aeroportos no inte-

rior do Estado. Em 1955, já existiam 75 campos de pou-

so para aviões tipo DC-3 e 25 pistas para táxis aéreos.

A sua preocupação com a educação física dos jo-

vens, rara em ações governamentais, levou adiante um

programa de construção de praças de esportes que abran-

geu 37 municípios e diversos outros projetos. Criou, ain-

da, uma escola de educação física para formação de téc-

nicos e professores, com aulas no Minas Tênis Clube e na

escola da Polícia Militar.

punham de influência; e os integrantes das demais clas-

ses, porque recorriam aos mais engenhosos processos

de sonegação. O Estado vivia, então, das sobras que eram

apuradas nas perseguições aos adversários do

situacionismo e nas revisões periódicas da lista de contri-

buintes, quando numerosos incautos eram apanhados.�8

Como solução desse problema, utilizou as mais vari-

adas alternativas para arrecadar os fundos necessários

ao financiamento dos arrojados programas a que se dis-

pôs a executar. Negociou com agências do exterior, ten-

do em vista a conjuntura externa favorável e o apoio do

JK tinha grande dificuldade de implementar sua proposta no

interior devido à tradicional política clientelista das lideranças locais,

que se resumia nos pequenos jogos de poder e na busca de cargos

Preocupado em desenvolver o potencial turístico do

Estado, o turismo foi um tema bastante abordado em

suas análises. Em suas narrativas de viagens, sempre fez

diversas alusões às belezas naturais e às cidades históri-

cas. Executou algumas obras especialmente para esse

fim, como um moderno hotel em Diamantina e a estrada

de ligação rodoviária de Ouro Preto a Belo Horizonte. Essa

rodovia permitiu a redução do percurso entre as duas

cidades, segundo o ex-governador, de 3 a 4 horas para

cerca de 1 hora e meia.

O atual Condomínio JK teria surgido da idéia de cons-

truir um hotel de 23 andares na Capital, para dotá-la de

um ar �grandioso�. Os estudos para a construção da Ci-

dade Universitária, cuja faculdade de medicina seria ins-

talada de frente para a Lagoa da Pampulha, com um pro-

jeto arquitetônico de Oscar Niemeyer, foram planos tam-

bém elaborados pelo governador7 .

A imaginação financeira
A crônica falta de recursos do Estado não impediu o

governador JK de levar adiante seus principais projetos.

Segundo ele, não havia dinheiro para nada porque, em

Minas, �ninguém pagava impostos: os ricos, porque dis-

governo federal. Os planos de eletrificação foram apro-

vados por técnicos da Comissão Mista Brasil-Estados

Unidos e do Plano Salte para a obtenção de financiamen-

to. A criação da Cemig como empresa de capital aberto

foi também outra forma adotada para a obtenção dos

recursos.

O envolvimento do próprio governador na formula-

ção dos planos, nas negociações e na realização do pro-

grama era pessoal e direto. Viajava para o local das obras,

discutia os projetos em detalhes com os engenheiros,

acompanhava cada avanço.

A formação de empresas públicas mistas de capital

aberto foi uma experiência altamente positiva, o que per-

mitiu a fundação de quatro centrais elétricas regionais e

da Cemig. Assim, o governador Kubitschek se empenha-

va na tarefa de convencer seus conterrâneos a investi-

rem nas empresas. Telefonava pessoalmente para em-

presários e figuras proeminentes em busca das subscri-

ções das ações para a composição do capital dessas com-

panhias. Devido ao seu envolvimento, os resultados eram

extraordinários. Com apenas quatro meses de governo,

em abril de 1951, disse pelo rádio: �Todos os mineiros,

sem distinção de classe e sem discriminação de capaci-

dade financeira, acorreram a subscrever ações, numa

prova de confiança na administração e fé no futuro... Em

AS ESTRATÉGIAS DE GOVERNO
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menos de um mês, todo o capital da Companhia de Ele-

tricidade do Médio Rio Doce já está subscrito�.

O contrato com a Societé Impex, o chamado finan-

ciamento francês, negociado em Paris pelo seu secretá-

rio da Fazenda, José Maria Alkmin, foi outra solução en-

genhosa adotada por JK.

Em 1953, o Estado emitiu apólices de até 2 bilhões

de cruzeiros para a arrecadação de fundos destinados

aos planos do governo. Entre as justificativas apresenta-

das pelo governador aos deputados da Assembléia mi-

neira para a adoção dessa forma de financiamento, esta-

va a de que �se a geração atual está suportando encar-

gos a fim de promover e impulsionar o progresso geral

de Minas, nada mais justo que a geração sucessora, prin-

cipal beneficiária dos empreendimentos que ora se efetu-

am, tenha uma quota-parte dos ônus.�9

Com o governo federal, obtinha financiamentos e

reivindicava a construção de estradas (BH�Rio e BH�São

Paulo), as quais, no entanto, somente foram concluídas

em seu governo na presidência da República.

Fazia uma crítica severa à pulverização dos recursos

do Estado em obras insignificantes pelo interior do Esta-

do. Assim, em 1951, não titubeou em destinar �1 milhão

de contos� para a Cemig, o que representava o total da

receita estadual daquele ano e, em 1952, destinou ¼ do

total das despesas do Estado para o DER.

O governo paralelo
Em Minas Gerais, Juscelino Kubitschek adotou um

estilo novo de governar, que, posteriormente, também

adotaria na presidência. Desde o uso corriqueiro do tele-

fone, o que Getúlio não fazia, até a criação de órgãos

paralelos na administração pública, muitas de suas inicia-

tivas eram pioneiras e até engenhosas. A criação de ór-

gãos paralelos na administração pública foi uma delas.

JK tinha grande dificuldade de implementar sua pro-

posta desenvolvimentista no interior devido à tradicional

JK não queria construir �estradinhas de terra� ou as �ridículas casinhas

de força�, mas obras que atingissem o imaginário, o ego, a sensibilidade,

a emoção das pessoas. Isso é muito mais do que apenas abrir estradas

política clientelista praticada pelas lideranças locais, que

se resumia nos pequenos jogos de poder e na busca de

cargos da administração estadual. Essa política munici-

pal lhe dava uma grande �canseira�. Por isso, segundo

ele, em oposição ao seu �Binômio: Energia e Transpor-

tes�, havia o binômio: delegado e professora, contra o

qual tinha que lutar constantemente. Várias vezes tinha

de convencer algum prefeito de que era melhor uma

ponte do que um cargo de delegado. Difícil de ser supe-

rada, essa oposição era por ele considerada pior do que

a da UDN.

Para se desvencilhar dos caciques políticos do interi-

or, mas sem perder o apoio deles, criou uma espécie de

governo paralelo, constituído de órgãos aos quais garan-

tia uma administração sem ingerência da política local.

Nesses órgãos responsáveis pela execução dos pla-

nos prioritários do governo e que detinham grande par-

cela dos recursos, empregou técnicos com grande expe-

riência e de sua confiança. Já os cargos das secretarias

de Estado, com parcos recursos orçamentários e poder

de influência insignificante, entregava-os aos seus alia-

dos políticos partidários.

Na presidência da Cemig, nomeou o seu amigo Lucas

Lopes, engenheiro renomado, membro da Comissão Mista

Brasil-Estados Unidos e ex-diretor da Companhia Vale do

São Francisco. A direção do DER foi entregue ao enge-

nheiro Celso Murta, que já havia trabalhado na constru-

ção da rodovia Rio�Bahia. Ambos levaram adiante os pla-

nos energético e de obras, os quais seguiram a risca ao

longo de todo o período do Governo JK.

O apoio de Getúlio Vargas
Segundo a interpretação de JK, relatada em suas

memórias, �em Minas, mais do que em qualquer outro

Estado, prevalecia a mesma mentalidade dos tempos da

República Velha�. Consciente dessas dificuldades políti-

cas, além das financeiras que enfrentaria no seu gover-
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no, JK assim se expressou: �ninguém mais do que eu

tinha necessidade, naquele momento, do apoio do go-

verno federal.�

Nesse quadro, buscou e conseguiu o decisivo apoio

de Getúlio Vargas, então presidente da República, ao seu

projeto de �sacudir o Estado� e �tirá-lo da inércia�.

Logo após sua eleição, Juscelino se dirigiu à Fazenda

de Itu, no Rio Grande do Sul, para negociar com o presi-

dente eleito, Getúlio Vargas, um plano de apoio financei-

ro da União ao seu governo. Dos cinco pontos estabeleci-

dos pelo acordo, três foram honrados pelo então presi-

dente: a devolução da Rede Mineira de Viação, efetivada

em 1953; o aval do Banco do Brasil para empréstimos

externos, cumprido nos financiamentos para o programa

de energia; e o apoio a Minas no projeto de instalação de

uma grande siderúrgica, concretizado na construção da

Mannesmann, em Belo Horizonte.

Os pontos não cumpridos do acordo tratavam do

asfaltamento da Rodovia Juiz de Fora�Belo Horizonte,

executado quando JK ocupava a presidência, e de um

certo programa voltado para a zona rural que tratava do

�encaminhamento de correntes de imigrantes para o in-

terior do Estado�.

O imaginário: o dinamismo,
a grandiosidade e os símbolos
Na Prefeitura de Belo Horizonte, JK recebeu um ape-

lido: �prefeito furacão�. Já no governo de Minas, era cha-

mado �governador a jato� devido ao fascínio que tinha

pelas viagens aéreas.

Segundo ele, para implementar um governo dinâmi-

co em um Estado enorme como Minas, era imprescindí-

vel o uso do avião, que �proporcionava acesso, pessoal e

direto, às obras que estavam sendo realizadas.�

Até sua passagem pelo Executivo mineiro, era tradi-

ção que o governador ficasse �encastelado� no Palácio

da Liberdade. Rompendo com o costume, sua constante

presença pelo interior do Estado em um valente �Bonanza�,

que pousava onde desse, até em campos de futebol, de-

monstrava um dinamismo extraordinário para a época.

O avião permitia-lhe realizar 18 visitas à região do

Triângulo Mineiro em três anos; transmitir suas conver-

sas pelo rádio para todo o Estado da distante cidade de

Pedra Azul; vistoriar do alto as obras da estrada para

Sete Lagoas; participar da formatura de novas normalistas

em Oliveira e São Gonçalo do Sapucaí; e chegar rapida-

mente ao Rio de Janeiro, sempre quando chamado por

Getúlio.

O seu estilo de governo deixou ainda uma caracterís-

tica marcante, que também se refletiria de forma am-

pliada, anos mais tarde, em sua administração federal: a

grandiosidade.

Para Juscelino, a questão não era apenas dar ao Es-

tado uma infra-estrutura adequada ao desenvolvimento,

mas era fundamental, para elevar a auto-estima da po-

pulação, que as obras fossem expressivas, monumen-

tais. Seu governo não iria construir �estradinhas de terra�

ou as �ridículas casinhas de força�, mas obras que atin-

gissem o imaginário, o ego, a sensibilidade, a emoção

das pessoas. Isso é muito mais do que apenas abrir es-

tradas.

Nesse campo, nem Minas nem o País teve outro

político como JK. Criar espaços e campos no imaginário

da população na busca de objetivos comuns, na transfor-

mação da sociedade agrária, na promessa de dias melho-

res, na superação dos problemas vividos. Não desanimar

diante dos empecilhos, crer na mudança. Essa era a tôni-

ca encontrada em suas ações, em seus textos oficiais,

em seus discursos, em suas conversas pelo rádio e em

suas memórias.

Acreditava que, para acordar, Minas teria que desfa-

zer o complexo de inferioridade generalizado dos minei-

ros. Nessa tarefa, a qual chamava �psiquiatria de mas-

sa�, sabia da importância do entusiasmo que passava aos

seus eleitores. O otimismo, a crença na industrialização,

a fé na capacidade do Estado em superar o seu �atraso�

econômico eram os sentimentos que transmitia e que,

posteriormente, o levaria à presidência do País.

Além da grandiosidade de suas obras, sabia lidar com

os símbolos políticos. Instituiu a comemoração do 21 de

abril em Ouro Preto, a �Jerusalém cívica do Brasil�. Essa

prática até hoje é adotada pelos governadores de Minas.

Abriu as portas do Palácio da Liberdade para visitação

pública. A sede do governo, segundo sua própria inter-

pretação, era �uma espécie de antigo palácio turco, cujo

interior só se tornava acessível aos amigos íntimos do
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governador.� Abri-lo era, pois, mostrá-lo ao povo,

democratizá-lo. O fato à época teve grande repercussão

e foi comentado até por jornais da capital do País.

Muitas vezes, Juscelino recebia pessoalmente seus

visitantes nas salas do Palácio. Conta que, certa feita,

andava pelo Palácio um senhor com ares de coronel do

interior em busca de água para beber e, vendo-o em pé

no salão, a ele se dirigiu e perguntou: � � Moço, onde

está a moringa desta casa?�.

Em suas memórias, JK afirma que no governo de

Minas trabalhou �sempre policiado pela oposição, o que,

aliás, era de se esperar�, e que não tinha inimigos, mas

adversários políticos.

Mesmo à UDN, partido adversário feroz, até ranco-

roso, segundo sua avaliação, dava um tratamento ele-

gante e respeitoso, reconhecendo o papel do partido opo-

sicionista no jogo democrático. Essa capacidade de lidar

com as oposições foi, posteriormente, testada por inú-

meras vezes durante o exercício da presidência.

Em seus depoimentos, Juscelino revela um episódio

significativo. Na sua campanha para governador, estava

em Juiz de Fora, a caminho de Barbacena, e ouvia pelo

rádio do carro que o transportava um comício da UDN.

A certa altura, o orador do comício advertiu o público em

tom grave, severo: � � Se eles (o PSD) ganharem, ai de

nós, ai de vós! ... Mas, se nós ganharmos..., ai deles�.

Ao ouvir a ameaça, JK deu uma gargalhada e comentou

com seu companheiro de viagem: �Só a metade é verda-

deira. Se eles ganharem ... ai de vocês e ai de mim.�

Recordada em outros momentos de suas memórias,

sua interpretação da profecia udenista foi, de fato, con-

cretizada alguns anos mais tarde.
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