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a voz do dono:

palestras ao povo mineiro
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Ao assumir o governo de Minas Gerais, Juscelino Kubitschek tomou

a decisão de, periodicamente, divulgar pelo rádio um balanço

das suas atividades à frente da administração estadual. Em

linguagem simples e didática, JK procurava explicar os objetivos de

governo em cada uma das obras que iniciava, prestava contas do

andamento delas, esclarecia sobre a situação financeira do

Estado e abordava outros assuntos de interesse do povo mineiro.

JK 100 ANOS
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�Usar o rádio é, numericamente falando, a maneira mais eficiente de me aproximar de meus coestaduanos�

, disse Juscelino Kubitschek no seu primeiro pronunciamento ao povo mineiro, transmitido pelo rádio, no dia 24 de

abril de 1951. O contato com a população era uma preocupação permanente de JK, confirmada por ele nesse mesmo

programa, quando se referiu ao desejo de manter essa comunicação periódica com o público: �Em toda a minha

carreira pública, modesta, mas bastante agitada, jamais me distanciei do povo. Não seria agora, como Governador,

que iria furtar-me às oportunidades de auscultá-lo e falar-lhe.�

Num segundo programa, Juscelino procurou esclarecer os ouvintes sobre as razões que o levaram a criar as

�Palestras dirigidas ao povo mineiro�. Ele destacou dois principais motivos. O primeiro era a certeza de que esse

contato com a opinião pública teria grande utilidade para o êxito do seu projeto administrativo. �Sabendo o que está

fazendo o governo, pela palavra do próprio Governador, terão todos uma noção mais exata da marcha dos negócios

públicos e sairão para as ruas, para as oficinas, para os escritórios reanimados para um trabalho mais diligente e uma

colaboração mais estreita com os planos da administração estadual, lançados com o alto escopo do progresso e do

bem-estar coletivo�.

O segundo motivo era de ordem pessoal. �Sinto-me bem em falar à minha gente e, para as minhas horas de

trabalho e vigília, constituem legítima fonte de inspiração e estímulo a repercussão dessas mensagens, a discussão

das idéias nelas transmitidas e até a crítica, que também representa eficaz instrumento de elucidação da verdade�.

A gravação dos programas nem sempre acontecia na Capital do Estado, muitas vezes o pronunciamento de

Juscelino era feito diretamente das cidades por onde passava, vistoriando uma ou outra obra. O programa transmitido

no dia 23 de junho de 1951 foi ao ar da cidade de Pedra Azul, no Norte de Minas. �Nesta noite tão grata às tradições

de nossa gente, venho falar-vos de longínquo rincão da terra mineira. Encontro-me numa pequena cidade do Norte de

Minas, onde não chegaram ainda pontas de trilhos ou de linhas telefônicas e cujo contato com os grandes centros do

País só é possível, hoje, pelo avião ou pelo rádio. Estou a falar-vos da pequena e formosa Pedra Azul, onde se

refugiaram a graça e o encanto das velhas cidades de Minas e onde, no entanto, lateja a maravilhosa seiva do

progresso, o incontido impulso para o futuro�.

A Revista do Legislativo está publicando a íntegra da primeira palestra de JK ao povo mineiro, transmitida

no dia 24 de abril de 1951. O texto original está editado numa publicação da Imprensa Oficial, datada de 1953, que

reúne as palestras de Juscelino dirigidas ao povo mineiro pelo rádio, em 1951 e 1952. A publicação faz parte do

acervo da Biblioteca �Deputado Camilo Prates� da Assembléia Legislativa de Minas Gerais.
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�O desejo de � se eleito Governador � dirigir-me periodicamente à gente de

minha terra, eu já o acalentava desde o aceso da pugna eleitoral. Percorrendo Minas

de ponta a ponta, varando-a em todos os quadrantes, eu sentia então, naqueles dois

meses memoráveis de lutas e esperanças, que isso seria um imperativo.

Um imperativo do espírito dos mineiros, que ansiavam por um contato maior

com seus dirigentes, possuídos por esta certeza instintiva das massas, pela qual os

governantes deixam de ser bons quando se afastam do povo. É uma necessidade de

meu próprio espírito, que nunca se sente em paz quando se afasta de seu convívio.

Em toda a minha carreira pública, modesta, mas bastante agitada, jamais me dis-

tanciei do povo.

Não seria agora, como Governador, que iria furtar-me às oportunidades de auscultá-

lo e falar-lhe. Pelo contrário, é agora, como Chefe do Estado, que desejo estar sempre

mais perto dos mineiros.

Usar o rádio é, numericamente falando, a maneira mais eficiente de me aproxi-

mar de meus coestaduanos. Minha casa � pois o Palácio da Liberdade é a casa do

governante durante o seu mandato � já é a casa de todos e, quando digo a casa de

todos, o digo de fato, pois tão cheio vive o Palácio que, há poucos dias, na confusão das

centenas de pessoas presentes, um visitante, que não conhecia pessoalmente o Go-

vernador, a mim se dirigiu, pedindo-me o obséquio de um copo d�água. E, há poucos

dias mais, um cidadão que se foi inscrever para audiência, perguntado por meu ajudan-

te de ordens qual o assunto que desejava tratar comigo, respondeu calmamente que

assunto, propriamente, não tinha nenhum � só pretendia ver o Palácio.

Se minha casa é a casa de todos, não menos de todos é agora o meu tempo. Vejo

gente da manhã à noite, minuto após minuto, e posso contar com orgulho, sem vaida-

de, mas com satisfação, que, em menos de três meses de governo, só dentro do

Palácio da Liberdade, já conversei com cerca de 10 mil pessoas.

E isso é pouco. Mais é impossível � porém pouco. Meu dever é entrar em contato

com todos, dizer a todos o que está fazendo o governo, prestar contas a todos os

mineiros do que está acontecendo com a nau do Estado sob as nossas mãos.

A solução é o rádio. Só por intermédio dele poderei realizar este propósito de

trazer o povo sempre a par do que se está fazendo, das lutas que vamos enfrentando,

das dificuldades em que tropeçamos e das vitórias que iremos alcançando, neste labor

de dia e noite, pela prosperidade de Minas Gerais.

Porque isso � vitórias � nós as haveremos de ter. E grandes. Não assumi o gover-

no de Minas para vir chorar como Jeremias, nem para dizer aos mineiros que vamos

de mal a pior, porque para isso eu não precisava ser eleito � ficava na oposição. Assumi

o governo para trabalhar. Para fitar um objetivo de enriquecimento e grandeza de

Minas e meter mãos à obra, sem receios nem hesitações. O resto há de vir como já

está vindo.

Naturalmente, não posso encarar este microfone e dizer a todos os mineiros que

a situação é um mar de rosas. Todo mundo sabe que não o é. E os que não sabem

ouçam este esquema muito simples da situação financeira do Estado encontrada em

1º de fevereiro de 1951:

Dívida flutuante, isto é, dívida dependendo de pronto pagamento, com os credo-

res todo dia à porta � 800 milhões de cruzeiros.

Promissórias emitidas � 630 milhões de cruzeiros

Cheques emitidos e não pagos � 220 milhões de cruzeiros

Total desses compromissos urgentes � 1 bilhão e 650 milhões de cruzeiros

Isso sem falar na dívida fundada e consolidada, com prazos de vencimentos fixa-

dos, juros determinados e em dias designados. São 1 bilhão e 650 milhões de cruzeiros

de obrigações encontradas a vencer em um ano, num Estado que tem de custear seus

serviços normais � funcionalismo, obras públicas, escolas, Polícia Militar, justiça, pro-

fessorado � no valor de 1 bilhão e 5 mil cruzeiros!

Em toda a minha carreira
pública, modesta, mas
bastante agitada, jamais
me distanciei do povo

Vitrola
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A situação, por conseguinte, não é boa. Longe disso, o meu Secretário das Finan-

ças, Dr. José Maria Alkmim, acha que é até muito má!

Mas havemos de superá-la. Conheço o poder do trabalho e sei que ele opera

milagres. Mormente quando somos, agora, oito milhões de mineiros a trabalhar. De

minha parte, digo-o sem jactância, não me arreceio de ombrear com todos aqueles

que, em Minas Gerais, nestes três meses, possam afirmar ter passado mais horas

debruçados sobre o trabalho. Tendo passado, não raro, 20 horas numa faina incessan-

te, de madrugada a madrugada, estudando, discutindo, examinando e não arredando

pé da sala de trabalho enquanto não ache a solução procurada, a idéia perseguida, a

fórmula que há de resultar em maiores benefícios para o Estado e para os mineiros.

Felizmente, esse trabalho não tem sido em vão. Duas preocupações principais têm

absorvido a nossa atenção e a nossa atividade: sanear as finanças e reerguer a econo-

mia mineira. A interdependência que entre elas existe faz com que não se possa cuidar

do reerguimento econômico, desatendendo ao lastreamento financeiro, o que consti-

tui preceito elementar de administração.

E eis o que vimos fazendo no sentido de normalizar as finanças do Estado tão

rapidamente quanto possível. A depreciação dos títulos públicos foi sustada, o paga-

mento do funcionalismo está sendo regularizado, apreciável parcela da dívida flutuan-

te foi satisfeita, a arrecadação já melhorou. Reiteramos que nenhum serviço essencial

foi sacrificado pela política de restrição nos gastos, pois, ao contrário, é nosso propósi-

to possibilitar maior amplitude e eficiência a todos os setores administrativos de evi-

dente alcance reprodutivo.

Mas, para que a estrutura financeira repouse em firme embasamento, é indispen-

sável o surto da economia do Estado, a qual somente crescerá pelo binômio que ado-

tamos como nosso programa de governo � energia e transportes.

Resolver esses dois problemas equivale a encontrar solução natural para inúmeras

outras questões. As estradas e a força elétrica trazem a escola, o saneamento, o

crescimento da produção e o aumento do consumo, a circulação da riqueza que tudo

fecunda.

Em menos de três meses, já passamos à fase concreta da realização e já é do

conhecimento do povo mineiro o êxito que coroou a primeira iniciativa na consecu-

ção do plano de centrais hidrelétricas do Estado. A organização da primeira compa-

nhia de economia mista, destinada a construir e a operar a usina que servirá a

Governador Valadares e vizinhanças, a Companhia de Eletricidade do Médio Rio

Doce, evidenciou o sucesso da aceitação popular e demonstrou a aprovação pública

às diretrizes adotadas pelo Governo. Todos os mineiros, de todas as classes e capa-

cidades financeiras, acorreram a subscrever ações, numa prova de confiança na

administração e fé no futuro, a ponto de ser possível ao Banco da Lavoura, que com

tanto espírito de colaboração se dispusera a subscrever o que faltasse, dispensar-se

de assinar o capital que para isso havia reservado. Em menos de um mês, todo o

capital da Cia. Médio Rio Doce estava subscrito.

E, já hoje, foi publicada nos jornais da Capital a abertura da subscrição para o

capital da Companhia de Eletricidade do Alto Rio Grande. Os mineiros, especialmente

os que labutam em Lavras, São João del-Rei, Barbacena, Conselheiro Lafaiete, Per-

dões, Santo Antônio do Amparo e outros municípios vizinhos, não deixarão de subscre-

ver a parte do capital que lhes está reservada, porque, assim, mais rapidamente entra-

rá em funcionamento a Usina de Itutinga.

Se a execução do plano de usinas elétricas tem constituído preocupação constan-

te do Governo, não relegamos para depois a apreciação do programa de transportes.

Simultaneamente e sem perda de tempo, cuidamos de lhe dar andamento.

Três estradas-tronco, no âmbito da administração federal, concentram no mo-

mento a nossa maior atenção: a Rodovia Presidente Vargas, ligando Belo Horizonte ao

Não assumi o governo de
Minas para vir chorar como
Jeremias, porque para isso
eu não precisava ser eleito
� ficava na oposição
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Rio; a Rodovia Belo Horizonte�São Paulo e a Rodovia Belo Horizonte�Vitória. Por cer-

to, e nos apraz declará-lo neste ensejo, outras ligações rodoviárias serão construídas

pelo Governo do Estado e isso será objeto de outras palestras nossas. As rodovias

mencionadas antes, pela evidente importância, mais imediatamente nos preocupa-

ram, porque dependem de providências do Legislativo Federal.

Promovemos a vinda a Belo Horizonte do ilustre Diretor do Departamento Nacio-

nal de Estradas de Rodagem e de outros destacados técnicos, a fim de que, in loco e

em face do plano estadual de rodoviarismo, se estudasse a fórmula de executar os

serviços programados.

Chegaram a conclusão feliz os entendimentos nesse sentido, conforme já o divul-

gou a imprensa. No objetivo de que não sejam interrompidos os serviços da Rodovia

Presidente Vargas, o Governo de Minas adiantará ao Departamento Nacional de Estra-

das de Rodagem o financiamento das obras no corrente ano e, para o início da constru-

ção da Rodovia Belo Horizonte�São Paulo, ainda neste ano, fará também o adianta-

mento necessário.

Ao mesmo tempo, ficou estabelecido que se pleiteará no Congresso a inclusão das

dotações de 70 milhões de cruzeiros para as obras da estrada Belo Horizonte�Juiz de

Fora e 30 milhões para a Rodovia Belo Horizonte�Vitória, de maneira que o orçamento

da República para 1952 consigne essas importâncias destinativas. E pelas obrigações

resultantes dos entendimentos concluídos, também o Departamento Nacio-nal de Es-

tradas de Rodagem se compromete a destinar 60 milhões de cruzeiros do Fundo Rodo-

viário Nacional para a Rodovia Belo Horizonte�São Paulo.

Teríamos ainda bastante que nos referir ao povo mineiro. Não desejamos, contu-

do, alongar esta palestra. Nas que sucessivamente serão pronunciadas, demorar-nos-

emos em outros aspectos da administração pública, podendo eu, porém, relatar que

não foi fácil tarefa concluir em dois meses e meio o plano estrutural das estradas de

rodagem a serem abertas. Dedicamos-lhe várias horas diárias de estudo, em conferên-

cias assíduas com os técnicos, e conseguimos elaborar um plano orgânico de rodovias,

que abrange mais de 2 mil quilômetros de estradas.

Por ora, podemos anunciar que, dentro de 15 dias, estaremos em Uberaba, assis-

tindo ao início das obras que duplicarão a potência da Usina de Pai Joaquim, a qual

serve àquela cidade e a outras do Triângulo. Em princípios de maio, estaremos em

Governador Valadares, dando início às obras da Usina de Tronqueiras. Dentro de três

meses, sem dúvida alguma, estaremos fazendo a primeira escavação para o início das

obras da Usina de Itutinga.

Acreditamos ser um bom começo para apenas alguns meses de governo. Mas isso

ainda não é nada em face do nosso programa completo, que é dar a Minas, em 4 anos, no

mínimo, mais 200 mil cavalos de força e 2 mil quilômetros de boas estradas.

Periodicamente, voltaremos a esta prestação de contas aos mineiros. Através

dela, queremos sentir a repercussão de nossas iniciativas e ouvir o conceito criado em

torno de nosso trabalho e de nossa orientação. A opinião pública, que se forma da

opinião de cada um e se espraia nas colunas autorizadas da imprensa, sempre tão

devotada à causa pública, e através dos comentários do rádio, há de ser sempre a

nossa maior inspiradora e guia.

A todos os que me ouvem, um cordial abraço, com a certeza, agora por mim

sinceramente formulada, de que voltaremos amiúde a este contato animador e amá-

vel. Com outra certeza maior: a de que, no fim deste governo, Minas poderá viver dias

melhores. À porte de cada um, as estradas e os fios elétricos levarão a escola, o

medicamento, o sustento e o conforto.

Minas há de sair do marasmo e da rotina. Através dos novos caminhos que se

rasgarão à força de nosso trabalho perseverante, há de desfilar, num sopro revivificador,

o resultado do esforço e do labor de 8 milhões de mineiros.�

Conheço o poder do
trabalho e sei que ele
opera milagres


