
ÍNDICE DE DESEMPREGO ABERTO,
(pESSOAS DE 15 ANOS E MAIS)

VARIAÇÃO MENSAL %
ANO

R. JANEIRO S.PAUl.O B. HORIZOKTE P. ALEGRE SALVADOR RECIFE

1990

Jan. 3,23 3,06 3,27 2.52 4,48 5,05

Fev. 2,95 3.55 3,88 2.51 4,35 5,97

Mar. 3,50 4,08 4,36 3.42 4.54 5,96

Abr. 3,86 5,06 4,64 4,49 5,90 6.07

Mai. 4.41 5,52 5,46 4.28 6.51 7.00

Jun. 3.76 5,42 4,68 4.24 5.48 6,61

Jul. 3,24 5,01 4,39 4.00 5,58 6.40 PERFIS MINEIROS
Ago; 3.51 4,89 3,64 3,94 6,07 6,34

Set. 3,44 4.64 3,84 3.72 5,60 4.92

Out. 3,52 4,45 7,76 3.94 5.12 5.66

Nov. 3.51 4,67 3,81 3,65 5,33 4.95

Dez. 3.07 4.22 3,37 3,91 5,70 4,59

1991

Jan. 4.24 5,91 4,77 4.56 5,43 6,10

FONTE: FIBGE- Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatfstica.

Obs.: Calculada pela FIBGE, esta taxa ti a relação entre o número de pessoas procurando
emprego na época da pesquisa e o número de pessoas economicamente ativas
(PEAI, com idade igualou superior a 15anos. Não são computadas as pessoasque
já desistiram de procurar emprego de forma ativa nem os subempregados.
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Afonso Augusto Moreira Pena (Conselheiro).
Político, professor e advogado, nasceu na então Vila de Santa Bárbara

do Mato Dentro, Província de Minas Gerais (hoje cidade de Santa Bmnara),
a 30 de novembro de 1847, e faleceu no Rio de Janeiro, DF, a 14 de junho
de 1909. Filho do comerciante português Domingos José Teixeira Pena e de
Ana Moreira dos Santos Pena. Casado com Maria Guilhermina de Oliveira
Pena, filha do visconde de Carandaí.

Feito o curso de Humanidades no Colégio do Caraça, na Província na-
tal, bacharelou-se em Ciências Jurídicas e Sociais pela.FDSP em 1870, na
tunna de Rui Barbosa, Joaquim Nabuco, Castro Alves e Rodrigues Alves.
Pela mesma instituição doutorou-se, com defesa de tese, em 1871. Quando
estudante em São Paulo, fundou, com Rodrigues Alves, A Imprensa Aca-
dêmica, periódico político e literário de que foi redator e em cujas colunas
discutiu, em vários artigos, o problema da imigração. Na mesma época pre-
sidiu ao Ateneu Paulista, em substituição a Joaquim Nabuco.

Fonnado, não aceitou seguir a carreira do magistério superior, que lhe
foi oferecida pela FDSP. Regressando então à terra natal, passou a exercer a
advocacia. Mais tarde transferiu-se para Barbacena, onde também advogou
em defesa dos escravos.

Ali, filiou-se ao Partido Liberal, elegendo-se Deputado Provincial para
a 20!, 21! e 22! Legislaturas (1874-1879). Deputado Geral da 17!!à 20!! U>-
gislatura (1878-1889), no período esteve licenciado da Câmara para exercer
os cargos de Ministro da Guerra do Gabinete Martinho Campos (21/1/1882-
3n/1882), e de Ministro da Agricultura, Comércio e Obras Públicas no Ga-
binete Lafayete (24/5/1883-6/6/1884). Neste cargo, tratou de prestigiar e in-
centivar a' agricultura em todo o território nacional, e de proteger o comér-
cio, principalmente no tocante à exportação de café. Ocupou ainda a Pasta
da Justiça no Gabinete de Saraiva (6/5/1885-20/8/1885), tendo-lhe cabido
assinar a lei de 28 de setembro, que concedia completa liberdade aos escra-
vos maiores de 60 anos. Em 1888, nomeado pelo Imperador D. Pedro 11
Conselheiro de Estado, foi convidado para membro da comissão incumbida
de elaborar o C6digo Civil Brasileiro, do qual redigiu o capítulo referente ao
direito de sucessão.

Com a proclamação da República, retirou-se temporariamente da vida
pública, à qual retomou quando concordou em colaborar na organização
constitucional mineira, tendo sido então eleito para a Assembléia Consti-
tuinte. Senador na I!! Legislatura estadual (1891-1895), ocupou o posto de

• Este verbete li parta do 'DlclonArlo BlogrAllco das Elites MineIras" desenvolvIdo pelo Centro de Estudos Mlnelr08
em convênio com a Assemblêla legislativa, sob a coordenação da Prol' Norma de GOes MonteIro.
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Presidente da comissão encarregada da redação geral da Constituição do
Estado. Em f~ da tendência centralizadora do projeto constitucional envia-
do à Assembléia pelo Governo do Estado, a ele se opôs, .Seu parecer, que re-
fletiu o pensamento de quase toda a comissão, foi favorável a maior descen-
tralização. Argumentava que o projeto governamental deyia ser rejeitado,
por inspirar-se num modelo polftico unitarista, como o regime monárquico
que acabara de falir. Nesse parecer, não admitiu a eleição do Governador do
Estado pelo Congresso; manteve o Senado como poder moderador, sem
aceitar que fosse escolhido por um eleitorado especial; fortaleceu a ação do
município, que vivera sempre em situação de miséria financeira. no antigo
regime; planejou a criação de um Tribunal de Contas, discriminando a esfera
de ação dos Poderes Judiciário e Executivo e advogou lo princípio do con-
curso para nomeação dos magistrados. No decorrer das discussões constitu-
cionais, ofereceu emendas a cada artigo, que, em geral, foram aprovadas. Na
sessão solene da promulgação da carta política mineira, a 15 de junho de
1892, foi votada uma moção de louvor e reconhecimento ao congressista
pelo seu desempenho na tarefa de legislador, conforme proposta de Francis-
co Silviano de Almeida Brandão, que veio a ser lfder da reorganização polf-
tica de Minas na primeira década republicana. Em novembro de 1891, Afon-
so Pe~ renunciou ao mandato de senador por não concordar com o golpe
comandado por Floriano Peixoto, que ampliou os poderes presidenciais. Ar-
gumentou então que era incompatível a convivência de poderes constitucio-
nais com o estado de ditadura proclamado pelo Presidente Marechal Deodoro
da Fonseca Entretanto, permaneceu no Congresso mineiro até março de
1892, a fim de não perturbar a elaboração da Constituição em curso.

A 23 de junho, quando subiu ao poder o Marechal Floriano Peixoto,
José Cesário de Faria Alvim, então presidente do Estado de Minas Gerais,
renunciou ao cargo e Afonso Pena, apontado para substituí-lo, foi eleito por
votação unânime a 30 do mesmo mês e empossado a 14 de julho de 1892.
Exercendo a Presidência de Minas até 7 de setembro de 1894, competiu-lhe
a tarefa de reorganizar os serviços públicos já existentes e criar outros, no
regime de autonomia que a Federação assegurava aos Estados. Como reali-
zações do período destacam-se a construção de estradas de ferro; a criação
da primeira junta comercial do Estado; a celebração de numerosos contratos
de colonização; a reforma do sistema de instrução pública em todos os graus,
com especial atenção para os ensinos agrícola e profissional; a amortização
da dívida pública; a redução dos juros bancários; a modernização do sistema
de arrecadação de impostos, mediante a implantação de métodos mais efica-
zes de fiscalização do recolhimento das rendas públicas; a adoção de instru-
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ções para melhor funcionamento do Poder Judiciário; o aperfeiçoamento dos
serviços de estatística judicial e a reorganização do aparelho policial e do
sistema penitenciário estadual. Foram, ainda, promovidos estudos topográfI-
cos para a solução conveniente das questões de limites com os Estados vizi-
nhos, ao mesmo tempo que se regularizava definitivamente o convênio com
o Governo Federal referente à arrecadação dos impostos de exportação. Foi
durante o Governo de Afonso Pena que, em 1892, se criou a Faculdade Li-
vre de Direito de Minas Gerais, em Ouro Preto, da qual ele seria depois Di-
retor e professor catedrático de Economia Política e Ciências das Finanças~
Um grande passo na modernização política de Minas deu-se com a promul-
gação, em 13 de dezembro de 1893, da lei que determinava a mudança da
Capital do Estado para Belo Horizonte. Em 11 de dezembro do mesmo ano,
foi lançado o "Manifesto aos Mineiros", de apoio ao Marechal Floriano Pei-
xoto contra a Revolta da Armada, iniciativa que valeu ao Presidente de Mi-
nas as honras de General-de-Brigada, em reconhecimento de sua fidelidade
às novas instituições.

Terminado o mandato, Afonso Pena dedicou-se à advocacia e ao ma-
gistério. Pouco tempo depois recebeu de Prudente de Morais, Presidente da
República, convites sucessivos para ocupar um lugar no Supremo Tribunal
Federal e para o cargo de Ministro Plenipotenci~o do Brasil na República
do Uruguai. Recusou ambas as designações, sob a alegação de que não de-
sejava residir fora de Minas. Finalmente aceitou a nomeação para a Presi-
dência do Banco da República, hoje Banco do Brasil, que exerceu de outu-
bro de 1895 a novembro de 1898. De volta a Minas, em 1899 reassumiu a
direção e a cátedra da FLDMG e elegeu-se Membro e Primeiro Presidente do
Conselho Deliberativo de Belo Horizonte (1899-1904). Corporação legisla-
tiva com o encargo de cuidar das questões orçamentárias, o Conselho fora
criado peio Congresso Mineiro para gerir a nova Capital, atenuando o regi-
me da Prefeitura instituído quando da inauguração de Belo Horizonte.

Em 1900, Afonso Pena foi eleito Senador Estadual para o restante da
3!! Legislatura (1899-1902), na vaga de Francisco Sales, e reeleito para a 4!!
Legislatura (1903-1906). Renunciou, entretanto, no início da 4!!Legislatura,
por ter sido escolhido Vice-Presidente da República, em substituição ao en-
tão falecido Francisco Silviano de Almeida Brandão. Exercendo a Vice-Pre-
sidência durante o Governo de Rodrigues Alves, de maio de 1903 a novem-
bro de 1906, passou a:presidir o Senado Federal.

Levantada sua candidatura à magistratura suprema da Nação, apresen-
tou plataforma presidencial a 12 de outubro de 1905. A eleição, realizada a
12 de março de 1906, elevou-o, sem competidor, à Presidência da República,
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para o quatriênio de 1906 a 1910. Logo depois de empossar-se, com o apoio
de João Pinheiro da Silva, então Presidente de Minas Gerai~, estimulou a
fOrmação, no Congresso, do chamado "Jardim de Infância,.':, bloco de jovens
parlameniares de vários Estados que se empenhou em manter a dignidade e a
probidade administrativa, a tolerância polftica e outros valore~ republicanos,
dedicand()-se à discussão mais profunda dos grandes problemas naci,onais.
No campo administrativo realizou uma obra inspirada em adiantados princí-
pios jurídicO-sociais e calcada em progntma cuidadosamente traçado, que
procurou levar a bom termo. Seu falecimento, ocorrido a mais de um ano do
término do mandato, interrompeu um operoso Governo. Sempre devotado à
causa da instrução, demonstrou grande preocupação com o ensino profissi()-
nal e o técnico, necessários ao progresso da lavoura, do comércio, da indús-
tria e das artes. Criou-se, nesse período, a Comissão de Obras no Território
do Acre, pelo Decreto n2 6.406, com o intuito de promover a abertura de es-
tradas, a desobstrução de rios, a construção de edifícios e de estabelecimen-
tos escolares, o povoamento da região e o estabelecimento de núcleos agrí-
colas e profissionais naquela pouco explorada parte do País.

Entre as iniciativas de seu Governo destaca-se a instituição da Caixa de
Conversão, que, criada pela Lei n!? 1.575, de 611211906, começou a funci()-
Dar em '22 do mesmo mês, com os objetivos de limitar a ascensão repentina e
efêmera das taxas cambiais e de assegurar a estabilidade da balança comer-
cial brasileira. Outras realizações salientes foram a instalação do Ministério
dos Negócios da Agricultura, Indústria e Comércio (Lei n2 1.606, de
20/1211906), e do Serviço Geológico e Mineralógico do Brasil (decreto de
6111i907), mediante acordos fmnados com os Governos Estaduais, empresas
de estradas de ferro e de navegação fluvial, com companhias particulares e
com indivíduos interessados; a Exposição Nacional Agrícola, Industrial,
Pastoril e de Artes Liberais, comemorativa do primeiro centenário da abertu-
ra dos portos do Brasif ao Comércio Internacional (decreto de 4n11907); o
planejamento da propaganda \e expansão econômica do Brasil no estrangeiro
(decreto de 3/1011907); a reorganização do Instituto de Patologia Experi-
mentai de Manguinhos, que passou a denominar-se Instituto Osvaldo Cruz
(deéreto de 19/3/1908) e a instituição da Inspetoria-Geral de Navegação. Por
outro lado, o Governo de Afonso Pena empenhou-se no desenvolvimento
ferroviário, com a construção de estradas de ferro que interligassem todos os
Estados; estimulou medidas legislativas de fomento à agricultura e ao forta-
lecimento do crédito público; reorganizou o Exército, estimulando a restau-
laçãó do'poder militar com a instituição do serviço militar obrigatório, regu-
lamentado pela Lei n2 1.860, de 4/111908; resolveu as questões de limites

1712

com a Colômbia, a Venezuela e a Guiana Inglesa; regulamentou a expulsão
de estrangeiros, medida há muito reclamada pela segurança pública, bem
como a questão da naturalização de estrangeiros, que passou a ser regida
pelas Leis n!?s 904, de 1211211902, e 1.805, de 1211211907; promoveu a
construção, ampliação e melhoria dos portos do País; apoiou a obra do Ma-
rechal Rondon de ligação telegráfica do Rio de Janeiro com a Amazônia e
criou o Conselho Superior de Estatística, que objetivava fornecer subsídios
para uma administração pública mais racional.

Na Monarquia, Afonso Pena pertenceu ao Partido Liberal, e na Repú-
blica,.ao PRM. -

Atuaram na política seu filho Afonso Pena Júnior; seu cunhado Feli-
ciano Augusto de Oliviera Pena; e seus sobrinhos Manuel José Moreira dos
Santos, AmarOio Moreira Pena, Domingos Moreira dos Santos Pena, João
Moreira Mota e Edmundo Pena, que foram po)(ticos em Santa Bárbara, e
seus sobrinhos-netos Hélvio Moreira dos Santos e Élio Moreira dos Santos,
ex-Prefeito de Santa Bárbara.
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