
ISRAEL PINHEIRO DA SILVA

Político, industrial e engenheiro, nasceu em Caeté, MC, a 4 de janeiro de
1896, e faleceu em Belo Horizonte, MG, a 6 de julho de 1973. Filho do presidente
de Minas Gerais João Pinheiro da Silva e de Helena de Barros Pinheiro. Desde
muito cedo conviveu com idéias progressistas, valorizadoras da técnica e da
ciência como instrumentos eficazes e necessários da ação política. O positivismo
pragmático que constituía a base da filosofia política de seu pai formou dura-
douramente o referencial de suas percepções e valores como homem público.
De fato, preocupou-se sempre em modernizar a administração e em transformar
a máquina do Estado em promotora ativa do desenvolvimento econômico. Aos
dez anos, Israel Pinheiro mudava-se com a família para Belo Horizonte, pois seu
pai assumiu então a presidência do Estado. Quando este faleceu, em pleno exer-
cício do mandato, sua mãe resolveu transferir-se para a cidade fluminense de
Friburgo, onde Israel Pinheiro foi internado no Colégio Anchieta, de padres je-
suítas. Ali exercitou e expandiu seu "espírito geométrico", até a conclusão do gi-
nasial, em 1913. Optando pela engenharia, resolveu voltar para o Estado natal,
onde se matriculou na Escola de Minas de Ouro Preto. Tinha 23 anos quando,
em 1919, rcebeu o diploma de engenheiro civil e de minas e o prêmio de uma
viagem à Europa, reservado ao primeiro e mais brilhante aluno da turma. Visi-
tou os países mais industrializados, buscando atualizar-se nas técnicas mais
avançadas da produção cerâmica e metalúrgica. De volta a Caeté, assumiu não
só a direção da indústria cerâmica que seu pai havia fundado, como ajudou tam-
bém a instalar no município a Usina de Ferro Genspacher, a Usina Gorciex e a
Usina de Tubos Centrifugados Barbará SA. A carreira política começou parale-
lamente à profissional, pois já em 1922 se elegia vereador. Logo era escolhido
presidente da Câmara e indicado para o cargo de agente municipal (que corres-
ponde ao prefeito do sistema de administrativo atual). Em 1924, casou-se com
Coraci Uchoa, de tradicional família alagoana. Não deixou Caeé até 1931, quan-
do o presidente Olegário Maciel o nomeou membro do Conselho Consultivo do
Estado. Tal decisão baseara-se no reconhecimento de sua operosidade admi-
nistrativa, do seu tino político e agudo senso dos problemas mineiros. Já era
presidente do Conselho - primeiro órgão de assessoria do Executivo estadual na
administração republicana, criado por regulamento do governo Provisório -
quando foi chamado pelo recém-nomeado interventor, Benedito Valadares, para
chefiar a Secretaria de Agricultura, Comércio e Trabalho. Era então o fim de
1933 e Israel Pinheiro permaneceu no cargo até 1942. No exercício desse cargo,
pautou sua atuação pelos princípios progressistas que haviam informado a filo-
sofia política de seu pai. De certo modo, pode-se dizer que realizou projetos que
a prematura morte de João Pinheiro haviam sustado. Entre esses, destacam-se
a criação da Cidade Industrial de Contagem e a Feira Permanente de Amostras,
implantada em 1936. Os dois empreendimentos representam uma visão bas-
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tante realista da natureza dos obstáculos que se opunham à dinamização da
economia mineira, quase estagnada quando comparada ao ritmo de expansão
paulista durante as primeiras décadas da República. Como seu pai, Israel Pi-
nheiro verificava que a dispersão de recursos humanos e econômicos por todo o
território mineiro - dispersão resultante do processo histórico de sua ocupação -
representava fator fortemente negativo para a modernização econômica do Es-
tado. Julgava que a criação de um centro industrial sistematicamente amparado
pelo governo, representaria o primeiro passo na integração da economia. De-
fendia o estímulo à agroindústria, para a qual Minas parecia habilitada em virtu-
de das matérias-primas disponíveis. Por outro lado, verificava ser necessária a
propaganda e divulgação sistemática dos produtos mineiros, de modo a me-
lhorar as condições competetivas no mercado nacional e internacional. Israel
Pinheiro recuperava, com a criação da Feira Permanente de Amostras, an-
tiga sugestão aprovada nas resoluções finais do Congresso Agrícola, Industrial e
Comercial a que seu pai presidira em 1903. E interessante observar que a ênfase
de sua política econômica, nessa época, era posta na agricultura e na agroindús-
tria. A "vocação siderúrgica" de Minas Gerais não lhe parecia ser o critério apro-
priado para elaborar as prioridades de investimentos econômicos moderniza-
dores. Na década de 1930, preocupava-se com o isolamento em que se achavam
as diferentes regiões mineiras, mais ligadas aos Estados vizinhos que Belo Hori-
zonte. A instalação de uma "potente estação de rádiodifusão" - que veio a ser a
Rádio Inconfidência, já funcionando em 1936 - parecia-lhe um meio adequado
para unificar os mineiros, criando um patrimônio comum de informações, idéias
e modelos culturais. O momento histório não induzia ainda o fortalecimento de
uma "mentalidade rodoviária", que considerasse a expansão da rede de trans-
portes como pré-requisito do desenvolvimento. Israel Pinheiro procurou esti-
mular Outro tipo de pré-requisito da economia agroindustrial: a formação de
mão-de-obra especializada e de centros de pesquisa vinculados ao setor. Assim
é que implantou a Fazenda Escola do Florestal, liga à Escola de Agronomia já
existente em Viçosa, a Escola Superior de Veterinária, em Belo Horizonte, e o
Instituto Biológico, também na Capital. Expandiu as instalações e recursos da
Granja-Escola João Pinheiro e da Fábrica-Escola de Laticínios Cândido Tostes,
de Juiz de Fora. Nessa fase de sua atuação pública foi um representante exem-
plar da corrente de mineiros progressistas que aderiam à concepção do capita-
lismo agrário como modo mais adequado de estimular o desenvolvimento do
Estado. Nessa mesma linha de política econômica está outra realização desse
período, a construção do grande Hotel e Balneário de Araxá. Impressionado com
sua incansável atividade, Getúlio Vargas convocou-o, em 1941, para integrar a
comissão que discutiria uma série de acordos econômicos com o governo norte-
americano. Tal comissão resultara da necessidade de enfrentar problemas rela-
cionados com a produção de guerra e a defesa do Hemisfério, no momento em
que o avanço nazista parecia triunfar na Europa e na África. Uma das conse-
quências dos chamados Acordos de Washington, assinados em 1942, foi a deci-
são de aumentar a produção de ferro e aço, para assegurar fornecimento contí-
nuo às forças aliadas. Dai a criação da Companhia Vale do Rio Doce, encarrega-
da da exploração e beneficiamento do minério de ferro da região de Itabira. Já
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em junho de 1942 Israel Pinheiro assumia a presidência do novo empreendi-
mentos ficando no cargo até fevereiro de 1946, quando foi ocupar uma cadeira
Assembléia Constituinte Federal, eleito pelo PSD, partido que ajudou a fundar,
em abril de 1945. Foi secretário-geral da agremiação até sua extinção, em 1965.
Na Constituinte de 1946 foi um dos deputados que mais emendas propuseram
ao projeto da Carta Magna que então se elaborava. Preocupava-se basicamente
com a regulamentação da economia. As emendas que apresentou - dez delas in-
corporadas ao texto final - versavam sobre o exercício das profissões liberais,
terras aproveitáveis, nacionalização de empresas concessionárias de serviços
públicos federais, estaduais e municipais, proteção alfandegária, aquisição de
terras devolutas, serviços de telégrafos, radiocomunicação e navegação aérea,
riquezas do subsolo, mineração e metalurgia, águas e energia hidrelétrica, flo-
restas, caça e pesca, propriedades rurais e urbanas e sobre o aproveitamento in-
dustrial das minas e jazidas minerais. Como membro da Comissão de Finanças,
já no primeiro período do legislativo regular emitiu pareceres favoráveis à cria-
ção de uma rede nacional de frigoríficos, ao reaparelhamento do sistema ferro-
viário, ao aproveitamento sistemático do Rio São Francisco, à recuperação da
economia da borracha, a urna política de estímulo à cultura do trigo, ao combate
à peste suína. No plenário, discursava muito, defendendo os projetos que apre-
sentava visando à mecanização da lavoura e à criação de um Ministério da Eco-
nomia. Em abril de 1950 apresentava à Câmara a emenda que determinava a lo-
calização do novo Distrito Federal. Como Juscelino Kubitschek, era convicto
adepto da conveniência de se mudar a capital do País para o interior. Só assim,
julgava Israel Pinheiro, o Brasil acabaria por integrar-se de modo estável e defi-
nitivo. Ainda em 1950, fez parte da delegação brasileira presente à Conferência
Interparlamentar, realizada em Paris. Em 1954, reelegeu-se deputado federal
para a 3t legislatura. Era agora membro da Comissão Especial de Imigração e
Colonização, mas, tão logo Juscelino Kubitschek assumiu a presidência da Re-
pública com o firme objetivo de transferir a capital federal para o interior, Israel
Pinheiro foi indicado para a Comissão Especial de Mudança da Capital Federal.
Em 1956, renunciava ao mandato legislativo para assumir a presidência da
Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil (Novacap). Juscelino con-
fiara-lhe a missão de garantir a construção de Brasília antes do final de seu
mandato presidencial, por já conhecer a capacidade de trabalho, a disposição
para superar obstáculos, o senso de urgência histórica que também caracteriza-
vam a personalidade de Israel Pinheiro. O núcleo central de Brasília concluía-se
em 1959 e o presidente nomeava Israel Pinheiro primeiro prefeito da nova Capi-
tal Federal. A realização de um empreendimento de tal porte teve, naturalmente,
muitos detratores. Israel Pinheiro foi acusado de malversação de fundos públi-
cos e de beneficiar protegidos. As acusações atingiram virulência suficiente para
levar o presidente Jânio Quadros, tão logo assumiu o governo federal em ja-
neiro de 1961, instaurar uma Comissão de Inquérito para investigar a atuação da
Novacap e a administração do primeiro prefeito de Brasília. A conclusão do in-
quérito evidenciou a total lisura de todas as operações autorizadas por Israel Pi-
nheiro e endossadas pelo tesoureiro da Companhia Urbanizadora, o deputado
Guilherme Machado, da UDN. Deixando a Prefeitura de Brasília, no início de
1961, retornou às atividades particulares em Caeté. Sua volta à vida pública
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ocorreu no tenso contexto das mudanças políticas e institucionais decorrentes
do movimento militar de março de 1964, que depusera o presidente João Gou-
lart. O calendário eleitoral fora mantido, a intervenção militar dando ainda, na-
quele momento, indicações de seguir o padrão tradicionalmente moderador ca-
racterístico da participação política das Forças Armadas desde a inauguração da
República. O PSD mineiro havia apresentado o nome de Sebastião Pais de Al-
meida para o governo do Estado, candidatura que ganhava amplitude. Todavia,
pressões de setores civis e militares mais conservadores culminaram no cance-
lamento do registro dessa candidatura pela Justiça Federal, em setembro de
1965, a menos de um mês das eleições. A liderança pessedista convocou então
Israel Pinheiro para a campanha. Tinha ele 69 anos, mas não hesitou. Pôs mãos
à obra e elegeu-se a 3 de outubro. Tomou posse em 31 de janeiro de 1966 e seu
mandato só terminou em IS de março de 1971. No início de sua gestão teve de
enfrentar sérias dificuldades políticas resultantes da insatisfação de setores mili-
tares com os resultados eleitorais e com a própria estrutura político-partidária
existente. Logo seguiu-se a primeira grande mudança institucional do novo re-
gime. O Ato Institucional n 9 2 extinguiu os treze partidos organizados e estabe-
leceu o sistema bipartidário. Além do mais, instituiu a eleição indireta para o go-
verno estadual. No novo quadro político-partidário, Israel Pinheiro filiou-se à
ARENA e tratou de organizá-la em Minas, seguindo critérios de conciliação e de
harmonização das forças política locais. Percebia que a dispersão de esforços
seria prejudicial a Minas Gerais, num contexto de medidas que visavam ao en-
fraquecimento da autonomia administrativa e financeira dos Estados. De fato,
um dos primeiros grandes problemas que teve de enfrentar foi o do depaupe-
ramento súbito da Fazenda estadual, resultante da reforma tributária de 1967. A
criação do Imposto de Circulação de Mercadorias (1CM), que substituiu uma sé-
rie de outros tributos até então cobrados, exigiu certo tempo de implantação,
durante o qual o governo se viu quase que totalmente carente de recursos. A
situação era agravada pela velada hostilidade do governo federal em relação a
Minas, o que não facilitava créditos extras para atender à emergência. Na men-
sagem que dirigiu à Assembléia Legislativa em 1968. Israel Pinheiro comentava
essas dificuldades: "Se é de aplicaçãorelativa mente fácil nos setores industriais,
o 1CM apresenta sérios problemas de ordem prática ao aplicar-se ao comércio e
à agricultura, que são as atividades predominantes em nosso Estado. Por outro
lado, a execução dos novos preceitos constitucionais relativos ao Imposto único
sobre Combustíveis e Lubrificantes, ao Fundo Rodoviário e aos Impostos únicos
sobre Energia Elétrica e sobre Minérios, todos de capital importância para Minas
Gerais, teve de aguardar, por muito tempo, a regulamentação respectiva, retar-
dando-se o recolhimento desses tributos e concorrendo, evidentemente, para
agravar-se a situação". Essa conjuntura adversa levou Israel Pinheiro a implan-
tar mudança significativa na Secretaria da Fazenda, que foi a criação do Centro
de Processamento de Dados. O cadastramento dos contribuintes e o controle da
despesa pública passaram a ser feitos por computação eletrônica, aumentando
rapidamente a eficiência dos serviços de arrecadação e de contabilidade. Essa
medida foi o início de verdadeira "revolução administrativa", que plantou as ba-
ses para a abrangente racionalização do serviço público operada no governo de
Rondon Pacheco. Israel Pinheiro dava-se conta da conveniência de estender a
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mudança a todos os demais setores da administração. Por isso criou o Escritório
Técnico de Racionalização Administrativa (ETRA), diretamente vinculado ao
Executivo, com o objetivo de elaborar planos integrados de processamento de
dados, unificando as informações das diferentes áreas governamentais. Tornou-
se logo evidente o efeito modernizador de tango alcance p'oduzido por essa
medida. Cada órgão público foi forçado a padronizar os dados, fomulários e
operações a ele afetos,di munindo gradualmente a margem de incerteza e igno-
rância na feitura de orçamentos e planos. Israel Pinheiro não discordava da ne-
cessidade de se fortalecer uma tecnocracia eficiente tanto no âmbito do governo
federal quanto do estadual. Tinha uma concepção pragmática do papel que de-
veria caber a assessorias técnicas no processo decisório governamental. Assim é
que, logo ao assumir o cargo, extinguiu a Secretaria de Estado do Desenvolvi-
mento Econômico, criada durante a gestão de Magalhães Pinto, substituindo-a
pelo Conselho Estadual de Desenvolvimento (Lei n 2 4.133, de 20 de abril de
1966). Em sua mensagem ao Legislativo, no ano de 1967, assim justificava a me-
dida: "O planejamento global tem no Conselho Estadual de Desenvolvimento o
núcleo de um sistema integrado que a administração busca institucionalizar.
Concebida em bases ajustáveis à realidade político-administrativa do Estado, a
criação desse órgão resultou de observações sobre o comportamento de entida-
des semelhantes noutras unidades da Federação e da experiência pouco pro-
veitosa de agência planejadora em nível de Secretaria, como ocorreu com a Se-
cretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico, extinta no princípio do atual
governo". Ao Conselho atribuiu-se a tarefa de fixar as diretrizes de ação gover-
namental bem como a responsabilidade de institucionalizar o sistema estadual
de planejamento. Este era concebido como "técnica de administração e governo,
visando o desenvolvimento econômico e o bem-estar social". O sistema esta-
dual de planejamento ficou constituído pelo Conselho Estadual de Desenvolvi-
mento como órgão de cúpula; pelo Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais
- BDMG (criado durante o governo de Magalhães Pinto); pela Comissão de De-
senvolvimento do Vale do Jequitinhonha - Codevale (também obra final do go-
verno Magalhães Pinto); pelo Departamento Estadual de Estatística; pelo De-
partamento Geográfico; pela Diretoria de Orçamento, Organização e Métodos da
Secretaria da Fazenda; pelos grupos ou assessorias instituidas em entidades da
administração descentralizada, incumbidos da elaboração e controle dos respec-
tivos programas de trabalho; pelas assessorias de planejamento e controle cria-
das nas Secretarias de Estado e pelo Escritório Técnico de Racionalização Admi-
nistrativa. Apesar dos esforços envidados no sentido de aumentar a eficiência da
máquina estatal como arrecadadora de recursos e promotora de investimentos
de base, necessários à dinamização da economia, Israel Pinheiro reconhecia um
tipo de dificuldades que decorriam propriamente do novo quadro político-insti-
tucional inaugurado em 1964. Comentava, por exemplo, em sua mensagem ao
Legislativo no ano de 1967: "A política de estímulos fiscais com que justamente
se visa a acelerar o desenvolvimento regional de certas áreas como o Nordeste e
a Amazônia, situa Minas em plano de inferioridade quanto aos atrativos que
oferece aos investimentos da iniciativa privada". Conseqüentemente, Israel Pi-
nheiro tratou logo de criar os meios para melhorar as condições que Minas po-
dia oferecer a empresários locais, de outros Estados da Federação e estrangei-
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ros. Por um lado, implantou também uma política de incentivos fiscais, através
da Lei n2 5.261, de 19 de setembro de 1969. Consistia o estímulo na vin-
culação de 40% do valor do Imposto sobre Circulação de Mercadorias não
computada a cota destinada ao Fundo de Participação dos Municí-
pios, aos seguintes fins: 12) 32% para a compensação dos investimentos
feitos pelas empresas; 2 9 ) 5% ao BDMG, a titulo de realização de capital pelo
Estado; 32) 3% para a formação de um fundo de financiamento a programas de
pesquisa aplicada nos campos econômico, administrativo e tecnológico, a serem
elaborados e executados por uma fundação estadual. Ainda em dezembro da-
quele ano, sancionava a Lei n° 5.399, criando a Fundação João Pinheiro. Sua
principal finalidade era prestar aos setores público e privado serviços relaciona-
dos com a transferência, adaptação, aperfeiçoamento, criação e aplicação de téc-
nicas, principalmente nas áreas de economia, administração e tecnologia básica
e social. Por Outro lado, no esforço de intensificar a acumulação de capital em
regiãesíe setores carentes, Israel Pinheiro pôs em práticas algumas medidas de-
senvolvimeritistas inovadoras e algumas outras inspiradas no ideário mais tradi-
cional que seu pai já defendia, no começo do século. Guiava-se pela premissa de
que a agroindústria era o caminho certo a trilhar. "Nossa experiência adminis-
trativa, afirmava, em 1967, convence-nos de que redenção de Minas reside na
expansão da agricultura, com a concomitante industrialização de seu produtos e
no bom e metódico aproveitamento de todos os nossos recursos naturais". Das
medidas mais tradicionais de estímulo à agricultura dava conta em sua mensa-
gem ao Legislativo no ano de 1969. Haviam sido importados 390 tratores que,
"cedidos às Prefeituras, cooperativas e agricultores, concorreram para a amplia-
ção da área cultivada e, conseqüentemente, para o aumento da produtividade
agrícola. Foram instaladas duas fazendas-escola e sete fábricas-escola, que
contribuem para levar métodos racionais e mão-de-obra qualificada à lavoura e
à industrialização dos produtos agropecuários". No final de seu governo, esta-
vam em pleno funcionamento as fazendas-escola de Felixlândia, João Pinheiro,
Arcos, Ponte Nova e Acauã. As medidas inovadoras resultaram em grande me-
dida de trabalhos desenvolvidos pelos técnicos do Conselho de Desenvolvi-
mento. Sua realização dependeu substancialmente de fontes financiadoras ex-
ternas e de outras ligadas ao governo federal. Foi este o caso do mais impor-
tante projeto de desenvolvimento regional iniciado por Israel Pinheiro, o Plano
de Desenvolvimento do Noroeste (Planoroeste), que, ao lado do Vale do Jequi-
tinhonha, era a parte mais desvalida em Minas Gerais. Os recursos para o apro-
veitamento do cerrado-formação natural ali dominante-vieram inicialmente do
Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), da Agência Internacional de
Desenvolvimento (AID), do Ministério do Planejamento, do Instituto Brasileiro
de Reforma Agrária (IBRA) e do Instituto Nacional de Desenvolvimento Agrário
(INDA), O sucesso nas negociações visando a obtenção de financiamentos para
o aproveitamento do cerrado, demonstrou não só a qualidade do trabalho dos
técnicos do Conselho de Desenvolvimento como também o eficiente efeito de
demonstração garantido pelo funcionamento da Fazenda-Piloto de Felixlândia, à
qual Israel Pinheiro insistiu em dar o nome de "Guimarães Rosa", em justa ho-
menagem ao grande escritor mineiro que transportou para sua obra a vida e a
gente de nossos sertões. A realização e fiscalização do Planoroeste foi entregue
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à Fundação Rural Mineira-Colonização e Desenvolvimento Agrário (Ruralminas),
criada pela Lei n 2 4.278. de 21 de novembro de 1966. Essa fundação constitui
mais outra evidência da preocupação de Israel Pinheiro com o desenvolvimento
integrado da economia agrícola mineira. Seu objetivo era o de suplementar a
ação estatal nos projetos de colonização e desenvolvimento rural. Não obstante
tenha sido criada para atuar sobre todo o território mineiro, seu trabalho, ao
longo do tempo, concentrou-se nas regiões mais subpovoadas do Estado, ou
seja, o norte e o noroeste de Minas. A região mineira do Poligno das Secas foi
considerada pelo governo como um caso especial, tal a gravidade e urgência de
solução de problemas seculares que a afligiam. Logo no início de seu mandato,
Israel Pinheiro regulamentava a Superintendência de Desenvolvimento da Área
Mineira do Polígono das Secas (Sudeminas), através do Decreto n'2 10.023, de 23
de agosto de 1966. O órgão, já autorizado por lei passada no governo anterior,
ficava afeto ao Conselho Estadual de Desenvolvimento, cabendo-lhe integrar e
dirigir todos os trabalhos ligados à promoção de investimentos e planos de re-
cuperação econômica da região. Em 1970, havia 30 projetos aprovados para se-
rem financiados pela Sudene, num montante aproximado de 400 milhões de
cruzeiros. Não obstante a prioridade que atribuía ao setor agrícola, Israel Pi-
nheiro tratou também de estimular a expansão industrial do Estado. Era adepto
da tese difundida pelo Conselho Estadual de Economia e Administração, que
funcionara durante o governo de Bias Fortes, segundo a qual o parque industrial
mineiro não devia concentrar-se, mas multiplicar-se em pólos regionais que
atuassem como dinamizadores de subsistemas econômicos. Assim é que pro-
moveu a instalação de novas Cidades Industriais em Montes Claros, Juiz de Fo-
ra, Pirapora e Uberaba, que se agregavam às já existentes de Belo Horizonte e
Uberlândia. Procurou transformar o Banco de Desenvolvimento Econômico
numa instituição dinâmica e estimuladora da industrialização mineira. Sob a ati-
va presidência de Hindemburgo Pereira Dinis, o BDMG multiplicou o número de
financiamentos a projetos industriais. Até 1970, havia liberado recursos para 167
projetos, num total de 180 milhões de cruzeiros, dos quais o Banco participara
com o financiamento e garantias no valor de 125 milhões de cruzeiros. Além dis-
so, através de negociações com investidores estrangeiros, o governo de Israel
Pinheiro trouxe para Minas quatro grandes indústrias de base: a Alcominas, de
alumínio; a Mitsui, de fertilizantes; a Toshiba, de material pesado e a DelIe AI-
them, de material elétrico pesado. Visando a aumentar a eficiência e o poderio
das instituições financeiras sob o controle acionário do Estado, Israel Pinheiro
promoveu, em 1967, a fusão dos Bancos Mineiro da Produção SA e Hipotecário
e Agrícola do Estado de Minas Gerais SA. A unificação transformou a nova ins-
tituição - o Banco do Estado de Minas Gerais SA - num dos mais poderosos
conglomerados financeiros do País, ficando, à época, em 90 lugar entre os 15
maiores. Não deixou, também, de retomar seu antigo interesse pelo desenvol-
vimento do turismo em Minas. Em 1968, na mensagem enviada ao Legislativo,
afirmava que "a indústria turística, considerada nos países mais adiantados co-
mo de capital importância para o fortalecimento das rendas nacionais, encontra,
em nosso Estado, por suas atrações naturais, históricas e artísticas, perspectivas
e condições excepcionais de expansão. O impulso que lhe demos, mais acentua-
damente com o Circuito das Águas, terá novas projeções quando terminados o
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Circuito do Ouro e as rodovias Araxá- Franca e Belo Horizonte -Araxá" Durante
seu governo Continuou a obra de expansão da rede elétrica e da rede rodoviária.
Na última mensagem à Assembléia Legislativa relatava os resultados nesses
setores. "O número de localidades providas de energia elétrica da Companhia
Estatal (Cemig), que era de 186 no início do atual Governo, eleva-se hoje a 474,
aumentando-se em mais de cem por cento o número de consumidores: 156 mil
na época citada, 320 mil atualmente. ( ... ) A pavimentação asfáltica foi intensifi-
cada consideravelmente, estendendo-se, nestes quatro anos, a 1.257 quilôme-
tros e dando a média de 305 quilômetros por ano, quase um quilômetro por
dia". Preocupou-se também com a modernização de Belo Horizonte, cujo cres-
cimento populacional se acentuara rapidamente desde meados da década de
1950. Israel Pinheiro deu início à construção do novo terminal rodoviário e do
Palácio das Artes. Criou a Companhia Urbanizadora Serra do Curral (Ciurbe)
com a finalidade de planejar e propor soluções para os problemas de-
correntes do rápido crescimento de Belo Horizonte. A companhia logo
encarregou-se das obras de urbanização da Cidade da Serra. Parale-
lamente, tinham andamento as obras dos viadutos da Lagoinha e do
Centro Permanente de Exposições, bem como os serviços de uma nova rede
de distribuição de água e de modernização da iluminação pública. Foi uni go-
verno de realizações significativas levando-se em conta o período de agruras
econômicas e financeiras que afligiram o País na fase de reorganização do capi-
talismo brasileiro, que foi dos meados da década de 1960 ao início da de 1970.
Israel Pinheiro partilhava da mesma convicção que levou o presidente do
BDMG, Hindemburgo Pereira Dinis, a organizar um levantamento sistemático e
realista da situação econômica do Estado. Era a convicção de que de medidas
paliativas, baseadas em informações incompletas, não poderia provir boa políti-
ca capaz de tirar o Estado do longo processo de estagnação econômica que ca-
racterizou grande parte da sua história republicana. Não eram otimistas as con-
clusões do "Diagnóstico da Economia Mineira", trabalho dado à luz em 1968 e
produzido por um grupo de economistas do BDMG. Mas teve o mérito de hie-
rarquizar problemas e fundamentar melhor o processo decisório dentro do go-
verno. Serviu de base para atuação das administrações posteriores, represen-
tando, em certo sentido, um marco decisivo do início do "planejamento científi-
co" no governo de Minas Gerais. Ao lado de suas preocupações e iniciativas com
os problemas mais amplos da infra-estrutura econômica do Estado, que acaba-
ram dando a tônica dominante de sua administração, Israel Pinheiro dedicou-se
também à melhoria do sistema educacional mineiro. As escolas agrícolas criadas
durante seu governo justificavam-se pela própria "filosofia agrarista" que her-
dou de seu pai, João Pinheiro. Tratava-se de criar condições para aperfeiçoar as
técnicas agrícolas e aumentar a produtividade do setor. Mas deixou também
grande contribuição para a melhoria do ensino tradicional com a implantação do
Instituto de Pedagogia, vinculado ao Instituto de Educação de Minas Gerais.
Destinado a preparar pessoal qualificado para as escolas normais, formadoras
de professores primários, foi o modo encontado por Israel Pinheiro para suprir a
falta de uma Escola Normal Superior no Estado. Político sempre discreto, apare-
cia pela força do trabalho que realizava. Chegou até a ter o nome cogitado para a
sucessão do presidente Outra, nos conturbados debates políticos de 1950. Dei-
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xando o governo de Minas, no começo de 1971, retirou-se da vida pública. Per-
tenceu ao PRM, ao Partido Progressista, ao PSD e à Arena. Além de seu pai,
atuaram na política seu irmão Paulo Pinheiro da Silva, seu filho Israel Pinheiro
da Silva Filho e seus cunhados Caio Nelson de Sena e Dermeval José Pimenta.
Era tio de Raul Bernardo Nelson de Sena, Cláudio Pinheiro de Lima, Dermeval
José Pimenta Filho e João Pinheiro Neto.
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