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BENEDITO VALADARES RIBEIRO

RIBEIRO, Benedito Valadares - Político, advogado e escritor, nasceu
em Mateus Leme, Distrito de Pará (hoje cidade de Pará de Minas - MG), a 4
de dezembro de 1892, e faleceu no Rio de Janeiro - GB, a 2 de março de
1973. Filho do político municipal e Tenente-Coronel da Guarda Nacional,
Domingos Justino Ribeiro, e de Antônia Valadares Ribeiro. Casado com
Odete Maldonado Pinto Valadares Ribeiro. Fez os estudos secundários no
Colégio Dom Viçoso, em Belo Horizonte, e cursos superiores na Escola Li-
vre de Odontologia e Farmácia, depois incorporada à UMG, e na Faculdade
de Direito do Rio de Janeiro - Ri, tendo-se bacharelado por esta em 1920.
Enquanto acadêmico no Rio, trabalhou como inspetor de alunos e professor
no Colégio Alfredo Gomes e, posteriormente, como professor no Instituto
Lafayette. Logo depois de formado abriu banca de advogado em Pará de Mi-
nas, onde ingressou na política, elegendo-se Vereador. Quando principiou a
campanha pela sucessão do Presidente Washington Luís, aderiu à Aliança
Liberal e à candidatura oposicionista de Getúlio Vargas e, como chefe de
uma das facções políticas locais, venceu as eleições municipais em Pará de
Minas. Ao deflagrar a Revolução de 1930, assumiu a Prefeitura, posto em
que, vitoriosa a rebelião, se viu confirmado pelo Presidente de Minas, Ole-
gário Maciel. Quando rebentou a revolução constitucionalista de São Paulo,
em 1932, incorporou-se às forças legalistas sob o comando do Coronel
Cristóvão Barcelos, que o designou Chefe de Polícia, comissionado no posto
de Capitão, para atuar na região da serra da Mantiqueira. Eleito Deputado à
Assembléia Nacional Constituinte em 1933, um mês depois de assumir o
mandato foi nomeado Interventor Federal em Minas Gerais pelo Presidente
Getúlio Vargas, substituindo a Olegário Maciel, falecido em setembro da-
quele ano. A escolha de seu nome deu-se num clima de grande tensão entre
o Governo Federal e o Estadual. Getúlio Vargas, na chefia do Governo Pro-
visório, vinha pondo em prática estratégia consistente de neutralização das
forças políticas regionalistas que se amparavam nas velhas máquinas partidá-
rias da Primeira República. A decisiva participação de Minas na vitória do
movimento revolucionário de 1930 havia dificultado a "degola" imediata do
perremismo. Além do mais, o apoio seguro que o Presidente Olegário Maciel
deu ao Governo Provisório adiou a necessidade de cuidar da neutralização
da liderança política tradicional em Minas. Após o falecimento de Olegário
Maciel, Gustavo Capanema - que havia sido imediatamente nomeado Inter-
ventor interino - e Virgflio de Melo Franco disputavam a indicação de Var-
gas. Ambos haviam apoiado a revolução, desde a sua articulação, sendo que
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Virgflio participara ativamente do próprio movimento. Mas ambos haviam
iniciado a carreira política no velho regime, tendo compromissos e lealdades
com figuras exponenciais que os haviam sustentado. Vargas não hesitou,
então, em indicar como Interventor a Benedito Valadares, que, além de ser
seu contraparente, não tinha vínculos maiores com a ordem que a revolução
destruíra. Se é certo que Benedito Valadares fez um governo progressista,
durante os doze anos em que se manteve à frente do Executivo mineiro, e
certo também que seu compromisso político dominante foi com Vargas e
com o regime centralizado que este progressivamente instituiu ao longo da
década de 1930. Mostrou sempre grande habilidade como articulador políti-
co, conduzindo negociações e arranjos destinados a fortalecer Vargas e o
Governo Federal em momentos críticos. Assim foi quando da eleição de
Vargas pelo Congresso Federal, em 1934: da articulação e posterior esva-
ziamento da candidatura de José Américo de Almeida à Presidência da Re-
pública, em 1937; do preparo do golpe do Estado Novo e da legitimação do
novo regime, a partir de 1938; da formação do Partido Social Democrático
(PSD) e da indicação da candidatura do General Eurico Dutra, em 1945. Na
direção nacional do PSD, seu pragmatismo político e acurado 

senso de
oportunidade imprimiram à agremiação linhas de atuação que lhe assegura-
ram posição majoritária no Congresso até a dissolução do sistema pluriparti-
dário, em 1965. No Governo de Minas, como Interventor, de dezembro de
1933 a março de 1935, quando a Assembléia Constituinte Mineira o elegeu
Governador para o mandato que se iniciava, e novamente Interventor, de no-
vembro de 1937 a outubro de 1945, durante a vigência do Estado Novo,
adotou políticas que visavam à modernização da economia e da máquina ad-
ministrativa do Estado. Muitas dessas políticas decorriam das orientações re-
formistas do Governo Federal. Uma de suas primeiras medidas de impacto
foi a cassação da autonomia do Instituto Mineiro do Café, em março de 1934
(Decreto n9 11.264, de 2210311934), acatando a autoridade do recém-criado
Departamento Nacional do Café em todas as questões relativas à política de
defesa e va1orizaão do produto. O mesmo decreto atribuía a órgãos espe-
cializados da Secretaria de Agricultura, Viação e Obras Públicas a tarefa de
cuidar da assistência técnica aos produtores. Em discurso que pronunciou em
Leopoldina, a 23 de agosto de 1934, justificou a medida argumentando que,
durante seu período de autonomia, o Instituto Mineiro do Café em nada con-
tribuíra para melhorar a produtividade da lavoura cafeeira ou para assegurar
facilidades de crédito aos produtores. Em 1935, ordenou a transferência para
Belo Horizonte da sede do Banco Mineiro do Café, instalado no Rio em
março de 1934 (Decreto n2 49, de 0410511935), com isso aumentando o
controle direto do Governo Estadual sobre a instituição fmanciadora do setor
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cafeeiro. Em 1937, ampliou as atribuições do Banco, que passou a se chamar
Banco Mineiro da Produção S.A., devendo atender a todas as atividades
econômicas organizadas no Estado. Característica marcante de seu governo
foi justamente a preocupação em garantir para a administração pública con-
trole seguro sobre a rede dos bancos em que o Estado era acionista majoritá-
rio. Pelo Decreto n9 149, de 29 de julho de 1935, promoveu a revisão dos
contratos entre o Estado e o Banco de Crédito Real. Essa medida permitia
a liquidação ou transformação de carteiras, bem como a criação de novas, de
interesse público. A Lei n 2 187, de 10 de setembro de 1937, autorizou o Go-
verno Estadual a integralizar a parte do capital público no Banco Mineiro da
Produção, ficando responsável pelos depósitos de terceiros. A reorganização
da Caixa Econômica Estadual, transformando-a em órgão mais hábil de fi-
nanciamento e crédito pessoal, foi autorizada pelo Decreto-Lei n 9 142, de 30
de novembro de 1938. Em novembro de 1943, pelo Decreto-Lei n 2 6.020, o
Governo Federal autorizou o Governo mineiro a assumir a administração do
Banco Hipotecário e Agrícola de Minas Gerais. Dois motivos foram apre-
sentados para justificar o término da concessão dada a banqueiros franceses,
em 1909, para instalar e gerir uma instituição de crédito rural em Minas. Em
primeiro lugar, o fato de a maioria dos acionistas residir na França, então
ocupada pelos alemães, o que impedia a realização normal das assembléias
gerais. Em segundo lugar, o fato de a direção ter gradualmente afastado o
Banco de sua finalidade original, ou seja, assegurar crédito hipotecário e
agrícola de modo eficaz e suficiente. A nova diretoria, nomeada pelo Gover-
no Estadual, caberia garantir o objetivo fundamental do Banco, bem como
preservar os interesses dos acionistas. A 12 de outubro de 1944, o Decreto
Federal n2 6.953 declarava o Banco de utilidade pública e autorizava o Go-
verno mineiro a desapropriar suas ações. A crônica política da época asso-
ciou essas medidas ao fato de muitos funcionários do alto escalão do Banco
terem assinado o Manifesto dos Mineiros, dado à luz em outubro de 1943,
contendo críticas a Vargas e ao Estado Novo. Foi com Benedito Valadares
que se iniciou a modernização da estrutura administrativa do Governo Esta-
dual, processo cada vez mais refinado pelos que o seguiram na chefia do
Executivo. Começou com o desdobramento da Secretaria de Agricultura,
Viação e Obras Públicas, em abril de 1935. Copiando parcialmente o modelo
de administração federal, separou a Secretaria de Agricultura, Indústria,
Comércio e Trabalho e a Secretaria da Viação e Obras Públicas. Prosseguiu
com a criação de órgãos com a função de disciplinar a aplicação de recursos
para o desenvolvimento econômico do Estado. Retomando velha tese defen-
dida por políticos e produtores mineiros, buscou incentivar a policultura,
como forma de libertar a economia estadual da dependência do café. Em fins

-
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de 1935, criou o Serviço de Fomento e Defesa da Produção do Algodão,
vinculado à Secretaria de Agricultura, indústria, Comercio e Trabalho. Ain-
da em 1935, instalou em Juiz de Fora a Escola de Indústrias Agrícolas Cân-
dido Tostes, destinada a promover pesquisas relativas à industrialização de
alimentos e treinamento de mão-de-obra para indústrias alimentícias (Decreto
n2 50, de 1410511935). Também em maio de 1935, instalou o Conselho de
Propaganda e Expansão Econômica do Estado de Minas Gerais, que deveria
trabalhar "em união de objetivos" com o Conselho Federal de Comércio
Exterior, visando a estimular setores que contribuíssem para aumentar a ex-
portação brasileira. Nomeou como Conselheiros a Israel Pinheiro, titular da
Agricultura, Sócrates Alvim, Presidente da Sociedade Mineira de Agricultu-
ra, Alvirnar Carneiro de Resende, Presidente da Federação das Indústrias de
Minas Gerais, e Caetano Vasconcelos, Presidente da Associação Comercial
de Minas. Em janeiro de 1938 implantou o Departamento Estadual de Esta-
tística, diretamente subordinado ao gabinete do Governador. Sua função de
produzir dados seguros relativos à economia e à organização de Minas pas-
sou a ser complementada pelo Departamento Geográfico, organizado em
março de 1939. Inspirado em modelos postos em prática pelo Governo Fede-
ral, Benedito Valadares dava os primeiros passos, mais sistemáticos, para
diminuir a margem de incertezas dos processos decisórios e da própria feitu-
ra do orçamento público. Embora lentamente, punha em movimento a marcha
da modernização e diversificação da economia mineira. Em setembro de
1935, durante um Congresso Industrial, Comercial e Agrícola que promoveu
em Belo Horizonte, o Secretário da Agricultura, Israel Pinheiro da Silva,
anunciava as medidas já tomadas pelo Governo Estadual visando à implanta-
ção da Feira Permanente de Amostras e de uma poderosa estação de radiodi-
fusão, que deveriam funcionar como efetivos elementos de integração cultu-
ral e econômica de Minas. Não há dúvida de que à Feira de Amostras e à
Rádio Inconfidêncida coube importante papel estimulador do desenvolvi-
mento do Estado. A primeira serviu como veículo de propaganda e de pa-
dronização da produção agrícola e industrial. A segunda atuou como meio de
informação técnica, financeira, política e cultural, chegando até os mais re-
motos rincões de Minas. Inspirando-se em estratégia desde há muito favore-
cida pelo ex-Presidente de Minas, João Pinheiro, Benedito Valadares aprovou
a Lei n2 60, de 29 de dezembro de 1935, que concedia favores fiscais e isen-
ções nos fretes para o produto acabado, maquinaria e matéria-prima da pri-
meira fábrica de cigarros que se instalasse no Estado até o final de
1936. Na mesma data, pela Lei de n9 59, garantiu idênticos favores a empre-
sários que construíssem moinhos de trigo em Minas, utilizando matéria-prima
local ou proveniente de outros Estados. Buscando racionalizar a administra-
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ção de todos os serviços públicos, Benedito Valadares promoveu a divisão
do Estado em 26 circunscrições agrícolas, cada urna com sua sede, onde se
localizava um centro agropecuário. O pessoal técnico era composto de enge-
nheiros agrônomos e veterinários, a quem competia dar assistência aos fa-
zendeiros e promover programas de modernização da agricultura na região.
As circunscrições agrícolas praticamente superpunham-se às administrativas.
Aquelas, além do centro agropecuário, possuíam um centro de saúde, uma
agência da Delegacia Regional de Ensino e sedes dos órgãos executores de
obras públicas. Embora considerasse que Belo Horizonte devesse ser não só
o centro político do Estado, mas também seu pólo comercial e industrial mais
ativo, defendia a necessidade do fortalecimento de pólos regionais, em vista
da dimensão territorial de Minas e da sua relativa rarefação demográfica. Daí
ter estimulado a urbanização e a modernização de Montes Claros, cidade à
qual atribuía o papel de metrópole do Norte de Minas. Por outro lado, tratou
de promover a transformação de Belo Horizonte em centro industrial. Em fe-
vereiro de 1941, rebatendo os argumentos contrários à implantação da Cida-
de Industrial, que enfatizavam o caráter artificial dessa orientação política.
Benedito Valadares mostrava como a industrialização era um desdobra-
mento natural" de um centro ativo de comércio. Segundo ele, Minas entrava
na nova etapa de diversificação como resultado do processo normal de evo-
lução econômica. "Por isso, afirmava, cumpre ao Governo orientar as ini-
ciativas de acordo com objetivos planificados, tornando praticáveis várias
indústrias que exigem condições especiais para seu florescimento, estimu-
lando atividades novas e contribuindo para o desenvolvimento mais rápido
daquelas que já se afirmaram viáveis e futurosas" (Minas Gerais,
19102/1941, p. 8). Pelo Decreto-Lei n 2 770, de 20 de março de 1941, alguns
terrenos situados nos limites dos Municípios de Belo Horizonte e Betim -
onde veio a se erguer a Cidade Industrial de Contagem - foram declarados
de utilidade pública para fins de desapropriação. O projeto incluía a constru-
ção da Usina Hidrelétrica de Gafanhoto, garantindo o fornecimento de um
recurso básico para o desenvolvimento, de que a própria cidade de Belo Ho-
rizonte carecia, à medida que sua população aumentava, O Decreto-Lei n2
771, de 15 de março de 1941, autorizava o Governo Estadual a contrair em-
préstimo no Banco do Brasil, até o teto de 35 mil contos de réis, amortizá-
veis em quinze anos, para o financiamento das obras da Cidade Industrial e
respectiva hidrelétrica. Já em junho de 1941 estavam regulamentados os cri-
térios de aforamento dos terrenos, bem como os impostos e taxas a serem
pagos pelos empresários que ali se dispusessem a instalar indústrias. Embora
a expansão da Cidade Industrial não tenha sido inicialmente algo de espeta-
cular, foi intensa o suficiente para levar o governo, em fevereiro de 1944, a
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desapropriar terrenos vizinhos para a construção de uma vila operária (De-
creto n9 2.111). Como a maioria dos governantes que o precederam. Bene-
dito Valadares dava-se conta de dois sérios entraves ao crescimento econô-
mico de Minas. O primeiro era a ausência de uma rede integrada de vias de
transporte, que garantisse o escoamento seguro e barato da produção de to-
das as regiões do Estado. O segundo era a cobrança de impostos interesta-
duais de exportação, que dificultava o intercâmbio com os Estados vizinhos
e com outras partes do Brasil. Com relação a esse segundo problema,
aproveitou-se do caminho aberto por legislação federal que regulava a maté-
ria e expediu o Decreto-Lei n 2 143, de 30 de novembro de 1938. que esta-
beleceu a extinção gradual daquele tributo, permitindo a adaptação progres-
siva do orçamento público a esse corte. Sua abolição completa ficou marcada
para 1943. Já a modernização da rede de transportes começou com a ligação
aérea entre Belo Horizonte e o Rio de Janeiro, tendo a concessão (Ia linha
sido dada à Panair do Brasil S.A. (Lei n 2 76, de 0210911936). Em pouco
tempo, também Araxá, Uberaba, Poços de Caldas e Teófilo Otoni contavam
com conexões aéreas ligando-as a Belo horizonte. Promoveu igualmente o
reaparelhamento da Rede Mineira de Viação e a melhoria dos serviços de
navegação no rio São Francisco. Ainda não soara a hora das rodovias, não
obstante a concessão de verbas para a melhoria de estradas carroçáveis já
existentes no Estado. Inspirado pela filosofia progressista do ex-Presidente
João Pinheiro, que seu filho Israel Pinheiro, à testa da Secretaria de Agri-
cultura, não deixava ser esquecida, Benedito Valadares criou instituições de
ensino e pesquisa voltadas para o aperfeiçoamento tecnológico da agricultura
mineira. Em abril de 1939, foi inaugurada a Fazenda-Escola do Florestal.
núcleo anexo à Universidade Rural de Viçosa, hoje federalizada. A cerimô-
nia contou com a presença de Getúlio Vargas, que expôs a finalidade da no-
va instituição: "facilitar a aquisição e aperfeiçoamento de conhecimentos de
agricultura e pecuária a todos quantos lidam com essas atividades" (Minas
Gerais, 2610411939, p. 2). O método era pioneiro: o treinamento era minis-
trado na própria fazenda, os alunos ali permanecendo pelo tempo necessário,
como internos da instituição. Incorporou ao Estado o Instituto Biológico
Ezequiel Dias, reequipando-o e reorganizando-o para transformá-lo em cen-
tro de pesquisa de meios de combate às epizootias, responsáveis pelo depau-
peramento e diminuição dos rebanhos mineiros. Fundou o Instituto de Tec-
nologia Industrial. Foi um firme adepto do Estado Novo, procurando adaptar
o sistema político mineiro às exigências do regime inaugurado em novembro
de 1937. Antes mesmo do golpe que pôs fim à vigência da Constituição de
1934, e seguindo orientações do Governo Federal, nomeou comissão para di-
rigir a propaganda anticomunista em Minas, por meio de jornais, revistas e

-
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da radiodifusão. Competia também a essa comissão proceder à censura de
todas as obras de caráter didático, técnico, político, social e literário que
contivessem elementos de idéias comunistas (Decreto n2 1.008, de
2211011937). Composta de personalidades eminentes no ensino, na religião e
na magistratura de Minas, a Comissão deveria, paralelamente, apresentar su-
gestões destinadas a melhorar a qualidade e a eficiência do ensino de Moral
e Civismo nas escolas mineiras. Sua preocupação com a qualidade da parti-
cipação na vida pública levou-o a criar o Departamento de Instrução, para o
melhor treinamento dos oficiais da Força Pública (posteriormente Polícia
Militar de Minas Gerais). Nessa mesma linha política, ou seja, de incentivar
a melhoria da participação cívica e comunitária, deu grande apoio ao pro-
grama de construção de praças de esporte em várias cidades do interior de
Minas. Procurando elevar o padrão de vida dos funcionários públicos, insti-
tuiu o abono de família como complemento de seus vencimentos. Além dis-
so, construiu colônias de férias para o uso desses servidores, em Lagoa
Santa e Araxá. Deixou o Governo de Minas após a deposição de Getúlio
Vargas, em outubro de 1945. Corno fundador do PSD e Presidente da seção
mineira do partido, elegeu-se Deputado à Assembléia Constituinte Nacional,
reunida em 1946. Durante a I e 2 legislaturas (1947 - 1955), fez parte da
Grande Comissão de Constituição e da Comissão Especial que organizou o
título "Do Orçamento" da Carta Magna de 1946 e, em seguida, integrou a
Comissão de Constituição e Justiça, de que foi Vice-Presidente, e a Comis-
são de Legislação Social da Câmara. Eleito Senador da 3 à 6 legislatura
(1955 - 1971), foi líder da bancada do PSD (1960 - 1962), Presidente da
Comissão de Relações Exteriores e membro das Comissões de Constituição e
Justiça, de Serviço Público Civil e do Vale do Rio Doce. Em 1953 e 1956,
como representante, respectivamente, da Câmara dos Deputados e do Sena-
do, participou das Assembléias Gerais da ONU, junto à qual foi, em seguida,
observador parlamentar (1960 - 1967). Em 1963, por parte do Senado, inte-
grou a delegação brasileira que, sob a chefia do Presidente João Goulart, as-
sistiu à cerimônia de coroação do Papa Paulo Vi. Pertenceu ao Partido Re-
publicano Mineiro (PRM), ao Partido Progressista, ao PSD e à Aliança Re-
novadora Nacional - Arena. No PSD, fez sempre parte da direção nacional,
tendo sido Presidente da seção mineira de 1945 até a extinção do sistema
pluripartidário, em 1965. Nessa posição, um dos mais sérios problemas que
teve de enfrentar foi a cisão que dividiu o PSI) mineiro em duas alas que se
autodenominaram ortodoxa e liberal. A primeira disputa ocorreu quando da
escolha do candidato ao Governo do Estado, em 1947. Carlos Coimbra da
Luz aspirava à indicação, tendo sido preterido por José Francisco Bias For-
tes. A dissidência tomou a manifestar-se quando da campanha presidencial
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de Cristiano Machado, que perdeu em Minas para Getúlio Vargas. ('nstiano
apoiara Carlos Luz e sua Ala Liberal. O partido enfrentou novo revés, em
função de resquícios dessa cisão, quando da candidatura de Tancredo Neves,
em 1960, ao Governo Estadual. O postulante perdedor. Deputado José Ri-
beiro Pena, conseguiu a indicação de seu nome por outro partido, tendo dei-
xado o PSD a braços com o problema de dois candidatos à vice-governança.
Apesar da liderança eficiente de Benedito Valadares, o PSD mineiro foi gra-
dualmente perdendo força política nos maiores centros urbanos, como já de-
monstravam os resultados eleitorais de 1958 e 1962. Descendente de Joaqui-
na de Pompéu, era sobrinho de Benedito Cordeiro de Campos Valadares,
primo de Francisco Campos Valadares, sogro de Fernando Tavares Sabino e
concunhado de Ernesto Dorneiles. Outros parentes também tiveram partici-
pação na política mineira, como seus irmãos Antônio Benedito Valadares
Ribeiro e Inácio Valadares Ribeiro, seu primo Francisco Luiz da Silva Cam-
pos e seu sobrinho Márcio Ribeiro. Membro e Presidente de Honra do Insti-
tuto Histórico e Geográfico de Minas Gerais (IHGMG) e Presidente de Hon-
ra da Sociedade Mineira de Belas Artes, era sócio do Instituto Brasil-Méxi-
co. Deixou publicados os seguintes livros: os romances Esperidião (1951)
e A Lua Caiu (1962), as memórias Tempos Idos e Vividos (1966) e a coletâ-
nea de discursos Na Esteira dos Tempos.
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