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SENHORES REPRESE!HANTES DO POVO MINEIRO 

Apresentando-vos as respeitosas saudações do 
Poder Executivo, ao iniciardes os vossos trabalhos, 
não di ssimulo o meu arde 1te desejo de que resul
tem profícuos os vossos esfo rços em prol dos altos 
in te resses de Minas Oeraes. 

As provas qu e já destes do vosso saber e do 
vosso patrioti smo augmentam e legi timam a confi
ança que o povo deposita nos seus representantes , 
creando pa ra a opini [io uma jus ta expectativa, a que, 
cada vez mais, sabereis corresponder no desdobra
mento da vossa act i vidade legisla tiva . 

Si, de um lado, essa circumstancia accresce con
sideravelmente as vossas responsabilidades, avulta, 
de outro, o merecido pres ti gio ele que já gosa o cor
po legislativo do Estado e toma maL respe itadas as 
suas decisões. 

No momento em que me cabe a suprema hon
ra ~l e presidir aos nossos desti nos , é com a mai s 
justificada satisfação que reconheço e confesso o 
grande acerto do povo mine iro na e..,col ha dos se us 
di gnos mandata ri os no Congresso Legislativo. 

l): ... ·'• 
' I" ' I" 

Tenho, ele miuha parte, procurado se rvir com 
de votamento aos superiores in!eress2s do Estado, con
sagrando todo o vigor de minha vontade á causa do 
seu desenvolvimento e da sua prosperidade. 

Além d:1 preoccupaç5o d~ cl:u c~ba l desempenho 
aos deveres governam cntac, qul~ lliC incumbem , 
gua rdo fidciidade aos com prom issos ass umid os em 
minha plataforma e trato de realiza r, na alta magistra
tura, as promessas fei tas ao povo mjne jro, 
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Preenchimento de car· 
gos publicos 

Vida municipal 

Desobrigo-me assi m de um dever de honra e 
contribuo para a rehabilitação elos programmas, fa
zendo por integral-os na confiança publ ica, de que 
iam decahindo pelo esquecimento dos em penhos co n
trahidos ou pela degeneração dos nossos costumes 
politicos. 

Tenho posto, como me cumpre, o devido zelo 
no provimento dos cargos publicos. 

A formula estabelecida e observada desde o ini
cio do meu governo- a politica nomeia e a adminis
tração demitte- -sign ificando a destituição dos func
cionarios porventura indicados e nomeados sem a ne
cessa ria idoneidade, vai surtindo etfeitos salutares. 

Graças a isso, mélior escrupulo j<:í preside a 
essas indicações, opera nd o-se assim certa selecção 
nas investiduras, corno tanto convinha ao interesse 
do Estado. 

Os cargos ela magistratura, notadamente, vão 
sendo preenchidos por homens de intelligencia, de 
preparo profissional e de caracte1;, attenta a delicada 
missão social commeitida a esses funccionarios . De
positarias das garan ti as elos direitos dos cidadãos, 
guardas a que estão confiadas as liberdades publi
cas, devem ell es forrnar uma é!ite de hom·ens que 
se recommendem por seu sabe r, sua isenção e intei
reza moral, para melhor serem acatadas a sua aucto
ridade e as suas deci sões. 

Cumpre-lhes, sobretudo, resguardar sua insus
peição e preservar sua probidade funccional contra 
desconfianças de intervenções na politica, cujas luctas 
não se compadecem com a dignidade e funcções do 
seu sacerdocio. 

E' forçoso, porém, confessar que a magistratura 
mineira se tem imposto ao respeito e á gratidão do 
nosso povo, em cujo conceito chegou a adquirir um 
prestigio e um relevo de que precisa não decahir. 

Considerando o governo que o progresso dos 
rnunicipios é o do proprio Estado por elles constitui~ 
do, julgou de seu dever não ficar indifferente ao modo 
por que elles se conduzem ou governam. Passou a 
investigar o gráu de honestidade das administrações 
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mumc1paes e o interesse de cada uma pelo progres
so local, no intuito de providenciar como no caso 
coubesse, sem desrespeito ao principio constitucional 
da sua autonon1ia. Essa investigação lhe tem sug
gerido varias opportunidades para aconselhai-as e 
outras para recusa r apoio a erros e desmandos que 
não podem subsistir. 

Com essa att itude , muito tem elle contribuído 
para melhorar a vida municipal em varias localida
des, estimulando os respec tivos governos a cogita
rem mais do interesse geral, não raro prejudicado 
por dissídios partidarios. 

Tambem, suasoriamente, tem o governo inter
vindo para conciliar divergencias políticas nos muni
cípios, exhortando os pa rtidos a conjugarem activida
des para a lucta mais benefica do progresso municipal. 

O fom ento á nossa producção tem sido objecto fomento ã producção 
de uma preoccupação séria do governo, por isso 
que elo progres~o economico de Minas e do cresci-
mento de sua riqueza é que hão de promanar os re-
cursos necessarios ao desenvolvi mento de todos os 
se rviços do Estado. 

Dominado por este pensamento, tenho sido soli
cito em cuidar dos varios assumptos que possam 
interessa r á incrementação do trabalho e da produ
cção. 

Um delles se refere á fundação de uma escola 
de agronomia e medicina veterinari a, como meio de 
melhor apurarmos os nossos conhecim entos agro
pecuarios .. 

Não se comprehende que um Estado, como o de 
Minas, que tem na ri queza agrícola a melhor fonte 
de sua rece ita e quasi só ela agricultu ra tem viv ido 
<1té hoje, não haja ainda fundado uma escola desse 
gehero, que sirva de base á nossa educação agríco
la, que não devemos descurar, e que aperfeiçôe 
nossas noções sobre as especialidades em· que a 
agricultura se divide . 

Não só a ao-ricultura propriamente dita, mas a 
arboricultura, a horticullura, a viticultura, a silvicul
tura, a zootechnia e a economia rural são assum-
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ptos que exigem estudos e conhecimen tos especiaes 
para que logrem exito economico os que a ellas se 
consagram. 

Sem embargo do ensino ;1gricola ambulante, 
cujo desenvolvimento devemos estimular, por sua fei
ção altamente pratica e porque elle abrange os que 
não passam pela escola, tudo nos aconselha a crea
ção de um estabelecimento de ensino agrícola, aper
feiçoado e moderno. 

Imprimindo mais systema e acerto ao traba
lho rural, elle concorrerá para tornar mais · consci
ente e productivo oi nosso esforço no trato da terra . 

O fomento á produéção domina hoje todos os 
espíritos e deve constituir a poli tica, por excellencia, 
dos paizes novos . Devemos, por isso, applicar toda 
a attenção ás cousas que lhe respeitam. 

E' tempo tambem de abrirmos novo campo á 
actividade de tantos moços que, ao sahirem elos gy
mnasios, só encontram abertas á seq uencia de seus 
estudos as portas das academias, por onde envere
dam, abraçando profissões para que muitas vezes não 
possuem a aptidão neccssaria e nas quaes vão faze r 
o sacrifício da carreira e do proprio futuro . 

Conviria, pois, que auctorizasseis o governo a 
fundar, em ponto gra nde, um instituto daquell e ge
nero e a contractar profissionaes ex trangeiros, capa
zes de organ izai-o e dirigil-o com proficiencia, dada 
a escassez de summiclades em nosso paiz. 

Sem duvida serão a vultad«s as despesas com 
tal emprchendimcnto, mas os beneficios aclv1ndos á 
nossa riqueza compen arão os sacrifícios feitos . 

Selecçiio de sementes Outro, a que devemos ligar boa attenção, é o 
relativo á di stribuição das sementes, considerado re
levante para as occupações agrícolas. Mais de uma 
vez se tem voltado minha attenção para as irregula-. 
ridades desse serviço, ora decorrentes da fa lta de 
bôa semente para acquisição e distr ibuição, ora da 
sua acquisição tardia, quando é passado o período 
da semeadura c do plantio. 

Para obviar a esse inconveniente e attender aos 
interesses agrícolas, cogitou o 110vcrno de me lhorar 
no Estado esse serviço, para o que encommendou, a 



titulo de experiencia, duas machinas selcccionadoras 
de sementes, prestes a chegar e que serão logo mon
tadas em ponto convenientes . 

Gr2.nd cmcntc !nte!·cssadq em desenvolver o en
si no ag ri r~ ola alniJu1élntc , que tanto preconizei em mi
nha plataform a, nnmlou o governo contractar no 
exterior dez n: estrcs ele cultura, co:11 cujo auxilio 
prete11de imprimir maior regularidade áquelle servi
viço. 

Conh ecida a utilidade de divulgar peios meios 
agrícolas os processos technicos ma is adean tados 
em uso nos outros paizes, não se póde duvidar do 
acerto do governo ao encarar seriamente o assum
pto e procurar para ell e solução pratica. 

T2es especiali stas já chegaram a Bello Horizon
te, vindos dos Estados Unidos, e o regulamento do ser
viço está elaborado e prestes a entrar em vigor. ·~;,'~\ 

Pretende o governo ampliar ainda mais o ensi
no ambulante, que apenas recebe agora um impul
so mais vi go roso. 

Prevalecendo-se da situação européa, ainda anor
mal c insegura, que impell e para os paizes da Ame
rica mu itos 1 abitan tcs do velho mundo, tangidos pelas 
calamidades cl J guerra, acha-se o Estado grande
mente empcnhJdo em attrahir e local izar em seu ter
ritorio c ma ior numero de immigrantes extrangei ros. 
Em consequcncia, procura alargar os nucleos colo
niaes já existen tes c fundar novos em Joga res salu
bres, p;·oductivos e rnarginaes a estradas ele ferro. 

Sendo css::: medida 'fundamental ao povoamento 
do solo, ao s .!pprimento de braço á lavoura, ao 
desenvolv itT!cnto elo trabalho e cresci11 ento da pro
ducção, pen ~.a o governo que não devemos medir sa
crifício, parR a sua rea lizaç2o c que seriío fJrtamen
te rep roductivas 2s despesas nclla empenhadas. 

O In si iluto Joiío Pinheiro, fundado na fazenda 
«Ga n e1lcir2» c dcstinach ao rccolhimcr.to c cd uca
ç;[o dos n it:llOH~" cl csamp;nado , va i ser remodela
do e ter um objectivo a mais, <1perfeiçoando-sc a·
sim a sua organização. 
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E. F. Paracatú 

A experiencia demonstrou que, ao cabo de al
guns annos de recolhimento, dalli sahiam os alu
mnos á procura de collocação nas fazendas, onde 
eram explorados pelos respectivos proprietarios, á 
semelhança do que costuma succeder aos operarias 
agrícolas, não ganhando o necessa rio siquer para 
se vestirem e tratarem. Dest'arte, o Estado não 
lhes preparava naquell e estabeleci mento uma si
tuação feliz, como podia e devia faze l-o . 

Habitantes de um paiz agricola, onde o meneio 
da terra é a profissão mais frequente, julgou o go
verno que seria melhor restringir a ell e a educação 
technica dos meno res recolhidos, desviai-os das fa
zendas, onde, em busca de trabalho, iam ser ex
plorados, e collocal-os, ao deixarem o Instituto, em 
nucleos coloniaes do Estado e lotes que lhes fossem 
doados. 

Sem o apontado inconveniente, teriam assim se
guro campo de actividade para a profissão que abra
çaram e aprenderam e, estimulados pela idéa de se
rem donos da terra que iam tratar, poderiam attin
gir facilmente a prosperidade. 

Em consequencia, vai se converter aquelle es
tabelecimento em escola formadora de mestres de cul
tura e de colonos nacionaes, pois só assim podere
mos aproveitar, racionalmente, o nacional corno co
lono ou factor efficiente ela producção, de vez que 
lhe falta educação profissional, methodica. 

Tomando creanças os menores abandonados, 
ministrando-lhes instrucção elementar e ensino pro
fissional agrícola e, mais tarde, co! locando-os, adultos, 
em suas colonias, resolve o Estado dous grandes pro
blemas sociaes a um tempo : 1.", presta-lhes assis
tenda, desviando-os da estrada do vicio e do crime; 
2.0

, auxilia o augmento da producção, preparando 
braços para a lavoura e emancipando-a, em parte, da 
dependencia em que se acha elo colono extrangeiro. 

Deposita o 'SOverno fundadas esperanças nos re
sultados da reforma e, com ell a, não receia multí
plicar as filiaes do instituto pelo Estado. 

Entre os negocios do Estado, ele que vos devo 
contas, um dos mais dignos de mcn~ão é o relativo 
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á E. de F. Paracatú. Embora trate desse assumpto 
linhas abai xo, nesta mensagem, devo assignalar-vos 
que, encontrando, ao empossar-me no governo, um li
tígio entre o Estado e a Companhia Norte de Minas, 
encarregada da construcção daq uella estrada, litígio 
em que esta ex igia a indemmzação de ... ... .. · .. · 
12.000:000$000 pela declaração de caducidade da 
concessão que lhe fôra fei ta, pelo não cumprimento 
de obrigações assumidas, resolvi, no intuito de pôr 
termo á pendencia judicial, entrar em composiçãoami
gavel com a citada Companhia. 

Baseando-se em auctorização legal que lhe foi 
conferida, o governo accordou com a Companhia em 
não lhe dar indemnização alguma, mas adquirir pelo 
valor de avaliação todo o acervo da Paracatú, repre
sentado em obras, bernfeitorias, serviços feitos e ma
terial existente, pela somm a de 1.900:000$000, resol
vido, como se achava, a proseguir na sua constru
cção, que iria benefi ciar uma importante região, pro
vendo-a de meio ele transporte. 

Terminadas as negociações e firmado o accordo, 
o governo tratou logo de atacar os se rviços, havia muito 
paralysados, afim de evitar clamuificações occasiona
das pelo tem po. 

A const ru cç:io se acha em fran ca actividade, os 
trabalhos caminham regularmente, e só a falta de 
material no paiz lhes tem impedido o adeantamento. 

Um facto digno de rea lce na feitura dessa estrada 
é que o preço de sua .:~cquisição foi p.:~go e a sua 
construcção se faz se m appell o ao credito do Es
tado ou sem recu rsos cxtraorclinarios, mas com o pro
dueto, apenas, de economias que o governo procura 
rea lizar. 

De sua passagem pela administração quiz elle 
dei xa r um bom exemplo, mostrando como podem os 
dirigentes, com alguma pai·cimonia nas despesas, ef
fectuar obras de vulto para o desenvolvimento eco
nomico e o progresso, tanto do Estado como do 
paiz. 

O governo, aliás, não encontraria mais seguro 
meio de guardar as economi as que reali za, acautelan
do-as contra applicações menos prod uctivas, no fu
turo, do que na abertura de uma via ferrea, que se in-
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Crise de transportes 

corpora ao patrimonio do Estado, valorizando-o, e que 
se desti na a faze r o progresso de uma ri ca região, ser
vindo aos interesses das pop ulações marginaes e des
pertando estas para uma vida de mais intenso e fe
cundo trabalho. 

Ao mesmo tempo que constróe a estrada , cuida 
o governo de colon izar os terrenos ao lo11 go de suas 
linhas, como medi da de previdencia administrativa, 
no intuito de evitar c~ u e cll a onere o Tllesouro nos 
primeiros annos. 

A industria dos transportes, tão necessaria á cir
cul ação das nossas ri quezas, soffreu graves pertur
bações nos ultim os annos, acarretando incalculaveis 
prejuízos ao producto r, ao in termediaria ou com
merci ante e especialmente ao consumidor, pela escas
sez, nos mercad CJs de consumo, de generos ind ispen
saveis á subsistencia. 

Varias têm sido as caufas dessas pe rturbações, 
cumprindo notar, en! re outras, a f<l !ta de previ são de 
algumas· emp ~esas, a sua des ídi a no cumpritHe nto de 
obrigações contractuaes-q ue se ia tornando regra 
entre nós- a má di recção de algumas e o cresci
mento operado em nossa producção, motivado pela 
alta dos preços e pela cxrci rtação ele mercadori as 
que até ha pouco nâo iam aos mercados ex tran
geiros . 

No interesse ela normali zac;ão dos transportes 
em nosso Es ado, o rro vcrn o de Minas estuda com 
o da Un ião a sittí<1ção de en1 presr:s qu e servem a Mi
nas c a outros Estados, no intuito de encontrar para 
o caso solução conve niente . 

(embate ao alccolismo Como med ida de co mbate a um dos maiores fla-
gellos da hu man idade---o alcooli smo-elevastes no 
anno findo os im postos que incide m sobre a venda 
e o consumo de bebid a~ <:>:.ool icas A pro videncia 
acloptacla deu em resultado o fechamento de muitas 
tavernas e a suppressão, em outras, da ven da a re
talho daq uellc producto. 

0.., scienlis tas s ~i '.> unan imes em profligar o uso 
do alcool como factor, que é, de degeneração, c ases
tatí sticas das cadeias e dos manicom io~ o apontam 
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como causador do maior numero de cri mes e lou
curas. 

Agora que se desenvolve forte acção social con
tra o fabri co e consumo do alcool, tendo até o sr . 
Presidente da Republica tratado do assum pto na sua 
recente mensagem ao Congresso Nacional, julgo acer
tado. manter-se com firmeza a orientação encetad8 . . 

Os altos preços por que são cotados o assucar 
e a rapadura e a isenção de im postos concedida ao 
alcool desnaturado tornam propicio o momento para 
se proseguir na gloriosa jornada. 

Si a prohibição do fab rico da aguardente pode 
prejudicar o lavrador, tam bem é certo que augmen
tará c numero de braços nos trabalhos ruraes, onde 
sua escassez é objecto de queixas pe rmanentes. 

Reflectindo o sentimen to do povo mineiro , cujos 
hab itos semp re se pautaram por elevada conducta 
moral, o governo regul amentou a exp1oraçâo indus
trial do ci nematographo, de que tanto se tem abu
sado por toda parte, com o objectivo de fiscali zai-o 
e cohibir os damn os resultantes para a educação 
moral do povo. 

Os espí ritos incultos e as crea nças especial men
te pagam pesado tri bu to ás liv res exh ibi ções desse 
genero de di ve rsão, que atten ta, ê.S mais das vezes, 
contra a ordem mora l e a prop ri a seguran ça da so
ciedade. 

Pela sua breve duração e preço modico ele 
seu ingresso, taes espectacul os são os mais aflei
çoados do grande publico , que lhes vota por isso a 
sua prefe rencia . Em virtude di sso, gosa o cinema
tographo um poder de c.l ifl' usão que augmenta os 
seus perigos e reclama a attenção vigil ante do Estado , 
como orgam incum bido ele vela r pelo decoro pu
blico. 

Em obedien"ia a esse dever e visando abolir a 
influencia desses espectacul os sobre os bons costu
mes, o governo, al ém do respectivo regulamento, ex
pediu a respeito severa circular aos age11tes da au-· 
ctori dade, encarregados el e sua execução, ex igindo 
delles fiel obse rvancia das suas disposições . 

O governo tambem estu da um plano para o em:
prego. do cinematographo como meio de educação 
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Siderurgia 

nos grandes nucleos escolares, procurando assim ti
rar delle vantagens para a causa do ensino. 

A descoberta do valor industrial das immensas 
jazidas de minerio de ferro do Estado de Minas tem 
de certo tempo a es ta parte chamado a attenção dos 
industriaes do mundo inteiro para o papel que ellas 
poderão representar como fonte de abastecimento de 
suas uzinas localizadas no extrangeiro. 

Antes da guerra, inglezes, allemães, americanos, 
belgas e francezes percorreram varies pontos do Es
tado em visita ás montanhas ele ferro, que são a nossa 
gra nde riqueza do futuro. 

Foram, por essa occasiã o, adquiridas muitas ja
zidas e, finda a guerra, voltaram os industriaes nova
mente as suas vistas para o minerio de alto teor e 
grande pureza, espa lhado pelo territorio mineiro. 

Tenho conhecimento de que uma das jazidas 
adquiridas vai ser em breve explorada para fabrica-
ção de aços especiaes . · 

Um sync!i cato norte-ameri cano se propõe fundar 
a siderurgia em Minas, mediante concessão ele favo
res que lhe permittam explorar o minerio em alta es
cala e exportai-o para os Estados Un idos, afim de ser 
al li beneficiado. 

O Governo do Es tado, tendo em consideração que 
o problema da siderurgia no Brasi l é mais nacional 
do que regional, por isso que a ell e se li ga todo o fu
turo do nosso paiz, o tem collocado em um ponto de 
vista muito elevado e cuidadosamente o estuda com a 
un ica preoccupação de servi r aos interesses nacionaes 
do presente e do fu turo . · 

Assumpto mu ito debatido entre nós, mas em que, 
por isso mesmo, os technicos ni':o têm chegado a ac
cordo, offerece elle varias duvidas que ainda não pu
deram ser resolvid1s e que até agora têni impedido o 
governo mineiro de opinar sobre elle definitivamente. 

Empenhado, porém, em dar-lhe solução conveni
ente e acertada, de li berou o governo de Minas soli
citar a collaboração do Governo Federal para auxi· 
lial-o no exame do caso, de vez que ha.propostas apre
sentadas aos do us governos, com pedidos de favores, 
que , para não scrern demasiados ou excessivos, de
vem se r dev idamente pesados antes de concedidos. 
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Não se justificaria, realmente, a deliberação do 
Govern o Mi neiro á revelia do Governo Federal, 
porquanto o ass urnpto se prende intimamente aos 
interesses da defesa do paiz, que sobrelenm a todos 
os demais. 

Pa rece opportuno o momento para deixar asse
gurado o fornecimento de chapas de ferro e aço para 
as construcçães navaes e aços de qualidades especiaes 
indispensaveis aos arsenaes da Marinha e da Guerra· 

Por ou tro lado, a fabricação de tril hos para as 
nossas estradas de ferro economicas e eslratcgicas é 
assum pto de ca racter nacional, e a Nação não per
doaria aos di rigentes de Minas o olvido deste aspe
cto relevante da questão c a possibi lidade de se faze r 
um con tracto, em que não se tivesse a certeza da 
fabricacão dos trilhos necessa rios ao desenvolvimen-. . 
to do Brasil. 

Finalmen te, a questão do prazo para a exporta
ção do mine ri o com os favores da lei não nos deve 
se r indiffe rente, pois os progressos da siderurgia são 
extraordinariamente rapiclos, e Minas poderi a escra
vizar o Brasi l a uma si tuação desvanta josa em as
sumpto de tal magni tude , concedendo prazos exag·
gerados para o caso, quando a Suecia li mito u a sua 
exportação a 25 armos c o Chile, e111 recente conces
são, marcou o prazo limitado de 20 annos . 

Com as clausulas decretadas para o contracto 
a se r celebrado com a União, fico u dependendo de 
Minas a solução do problema, o que augmenla so
bremodo a nossa responsabil idade no caso. 

Cum pre, por isso, não nos seduza, em ma!eria 
de tamanha gravidade, a gloria ephemera de rea

. lizar apressadamente uma obra grandiosa na op inião 
commum . 

Devemos examinar o problema com calma e re
solvei-o de modo a atterider aos interesses perma
nentes da patria. 

Um dos assumptos que me têm preoccupado é o 
de saber si o Estado tem andado bem ou mal, alienan
do a partic ul ares o domínio das terras que forma m o 
seu patri monio. 

Precisamos, indubitavelmente, desbravar c po
voar o nosso só lo , porque o progresso de l m E:;ta-
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Instituto de Radium 

do depende da densidade da sua população; mas 
tambem não padece dv vida que o Estado póclc po
voar-se, accrcscer seu trabalho , producçfto e riq ue
za, arrendando por 1ongo tempo aq uellas terras e 
conservando ~ohre elléls o domínio c1 irecto. 

A historia elas nações está cheia de exemplos 
que apontam a f;:lla de terras como a maior fonte do 
mal- estm de st.as populações. Luctam estas pela 
acquisição daqL:clln•', monopolizadas ao cabo de 
algum tempo per uma aristocracia que nem as apro
veita de modo conveniente , ne m consente na sua 
expl orélção pe los mais necessitéldos. Nélscem dahi 
os descontentamentos e dissídios das classes, as con
tin uas preoccupações elos governos, o surto de dou
trinas reélcciona riac sobre a povse das mesmas e o en
sejo a revoluções que ame:Jçam subverte r a ordem e 
enthron iza r a ana rchia . 

Em Mina. , Estado de immigração, onde faltam 
braços e "obram terra~ , j <í se conhece um typo que não 
differe muito do servo da g!eba e que não consegue 
terra para lavrar sinão em cond ições que o reduzem 
éÍ semi-escravidão, por isso que, ao termino da colhei
ta, é ell e fo rcado a cntrc!!m· ao arrenda nte o produ-. " 
cto quasi todo do seu esforço, que a este, por va-
rios motivo', eleve pertencer. 

Ora, nf:o devendo os governos circumscrever sua 
acção éÍS ncce sidades do presente, mas cumprindo
lhes tambem prever c formar o futuro, preparando 
por antccipaçito o provimento ele suas necessidades, 
não será dcsaçcrtado que examineis o assum pto e a 
nossa legislação a rec;pcito . 

A legislação antiga já fui até ce rto ponto orien
tada neste sentido; pois as cartas de sesmari a esta
tui am a prohil içfto dos Jati fundios, dispunham sobre 
a abertura de estradas publicas, etc. E, si taes dis
posições não tive ram execução c se tornaram letra 
morta no Brasil, isso se deve éÍ di tanc ia que nos se· 
parava do governo da metroprJ!e c LÍ vezes ann ul lava 
as decisões cmanac as ela atictoriclade. 

Grandes beneficios podem ser proporcionados 
á populaçfto do ~·siado corn a fumlé\Ç.'ío , entre nós, el e 
um Instituto de l(adium . 
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Uma tal iniciativa tem hoje summa importancia, 
por se conhecer que as a )p\ icações do radiwn têm 
dado em todos o· paizes civilizados surprehendentes 
resultados tl!erapeuticos no tratamento de av ultado 
numero de moles tias graves . 

Destaca-se entre estas a do cancer , fl agello que 
acompanhou sempre a humanidade e que só nos Es
tados Unictos faz , annualmente , 100 .000 victimas, se
gundo a estatística . 

E' certo que no tratamento desta enfermidade o 
poder curativo do radium não está assegurado de 
modo definitivo, a ponto ele se poder aHirmar que 
elle cura todos os h mores malignos; mas a experien
cia já tem constatado a cura de grande numero de 
casos, especialmente no inicio da molestia, o que sug
gere a idéa de sobre el!e se fazerem estudos pacien
tes e mais completos. 

De todos os agentes propostos e experimen tados 
até hoje , é el le o mais poderoso e util que se tem em
pregado contra essa devastadora affecção, que dia a 
dia mais se di fl'unde por, toda parte. 

Seria obra meritoria, no momento em que o mun
do scientifico abre guerra a esse temeroso inimigo da 
humanidade, que os Poderes Publicos de Minas es
timulassem no Estado essa benemerita campanha. 

A reforma constitucional, que emprellendestes l!eiorma Constitucional 
e ainda exarllinais, deve continttélr a merecer a vos-
sa particul ar attenção. 

Si a approv2.rdes na parte relativa aos advogados 
provisionados, seria eq ui tativo que, em favo r del
les, se creasse a preferencia para a nomeações de 
se rventuarios de justiça. 

Não só muitos desses provisionados encarreira
ram para D.quella profissão todo o seu pensamento e 
sua actividadc, como devem possuir uma pratica fo
rense que se não encontra em outros concorrentes 
aos officios de justiça e lhes facilita o bom desem
penho daquella funcções . 

Deve tambem merecer a vossa maio r conside
ração a parte referente á creação de prefeitu ras. A 
diversidade ele opiniões entre os technicos e as va
cillações da jurisp rudencia no tocante ao assumpto

1 
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Codigo Judlciarlo 

Congresso de Gcogra· 
phia 

não passarão despercebidas ao esclarecido espírito 
dos legisladores mineiros, que sobre ell e meditarão, 
á procura de solução q uc lhes pareça mais acer
tada . 

A organização do Codigo Judici ario, de que vos 
fallei em minha ultima mensagem, fo i confiada á re
conhecida competencia do sr. desembargador Arthur 
Ribei ro, Presidente do Tribunal da Relação, o qual 
estuda e elabora um projecto que passará pelo exa
me de uma commissão revisora, composta dos des
embargadores Tito Fulgencio e Raphael Magalhães, 
e dos advogados drs. Francisco Me ndes Pimentel e · 
Flavio Fernandes dos Santos, presidente do Institu to 
da Ordem dos Advogados, desta Capital. 

De como agiu o gove rno acertadamente nessa 
escolha, dão testemunho os applausos com que a 
opinião publi ca a recebeu em todo o Estado. 

Convocado pelo Ins'i tu to Historico e Geogra
phico de Minas, sob os auspícios do governo do 
Estado, mediante incicação do 5~ Congresso realiza
do na Bahia, reuniu-se em setembro nesta Capital o 
6. o Congresso Brasil eiro de Geographia. 

Trazendo como lemma a unidade do Brasil, so
brepondo aos seus estudos scientificos a preoccu
pação cívica ele estreitar os laços federa tivos pela 
solução dos li tígios de 'fronteiras entre os Estados 
da União, essa Assembléa destacou-se das anteriores 
pelo generoso relevo nacionalista de seus desígnios 
e consequente interesse publico de suas d eliberações 
e de seus resul tados . 

Si é certo que ella não conseguiu extinguir, de 
vez, as irritantes contendas territoriaes, tão nocivas 
á nossa civilização, á fraternidade dos Estados e á 
bôa ordem administrativa, não ha negar que enca
minhou approximações e convenios fe lizes, creou 
por toda ·a Nação uma viva e saudavel atmosphera 
de sympathia brasileira e, sobretudo, trouxe para 
o grande scenario do paiz, es timulante de responsa
bilidades, as questões fronteiriças de todo o nosso 
territorio, envenenadas, até então, no ambiente, neces
sariamente regionalista e estreito, das unidades inte~ 
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ressadas. O Governo do Estado, sensível á g rata 
honra da hospedagem e accorde com o sentimento 
do povo de Minas, prestou as homenagens devi
das aos illustres membros elo Congresso e presti
giou, sem reservas, seus generosos intuitos. 

As contingencias da nossa formação historica e a 
circumstancia da nossa situação de Estado central 
explicam a multiplicidade das contestações de limi
tes com os Estados confinantes. 

Cumpre, porém, assignalar, para honra de Minas 
Geraes, que a cultura política de seus dirigentes, a 
consciencia sempre presente de suas responsabilida_ 
des, o «senso grave da ordem» que, no dizer do 
inolvidavel João Pinheiro, constitue a característica do 
mineiro, jamais permittiram se obliterasse em nós o 
sentimento de solidariedade da patria unida e inde
s tructivel. 

O zelo pela integridade de nosso territorio se 
tem, por isto, exercitado, sempre, dentro da ordem 
e do respeito devido aos vizinhos contestantes. 

Não teve, infelizmente, solução definitiva, no 
correr do período governamental de que vos dou 
conta, um só desses dissídios seculares. 

Os accordos entabolados com os Estados de S. 
Paulo e da Bahia não pennittiram o desejado levan
tamento final de nossas divi sas- o primeiro, por ha
verem os peritos dissentido profundamente na inter
pretação de pontos essenciaes do convenio, e o se
gundo, pela impossibil idade de se ratificar o ajuste 
preliminar, desencontrado com instrucções do go
verno. 

No relatorio do Secretario do Interior encon
h·areis informação documentada do assumpto. 

Graças, porém, á benemerita iniciativa do go
verno da Republica, a Conferencia de Limites lnter
estaduaes, ora reunida na Capital Federal, com a mais 
franca adhesão de todos os Estados, abre 'Opportu
nidade incomparavel a que o Brasil ponha termo ás 
incertezas de suas fronteiras internas e, assim, com
memore o centenario da sua independencia na união 
perpetua e indissoluvel das suas antigas provin~ 

cias . 
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funccionalismo 

Suppressão do ca r ~o 

de Juizes Municipaes 

Tendo applaudido, sem restricções, a magna
nima idéa, constitu i rep rese ntantes do Estado na 
Conferencia os illustres mineiros srs. deputados Julio 
Bueno Brandão e Antonio Augusto de Li ma e o dr. 
Francisco Mendes Pimentel , outorganclo .. lhes i:oclos os 
poderes precisos para o grand ioso fi m collimaclo. 

O funccionalismo do Estado continúa a desem
penhar honrada c nobremente as funcçõcs que lhe 
são attribu idas por nossas leis e respectivos regu
lamentos. 

Suas condições actuaes não passam desperce
bidas ao Governo dea nte da crescente carestia da 
vida. Este phenomeno cconomico, que leis positivas 
não podem resolver, sinão pe la intervenção do Es
tado no auxílio éÍ maio r producção, na díffusão do 
credito e dos meios de transporte, não desapparece
rá de chofre, por não poderem ser removidas, com 
rapidez, as causas varias que o determinam. 

Convem, ass im , attender, na med ida do possível, 
á situação precaría dos servidores do Estado, estu
dando-se, porém, o assumpto com alto criterio e 
ponderando bem o accrescimo da despesa que de 
sua solução advírá ao nosso orçamento, já onerado 
com encargos serios e inadiaveis, sem esquecer a 
transitoriedade do phenomeno. 

Tambem me reporto ao que, a este respeito, 
vos disse em minha mensagem do anno passado, 
onde expendi considerações dignas de serem por 
vós ponderadas . 

Parece co venicnte a suppressão do cargo de 
jui zes municipaes, conservado apenas nos termos 
annexos, tal como já se praticou em Minas. Si essa 
medida não surtiu o effeito vi sado, foi por se haverem 
confiado as funcções .1 ju izes leigos, nem sempre com
penetrados da dignidade da sua missão e, aliüs, sem 
estimulo ·para isso, dada a gratuidade do cargo. 

A experiencia aconselha outra norma : transfc· 
rir aos juizes de direito as funcções dos juizes mu
nicipaes, tornando voluntario o recurso de pronun
cia e passando a Camara Criminal a conhecer , em 
materia cri me, e a Camara Civil, em materia cível, 
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de todos os recursos que, na legislação vigente, so
bem dos juizes municipaes para os de direito. A 
estes dever-se-á arbitrar uma gratificação especial 
para isso, e poderão, sem grande sobrecarga (salvo 
uma ou outra comarca\ desem penh ar esse serviço , 
sobretudo si attendermos a que fora m creadas vari as 
comarcas ond e é pouco intenso o movimento :toren
se. Caso algum dos jui zes julgue por demais pe
noso esse augmento ele trabalho, poderá a lei fac ul
tar-l he a demons tração di sso, c1eando o Congresso 
na coma rca o ca rgo de juiz muni cipal. Em tal hy
pothese, pe rde r<\ o juiz de direito a gra ti ficação pro
ve ni ente da suppressão. 

Resultaria disso consideravcl economia, que po
deri a ser empregada em melho rar, nos termos anne
xos, a situação dos prop ri os jui zes municipaes, cujos 
vencime ntos esté\ demo nstrado serem insuffici entcs, 
chegando a de tenninar grande numero el e vacancias 
ll t·sse cargo, cada vez menos soli citado pelos bachareís 
tnn dire ito. 

A gratificação aos jui 1cs de direito começaria 
ela d?ta em que vagasse o jui zado muni cipal da co
ma rca e ficari a dependendo de se r po r elles exerci
tada a funcção do ca rgo supprimid o. 

Bôa parte dessa economia se ri a distri buída aos 
delegados ele poli cia, funcc ionarios mal remunerados 
e sem garan tias especiaes, não só no tocan te aos car
gos, senão tambem, e pri ncipa lm ente, no toca nte aos 
vencimentos. 

E, pois, dupla seria a van tagem : mel horar o se r
viço mediante maior remuneração e tornar redu cti
vel uma verba, impossível ele o se r, mesmo em qua
dra de apertura IinanceirJ. 

Augmcntar-se··ão regul armente os ve ncimentos 
elos juizes municipaes elos termos annexos e, bem 
~ ssim , os dos promotores, egualme nte mal pagos . 

A aclopção de ssa ~rnovideo.cia , au meu vêr, con·· 
sulta ao interesse publico c rea li za o plano, que me 
trace i, de melhora r os ve ncimentos dos funccionarios 
sem maior grava me para o thesouro. 

Como con ectivo á de masiada indul gencia do 
jury e ao crescimento da criminaliclade , não tenho 
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feito uso da fa culdade, que me outorga a Consti
tui ção, de perdoar e cornm utar penas im postas a 
réos por crimes com111uns, nos termos do comprom is
so assumido em minha plataforma. 

Penso deve se r esta uma preocc upação dos 
que respondem pela segurança da vida e proprieda
de dos cidadãos, desga rantida na maio ria dos casos 
pe la extrema bcnevolencia elo jury c pela condcs
ccndencia, algumas vezes, d<os auctorid adcs admi
ni strativas . Nasce dahi uma con fi ança qu e os JWíos 
elementos depositam na impunidade, de que tanto se 
abus.:~, a qual estimu la e incrementa os crimes, espe
cialmente no interior, onde jazem mais expostas as 
populações ruraes que não presci ndem daquell as ga
ranti as, para trabalhar e produzir. 

O interesse que semp re revelas tes pela sorte 
do nosso Estado c a constante solicituclc que con 
sagrais ao !.leu pn gresso offe rece rn ensejo a que me 
congratu le comv1'"CO nelo surto de prosperidade em 
que ora se en co ntra Mi nas Geraes. 

A nossa adividadc no trabalho cresceu com i
deravelmente nos ultimos annos e, em consequen
cia, augmenta-se o vo!u1 ne da exportaç5o, desenvol
ve-se a riqueza particular c as rendas publicas as· 
cendem a alga ri smos nunca attingidos. 

Situaçao linancci ra A situação finan ce ira do Estado, no exercido de 
1919, fo i a mais prospera a que já havemos ciJ c. 
gado. 

A receita orçamentaria, calcul ada em . .. ... . . . 
35.362:400$000, ascendeu a 51 . 639:969$494, apre
sentando, pois, um superavit sobre a previ são legis
lativa, de 16 .277:569$494. 

Para es te resu1tado concorreram o progresso 
economico do Estado, uma severa e continua fisca
li zação das rendas e a alta dos preços de alguns 
productos de exportação. 

O progresso economico ele Minas accentúa-se el e 
an no pa ra anno. Na verdade, o valor da nossa ex
portação no ultimo quinquen nio apresenta e.,tes al
ga rismos : 
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1915 ... ... .......... . ' . ... . . . 221. 099:000.,'f;;OOO 
297.705:000$000 
356.3H:000$000 
37 4. 861:000$000 
492.387 :000:)000 

1916 .......... ... . ....... . . . . 
1917 .. .... . . .. .. . . ... . . .. .. . . 
1918 .. . . . ........... . .... .. . . 
1919 . ... . ... ... . ... . . ... . . .. . 

A fisca lização das re ndas, pela imparcial appli
cação das leis e regulamentos fi scaes, pelo inflexível 
c.1stigo dos exactores desidiosos ou infieis, p:: la re
moção dos fiscaes de rendas de umas para outras 
ci rcumscripções, pela energica repressão da fraude 
nas transmissões de propriedade, inter vivos c 
causa mortis, e por outros actos administrativos, con
correu, como di sse, para o augmento da receita 
Cl1'. 191 9. 

E' o que bem se avali ará , comparando a renda 
de alguns impostos, nos quaes a acção da fiscaliza
ção se faz sentir com maior evidencia, como resulta 
do seguinte quadro: 

RENDAS 
Imposto d e se ll o ... . .... . 
Novos e velhos direit os ... . 
Transniissão entre yivos ... . 
Tran smissão caum mortis . . 
Ad d icionaes . .. .. .... . .... . 
Passagens ern es tradas de 

ferro .... . ..... . ....... . 
lmlu str ias e profissões • .... 
Im posto territorial . .. ... . . . 
!!li p Osto d e CO IIS IIHIO . ... . . 

Taxa de via ção . ..... ... . . . 
Taxa de diversões . . . . ... . . . 
Mnltas .. .. .. , .......... .. . 
Divida activa in terna ...... . 

1918 
1 . 328:623~)2 15 

1. 058:972$81 1 
2 . 333:329$4G5 

891:034$839 
71)4:459$23 1i 

515:%-1.)983 
2.0S5:2V$ 132 
1. 753 :029::)282 

847 :G44$504 
4 1 8 :824~086 

187 :9 49$ 100 
147:995$8 115 
700:988$381 

19 19 
1 . 688:8G0.'!)543 
1. 334:737$607 
3.319:728$254 
1. 627 :353$24G 
l. 02G:485S041i 

80li:883$344 
2.257 :070$77G 
1.928:151$867 

919 :533$837 
f'l03:301$043 
243 :80&$040 
291:568$757 
935:54 1~>087 

So m ma. . . . . . . .. . .. . . . . 13.01i4:017$879 16. 883 :020S466 

Houve, pois, um augmento de 3 . 819:002$587 
na arrecadação el e rendas, para cujo ex ito é ind is
cutível o effeito da fiscalização. 

Si, porem, o desenvolvimento econom ico e a se
vera fi scalização contribuíram, de modo incontestavel, 
para a maior arrecadação do exercício, cumpre não es
quecer que, para este resultado, tarnbem influ iu a alta 
dos preços de productos suj eitos ao imposto de ex
portação ad vaiarem. 

Este pllenomeno econGmi co é, porém, instavcl, 
o que não só nos impõe o dever ele proseguir com 
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firmeza na transformação elo nosso regimen tri buta
rio, como exige que os poderes publicos não se 
deixem arrastar a grandes despesas, maximé sem ca
racter reproductivo, seduzidos pela apu ração cl~ 

saldos orçamentarios. 
Devemos, ao contrario, seguir o regimen pru

dente das previsões menos opiimistas, dentro das 
q uaes se possam cnq uaclrar, sem perigo de possi v e! 
def lcit e sem novos Sé crHicios do contribuinte, o: 
gastos do Estado. 

Os impostos, taxas e outras rendas que con
correram para a receita orçam entaria em 1919 as
sim se discriminam : 

l~ENDA O.RD INA RJ A : 
a) Impostos : 

exportaç;ío .. . . . ....... . ... ... . 
~o iJretaxJ do café . . . . . .. . . .. ..• 
sello, custas jucl ic iarias, etc ... .. 
uovos c velhos direi tos . . . . .. . .• 
tra nsmissão en tre vivos . . . . . . . . 
t.ransmiss{[o causa mortis . . . . . . 
passagens em E. de Feu o .... . 
ex portação do cn ro, etc . ... •.. 
add ic ionaes . .. . .. . .. .. . . . .. .. . 
<tguas minerac:; . . .. . . . . . . . .. .. . 
fe iras de gado . ..... . .. . .. . . 
iudustrias c J,füfissi."ie~ 
imposto te r r i LO ri al .. . . . .... . . . . 
consumo ... . .. .. ..... . . ... .. . 
ta xa de viação . . .. . .. .. .. . . . . . 

b) Contr ibui~õcs : 
matr iculas , an nu id ades, etc .. . . 
estat ística . .. . .. ... . . . . . . ... . . 
quotas de fisca lizaç:Io . . .. . . . . .. 
ta xa de d iversões .. . . ... . . .. .. 
rend a da Im prensa Offic ial ... . 

HE NDA EXTI~AORD I NAWA : 

a :1 Rendas : 
juros de d in heiro em ba1:co .. . .. 
~ ! rr e n dam e nto el e p rop rios . . . . . 
terrenos diaman t inos . . . .. .... . 
juros de emp restimos a cama . 

ras . . . . . . . .. . . . . . ... . . . . ... . 
multas . .. . . • •. . . . . . . . . ... . .• . . 

b) Reposições : 
repos içõe;i e resti t 11 íções . . . . . 
indemni z<l.ções ...... . .. . . . .... . 
cobrança d :t divida act iva ... . . 
amortizaçrio el e em prestímos .. .. 
venda de terras e proprios . . . 
ve nd a de vaccinas, etc . . . . . . . 
receitas de orige ns dive rsas ..• . 

Som ma ..... . ... . . .. . . .. . ..• 
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23 .483:896$4 13 
4 . 338:!!34$210 
1 . 688:8í.iO~i543 
1.331:737$607 
'L3 19:728Slii-t 
l . ó27 :353S245 

806: 883$344 
3:23 . 311~14<! 

·I. 0~6 : 485:S046 
s1 :909:suoo 

140:808)383'7 
2.25'7:070$776 
l.CJ28: 151$867 

91 H:533$837 
f>03 :288$926 

148 :359$91.i I 
2! :185$334 
8!) :400$000 

:H3 :80:>$040 
232 :495$751) 

783:f>37$655 
149:047$ 071.) 
18:668, '769 

1. '192 :877$448 
2111 :5685757 

63 :266SS23 
110:800$307 

2 .5 12 :537$253 
35() :642$832 
252:788$655 
175 : 902~;684 
92;2 : 132$096 

5 1. 630:969$494 



A despesa orçamentaria do exercício de 1919 
era de 35.342:997$986, mas elevou-se a realizada a 
39.667:526$381. 

Houve, pois, um excesso de 4. 324:528$395 · 
Para este excedente concorreram despesas extraor
dinarias,, uctorizadas por lei, e encargos que nos vie
ram de exercícios anteriores (1914 a 191 8). 

Como despesas extraordinarias, apontarei : 
1) encampação da Estr ::~d a de 

Ferro Paracatú... .. . . . . . . . . . 1. t>t Jt J:000$0tJO 
2) cmprestimo á Cai xa Benefi-

cente Civil. . . . . . . . . . . . . . . . . . lOO:OOQ,'SOOO 
3) porcentagens de mu ltas e da 

divida acti •:1 interna, abona-
das á mes ma Ca ixa. . . . . .... 119:707.:1285 

1) inicio da constru cção Lla E . 
de Ferro ParacdÍt ... .... .. .. 197:740$347 

5) a uxilio <lO monumento do 
Vpi l'an ga .. . . . ..... . ..... . . . . 25: r iOt ~'?U(JO 

SomnJ<t. .. . .... . . . . . . ..... . . -:.! . 242:447:~632 

Como eilcargos de exercí cios anteriores c que 
tivemos de pagar em 1919, enumeram-se : 

I ) divida á Ca ixa Ueucficcn te 
Militar, até 19l il , . . . . . . . . . . 301l :S71$77'J 

-:!) juros de apolic ts d a conver-
s :lo •Bahia e Minas••, dêsc1c 
19.1'1 a té ·1918 ... .. ...... . . . . . 

3) cxcc~so de reposições c resl i· 
tui çõcs l~ C exercícios ante -
r io re:; sobre o cred ito orça·· 
mcn la rio . .. . . . .. . . ..... . ... . 

4) a uxilio ao tn onum en to do 
Ypi rangn. (qu otas de 1917 e 
1918) .. . ... . ........... .. . .. . 

5) resti tui ção ao E.stado de S. 
Paulo de impostos sob re café 
arrec adados nos exercícios de 
1017 e J91 8 .. . . • ., . ....... . 

6, ú iv i d~ui ele exe rcí ci o ante -
riores até 1918 (exercíc ios 
find os) . . .. .. . ......... . ...•. 

(i :16 :631)$QIJ() 

379:610STH 

51 i:000800fl 

2 1 0:532~i924 

588 :933$291 

Som ma.... . . . . . . . . • . . 2.166:581$30H 

rmportam as duas rubricas do excedente em 
4. 409:028$942 que, deduzidos da despesa realizada, 
demonstram que a despesa rigorosamente crçamenta
ria foi de 35.258:497$419, isto é, inferior á orçada 
para o exercicio. 
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A despesa realizada assim se di scrimina: 
Secretaria do Interior . . . . . . • . 16.271:536:5142 
Secretaria da Agricultura . .... 4. 940:972$15:í 
Sec retaria das Finanças...... 18.455 :01 8$084 

Sonuna . . . ... . .... . . 39. 667:5268;38 I 

Comparadas a receita c despesa do cxerciciu, 
isto é, 

Receita .. . .. . ....... . . . ....• 
Despesa . .....• . . . .. . . .. . .... 

verifica-se um saldo de . . . .... .. .• • 
effcctivo, em especie. 

51. 639:969S49'1 
39 .667 :()2615381 

11.972:443$·1J3, real e 

E' grato assignalar este facto, quando é certo 
que o c:xercicio de 1918, como expuz na mensagem 
anterior, se encerrou com um deficit de 2.012:593$000 
e ainda nos legou os encargos já apontados, no 
total de 2.166:581 $309. 

Cumpre ainda notar que o saldo orça mentil ri o, 
que acabo de apontar, eleve ser accrescido de outras 
parcellas do balanço do exe rcício financeiro de 1919, 
na importancia liquida de 2.139:708$875, o que ele
va o saldo do mesmo exercício a 14. 11 2:15 1$988, 
assim discriminado: 

Depositado em Bancos nacio -
naes e extraugeiros . . ... ... n. 789:599S20:í 

Liquido em poder de age ntes 
arrecadadores . .. . . . . . . . . . . . 989 :372$556 

Em poder de diversos rcspon-
save is e de camaras muníci-
paes, no exercício.. ... . ... 333: 180$227 

Somma. .. . . .. . .... .. 14.11 2: 151:5988 

De accordo com auctorizaçõcs legaes, este sa ld o 
está sendo e será applicado na sol ução de problemas 
el e relevan te interesse economico e financeiro elo Es
tado, do que vos darei contas opportunamen te. 

Dividalundada interna Não sofireu alteração o estado da divida Iu nda-
cla interna, cujos juros têm sido pagos com rigorosa 
pontualidade, tendo o Thesouro posto em di a, como 
já disse, o pagamento dos juros das apo1ices elll itti
das para a conversão da divida da << Bahia e Minas», 
que desde 1914 não eram sati sfeitos . 



Rcalizámos com antecipação não pequena a rc· 
messa para Pari s dos fund os necessarios para o ser
viço de juros e amortização ela divida externa em 
I 919 e já estamos ali i habi li tados para a satisfação 
elos nossos compromissos venciveis até 15 de janeiro 
elo anno prox imo futuro. 

Na fórma dos nossos contractos foram resgata~ 
elos , por sorteio, por conta do exercício de 1919, 
3.772 títulos da di vida externa, no valor ele · ·· · 
1.590.250 francos. 

Não se descura, pois, o Governo de elevar cada 
vez mais o credito do Estado no Ex terior, mantendo-o 
crescente no interior, do que é índice eguro a bôa 
cotação actual das nossas apolices. 

Por e ~;ta syn thetica exposição, cuj o desenvol~ 
vimento e detalh es vos sc tzto fornecidos pelo relato
do elo Secretari o das Finanças, comprehendereis o 
zelo , a preoccu pação c o empenho do governo em 
faze r a melhor administração financeira, como fun
damento de uma políti ca de largo desenvolvimento 
de Minas, sem novos encargos para o contribuinte . 

Os resultados co nseguidos sflo de moícle a jus
tificar a directriz que me tracei em relação á vida 
orçamentari a do Estado. 

Dessa orientação faz parte a remodelação elo 
nosso systema tributari a, com o elevado p e n san~en
to c o l'inn e proposito de allivi ar a nossa producção 
dos encargos que sobre ell a pesam e de estabelece r 
em bases mais seguras e mais racionaes a previ são 
da rece ita an n ua l. 

Viestes, com pat riotismo, ao encontro do pro
gramma do gove rn o, vo tando a lei el a reforma do 
i111p osto terri to ri al . 

Para executa i-a, fo i expedido o necessarí o rc~ 
gulamento e já se acha rn em i11icio os trabalh os do 
novo lança rn eBto, para o qual in strucções especiaes 
foram dadas aos Ji scaes ele rendas e aos peri tos lan
ça i ores, em ordem a conciliar os altos interesses fí s
caes elo Estado com os legítimos interesses dos con
tribuintes. 

A arrecadação, de accord o colll a reforma, só 
se fará depois de terminado aquell e lançamento, o 
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Feirils de flildo 

que vos permittirá examinar quacsqucr reclamações 
que, por ventura, vos sejam dirigidas, sem prejuízo 
dos trabalhos a executar . 

Por minha vez, não deixarei de submetter ao 
vosso esclarecido espirito as que sejam enviadas ao 
governo. 

E', porém, com sati sfação que se verifica que 
a reforma vai sendo bem acolh ida pela opin ião es
clarecida do Estado, merecendo, fóra delle, os me
lhores applausos, por isso mesmo que ell a constitu 
o passo seguro e decisivo que demos para libertar a 
nossa producção elos im postos de exportação e o 
nosso orçamento da instabilidade resultante elos 
impostos ad vaZarem. 

Explicada, em nota publicada no orgão official 
do Estado, a ori entação do governo na execução da 
reforma , que é a base da sua polí tica financeira, só 
nos resta proseguir na sua reali zação, convencidos 
de que assim promovemos o maior surto economico 
de Min<~ s , pelo augmento de sua prod ucção agrícola 
e pastoril , determi1iado não só pelo allivio dos im
postos de exportação, como pelo natural aproveita
mento das terras in cu lt::ts. 

De accordo com a auctorização que me destes, 
fo i reorganizado o se rviço das fe iras de gado, que 
ficou subord inado ;,í Secreta ria das Finanças, elimi
nado o regimen do arrendamento. 

Attendendo ás conveniencias da iudustria pas
tori l, procurei installar as 'feiras em pontos naturaes 
ele exportação do gado vaccum, para o qual são prin
cipalmente destinadas . 

Foram assi m mantidas as feiras de Sitio, Bem
fica c Tres Corações e criadas as de Cmvell o, For
taleza, Campo Be iJ o, Além Parahyba, Pa raisopl)li s, 
S . Sebastião do Paraí so e Fmctal. 

O resultado da reforma, que espero seja profí 
cuo, só pocled ser apreciado no fim des te exe rcicio, 
porquanto só ago ra o novo systema entra em exe
cução. 

Correm con1 regul aridade os se rvi ços a cargo da 
Secretaria das Finanças, achand o-se em estudos os 
regulamentos para a reforma dos mesmos serv iços, 
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de accordo com as lições da experiencia e com o ex
clusivo pensame nto de tornai-os mais efficientes. 

Como de passagem já accentuei, não fo i menos 
animadora do que a financeira a vida economica do 
Estado no exerci cio de 1919. 

O valor da prod ucção exportada é representado 
pela seguinte fórma : 

I ndu3tr ia ngricola . .... .. . .. . . . .. 
ln cl ustri a pastoril .. .. . .. .... .... . 
l nd ustr ia mannfacturci ra ...... .. 
lndustria extractiva . ........ .. . 

Som ma . . . ... . . . . .......... . . . 

217 . 1!35 : W7$2li3 
200. ()52 :328$130 
32. 728:83ESó68 
42 . 171:031$300 

102 .387 :305$36 l 

O café conliiiúa a representar papel prepon
derante na vida economica e finar ceira de Minas . 

O seu valor official em 1919 fo i de . ......•.. . 
189.807:759$837. 

No decu rso do anno findo, houve um momento 
em que o commercio de café mineiro das regiões da 
Matta e do Oéste se per turbou na praça de Santos, 
ameaçando de serios prejuízos os lavrad ores c com
prado res . 

No intaito de velar pela fi el execuçã' das ven
das a termo na Bolsa daqHclla praça, o governo de 
S. Paulo prohibiu al li a cotação elos cafés <<typo 
Rio1.· . Ente dimento immediato do meu governo 
com o do prospero Estado, de par com outras recla
mações, trouxe com o resultado a modificação da 
medida,. tão nociva á producçfto mineira. 

Con1 effeito, o gove rno de S. Pa ul o revogou 
pouco depois o caracter absoluto da prohibiçJo ado
ptada, para perm ittir a cotação do c<:: fé <<typo l~ i o » , 

com esta expressa denominação. 
Satisfazia, como satisrez, esta so luçao, norrnali

zando-se o mercado de café mineiro em Santos. 
Ao mes mo tempo, attendendo a reclamações dos 

productores da zona da Matta e dos neo·ociantes de 
café na praça do Rio, quanto á enorme disparidade 
das pautas do Rio e de Santos, fixada esta no con
venio fi scal com o Estado de S. Paulo, propoz e 
obteve o me u gove rno mod ificação do m 'S lll ü conve
nio, pela qua l ficou com autonom ia para estabelecer 
em Santos a pa uta mine!ra, o que pcrmi tti u dim inu ir a 
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desegualdade, sem sacrificar os interesses fiscacs do 
Estado. 

Foi recentemente creada no Rio a Bolsa de café 
e delta se esperam resultados beneficos para o re
spectivo commercio, com vantagem para os produ
ctores, como succede em Santos. 

Não se descura o governo de estudar o proble
ma da tributação do café e confia que a reforma do 
imposto territorial , logo que entre em plena execução, 
permittirá, como é proposito inflexível dos Poderes 
Publicos, allivial-o, assim como os demais productos 
da agricultura e da pecuaria, do imposto de expor
tação. 

Na industria pastoril, o valor da exportação 
apresenta, em 1919, em confron to com o anno ante
rior, um augmento de 15.830:644$000, sendo o valor 
total da mesma exportação de 200.052:328$130. 

Problema que, nesta industria, está exigindo so
lução é o da restri cção da ma ta nça de vaccas aptas 
á reproducção, para impedir o despovoamento dos 
campos, não só em Minas, como em todo o paiz. 

Emquanto providencias legislativas, de co mpe
tencia da União e de caracter ge ral, não forem ada
ptadas, só nos poderemos defendei pelo emprego de 
medidas fi scaes. 

Peço para o ass um pto a vossa esclarecida attcn
ção, já havendo o gove rn o adoptado, quanto possí
vel, providencias a respeito. 

A industria manu fac turei ra exportou, em 1919, 
procluctos no valor de 32 . 728:838~668, ou mais 
2. I 08:889$000 do que em 1918. 

Na indu stria extractiva, cuj o total ele exportação 
foi de 42 .1 71:031 $300, hou ve um decrescim o, em re
lação ao exe rcício anterior, de 13 .548:491 $000, de
term inado principalmente pela diminuição de quan
tidade e de va lor do mangancz exportado. 

O total do imposto de exportação, collcc tad o 
em 1919, recahiu sobre as difterentes industrias pela 
fórma seguinte: 

lnclustria agr ícola . . ... ...... . 
" pastoril .... ..... . . . 
» ex tractiva ....... ... . 
)/ manufact ureira .... . 

Som ma .. . ... . .. .... . . .. . 

2R 

13.131:411S313 
5.6%:948$ 110 
3.1f:5 :?.G0$934 
1.248:276S056 

23. 483:896$113 



Quer a estatística dos valores de exportação, 
quer a receita tributaria das diversas industrias do 
Estado bem justificam o especial cuidado com que o 
governo encara o nosso problema agro-pecuario, sem 
descurar os demais, já promovendo, pela reforma 
do im posto territorial, meios de exol!erar os prod u
dos do im posto de exportação, já creando o ensino 
amb ul ante e submettendo, como hoje faço, á esclare
cida de li be ração do Poder Legislativo um conjuncto 
de medidas tendentes ao maior desenvolvimento da 
agricultura e da pecuaria. 

Dos dados expostos quanto á exportação, veri 
fi careis que cada uma das nossas industrias con
correu : 

I) Para o valor exportado, com as seguintes 
porcentagens : 

Jnclus tri a agrícola .. ... .. .. .... ... . 
lnc\ustria pastori l . .... . . ... . ... . . . . 
lnclnsfri a e>:lract iva . .... .......... . 

43,53 "/0 

40 ,81 "/, 
8,50 "/•J 

lndustria mannfactureira.. . . .... . .. 7,16 11 / 0 

II) Para a receita do Estado, com as seguintes 
porcen tagcns : 

lnclus tri a ag ríc ola . . . . . . . . . . . . . . . . . 55 ,94 °/0 

Inclustria pastoril. .. .. . .. ....... . .. 24,25 o;,, 
Jndustri a extract iva . ... . ........ . .. 14,50 °/o 
Jnclustr ia manufact ur cira........ .. . 5,31 "/0 

Na mensagem elo anno passado chamei a vos ·a 
attenção para cifras qu asi eguaes e, sob o aspecto 
tributaria, votastes meelidas que vos parecera m con
venientes para tornar mais equitati va a di strib uição 
do onus tributaria, principalmente no confronto en
tre a agricultura e a pecuaria. No fim do corrente 
exe rcício se réí verifi cado o alcance obtido pela vossa 
de li beraçfto. 

Os institutos bancarias, em que intervem a 
acção do Estado, revelam, pelos balanços de 1910, 
um movimento crescente de operações em favo r da 
agricultura, da industria e do commercio. 

O Banco de Cred ito Real el e Minas teve o se
guinte movimento : 
emprest imos na carteira conllll Crc ial.. . ... ,16 . 42;) :311:)8117 

empresti mos á agri cultura e á industria.. 41l.71 3 : 21J2~313 

no total d e ... ... . .................. 87.138:5 14S l80, 
ou 111 ais 22.536:G35$GII5 el o que em 1918. 
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lnstrucção 

O Banco Hypothecario e Agrícola forneceu á 
. agricultura, industria e commercio, sob as differen
tes fórmas auctorizadas pelos seus estatutos, no anno 
findo, a som ma de 167. 754;752$103. 

Ambos os Bancos estão em situação de franca 
prosperidade, fazendo prever um mais largo desen
volvimento ae suas operações, pela diifusão de suas 
age ncias por todo o Estado, assumpto pelo qual 
muito se interessa o governo, para levar elementos 
de credito a todas as regiões de Minas. O Banco 
Hypothecario e Agrícola que, desde I 917, tem di s
pensado a garantia de juros que lhe assegurou o Es
tado, jü póde no corrente exercício começar a resti
tuir ao Thesouro as garantias de juros anteriormen
te pagas, tendo para isto destinado a somma de ·· , . 
88:235~:294, o que me permitte repetir conceito exa
rado na anteri or mensagem, isto é, que o exito do 
referi do institu to "de•11onstra a visflo segura do go
verno que proilloveu a sua fundação». ' 

A educação popular que, em quadras nonnaes, 
deve constituir um campo de eleição para a activi
clade de todo governo consciente, tornou-se, agora , 
o problema vital, o max imo problema da naciona
~icl ade . 

Num momento em que, de todos os pontos da 
terra, a angustia econorni ca tange a humanidade para 
o im mcnso celleiro elo Bras il , á procura dos mate
riaes de reparação e de riqueza, é preciso--custe o 
que custar- ,1ue façamos dcsapparecer o !ame nta vel, 
o vergo nhoso contraste entre a opulencia, as pompas, 
a grandeza do territorio e a mlscria, a peq uenez, a 
desconsolélda fraqueza do homem que o habita. 

Cumpre, a todo tran se, fazer do brasileiro um 
homem digno ela sua grande patr ia, capaz de fundir 
no seu passado, de in tegrar no seu sentimento, de 
assimi lar na sua raça a volumosa corrente extran
geira, que va i chega r, em vez de ser por esta absor
vido e eliminado, como um servo da gleba em que 
nasceu. 

A pedra angular dessa immensa e generosa con
strucção patriotica ha de ser o combate sem tregoas 
e por todos os meios á ignomínia do analphabetís-



mn, caüsa primaria de nossa innegavel depressau 
social. 

Emquanto a nação contiver em seú seio um nu
mero inconfessavel de analphabetos, estar<1 canccrada 
nas fontes da vida, irremediavelment.e perdida na 
concorrencia c:o m os outros povos, incapaz de surtos 
progressistas, chumbJda aos preconceitos e á roti
na pelo peso morto do obscurantismo de seus filhos. 

O horror de ta l certeza cada · dia me confirma 
mais 'fundamente na convicção de que todas as forças 
vivas do paiz devem actuar accordes e se m vacil 
lações na tarefa ele alto patri otismo da educação do 
povo. 

As energias dos indivíduos, dos poderes :nuni
cipaes e dos estaduaes, sob a acção coordenadora da 
União, devem volver, a uma, para esse nobre es
forço, em que pese a quaesquer leis que não seja a 

suprema lei da salvação publica. 
O Estado ~le Minas Geraes nàJ tem , é certo, 

fng ido a tão grande dever e, graças ao esclarecido 
civismo de seus dirigentes, se tem mantido na linha 
de vanguarda entre as unidades da Federação que 
mel hor cuidam da instru cção elementar. 

Basta lembrar qu e, ha dez an nos, funccionava m 
no Estado 27 grupos c 1 . 495 escolas com a ma
tricula tota l de 94.089 creanças, c a frcquencia 
media de 44 "{o, ao passo que em 1919 funccio na
ram 166 grupos, com 1 . 16'7 classes, que correspon
dem a outras tantas escolas, c ma is 1. 477 escolas 
isoladas, tendo sido a matricula el e 164.269 crea n
ças, e a frequencia, de 50" lo· 

Mas, o muito que se tem feito deixa-nos vêr o 
muitíssimo que ha por fazer, em quantidade e em 
qualidade. 

O numero de nossas escolas é de flagrante in
sufficiencia para a extensão do Estad o e a sua po
pulação escolar. 

Cumpre, antes de mais nada, attender a essa fa
lha, multiplicando, com efficiencia, as casas de educa
ção, onde quer que ellas sejam com razão reclamadas. 

Preoccupado com a melhoria do ensino nos 
centros urbanos, mediante a install ação de grupos 
escolares, el e ha rnuito qu ~ o governo el o Estado 
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não usava da attribuição regulame ntar de crear nova s 
escolas fóra desses centros. 

E' ass im que os ulti mas decre tos creamlo esco
las datam de fevere iro el e 1914. De então em cleante, 
os pedidos de escolas para os diversos pontos do 
Estado foram escassame nte attendidos com o expe
diente de se transferirem as el e loca lidades em que 
se creavam grupos e as de outras em que a matr i
cul a ou a frequencia bai xavam além do mín imo 
lega l. , 

Esta providencia, porém, de va ntagem discutível, 
não pode mais ser tomada com efficacia, por isso 
que são j<í ra ríssi mas as escolas que fi cam em 
condições de ser transferi ias, em contraste com os 
constantes pedidos de escolas para Jogares em 
condições de obtel-as. 

Parece de elementar justiça o consignar que, 
si preferencia pode haver, neste pa rticular, en tre as 
cxigencias das cidades e as das povoações ruracs, 
deve propendcr para estas ultimas a balança do po
der. publico, uma vez qu e a pobreza, a ignoranc ia, a au
sencia de solicitações estimulantes do meio tomam 
muito mais clirfici l e rara, entre os homens do 
campo, a substitui ção da acção ol'fi cial pe la iniciativ.:t 
ind ividua l. 

Levado por todas essas cogitaçoes e ca usas, 
qual mais razoavcl e premente, vou recorrendo ;.í 

f::tc uldade que a lei confere ao executivo, e reco· 
mecei desde o principio deste ann r> a insta ll ação de 
novas escolas . 

Tenho-o feito, até ago ra, com a mo.ior di screção, 
dentro elas sobras que as licenças e vacancias dei
xam na verba geral da inst rucção publica e depois 
de cuidadosamente examinados os tí tulos de cad a 
localidade á creação que pleiteia. 

Suggiro, entretan to, á vossa sabedoria a conve
niencia de se consignar ann ual mente no orçame nto, 
tendo-se em vista a maior ou menor fo lga de recur
sos, uma quota destinada á indispensavel multip li
cação de escolas. 

O Estado attencl erá assim, progressivamente e 
sem quebra da prudencia finan ce ira, ao ma is elemen 
tar dos deveres democraticos. 
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A instituição em moldes mais amplos do ensi
no agrícola ambulante, que preconizei em meu pro
gramma, abre, talvez, a opportunidade para iniciar
mos, como tanto convém, nas escolas districtaes e 
ruraes o ensino rudimentar de agricultura pratica. 

Os mestres de cultura levarão, nas excursões 
destinadas ao beneficio directo dos lavradores, a in
cumbcncia accessoria de examinar, entre as esco
las districtaes e ruraes, quaes as que, tendo-se em 
vista as dimensões do immovel, as condições do soln 
e da gente e as aptidões do professor, mereçam ser 
dotadas de pequenos campos de instrucção. 

Vindos de paizes em que isto é el e pratica corrente, 
poderão elles organizar o plano desse ensino agra
ri o elementar, prestar assistencia technica aos profes
sores, fi scalizar o funccionam ento e os resultados pra
ticos da instituição. 

Sabido como a nossa gente acolhe bem e assi
mila depressa as idéas realmente proveitosas, é de 
esperar que o exemplo das primeiras escolas desse 
typo estimule a vocação e a iniciativa el e outros 
professores, entretendo-se, pelo menos na infanci.J 
dos campos, o salutar amor pelas cousas da ter ra. 

Existem no E tado 1.655 escolas singulares, as
sim classificadas : urbanas, 277; d istrictaes, 911; ru
raes, 454; coloniaes, 13. 

Para o sexo masculino, 505; para o fe minino, 
359; mixtas, 791. 

Estão providas 1.492, sendo: urbanas, 259; 
clistrictaes, 827; ruraes, 393; coloniaes, 13 . 

E.xistem, tambem, 111 Jogares de adj unctos a 
diven:as escolas, assim classifi cados : urbanos, 53; 
districtaes, 54; rurae , 4 . 

Estão providos : urbanos, 50 ; districtaes, 40 ; 
ruraes, 2. Vagos , 19. 

Dos 219 grupos escolares creados estão installa
dos e funccionando regularmente 166, com 1.167 
classes, sendo 8 situados na Capital, 126 em cida
des e vil las e 32 em cli strictos . 

Muitos delles funcc ionam em dous turnos, fazen
do, assim, em muitos casos, o serviço normal el e dous 
,rntpos. 
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Escolas ln fanHs 

Dos 178 municípios minei ros, 126 possueti1 
grupo na séde, 29 têm-n'o apenas creado e 26 não 
o têm ainda. 

Tnsta ll aram-se, no correr do anno passado, os no
vos grupos de S. João Baptista das Cachoeiras, Pal ma, 
S. Gothardo e S . Geraldo e, no começo deste, os 
de Turvo e Abre Campo, estando prestes a in ·· 
sta llar-se os de S. Domi ngos elo Prata e Abae ! (~. 

Foi restaurado o ensi no nos grupos de S. Ma
noe l, Pequy, Ituyulaba, Arass uahy e Sa nta Qui tc ria, 
que o ti nham temporariam ente suspenso. 

As Escolas In fa ntis «Bueno Brandão" e «Del
fim Moreira«, da Capital, funccionaram com regula
ridade e aprec ia vel freq ue n c ia . 

Movimento escolar No 1." se mestre de 1 ~ 1 9 funccionaram no Esta-

[ns!no mlmlclllal e par· 
tlcular 

do 127 grupos urbanos, 30 di strictaes, 232 escolas 
urbanas, 823 clistri ctaes, 374 ru raes e 26 nocturnas. 

A matricula nesses estabe!ecimer.tos de ensino 
fo i de !44.467 al umnos; a . frcqu enc ia de 74.210 e a 
porcentage m de freq uencia sohre a ma tricul a de .. .. 
51,36. 

No 2." semest re funccionara m 131 grupos ur
banos, 3 1 districtaes, 234 escolas urbanas; 8 15 clis
tri ctaes, 401 ruraes e .27 nocturnas. 

A matri cula foi de 164.269 alu mnos; a frcquc n
cia, de 81 .238, e a porcentagem da freq uencia sobre 
a ma tricula, de 49,45. 

Nos exames rea lizados no mez de novembro fo
ram approvados : no I." an no, 21.157 alum nos; 110 

2 ", 13.159; no3. 0 7.4 64 c no 4.", 3.974. 

Funccionara rn, em I 919, 508 escolas municipâes 
e 701 particulares . Nas primeiras estivera m matri 
cu lados 22.878 alumn os e nas segundas 20 .737. 

Não são dados completos, pois muitos municí
pios dei xa ram de prestar á Secre tar ia do Interior in· 
formações sobre as escolas creadas pelas respectivas 
(amaras e sobre as mantidas pelo esforço dos par
ticulares . 

Em I 908-segundo o relatorio do dr. Carvalho 
de Britto, um benemerito do ensino-as escolas 
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municipaes eram em numero de 668 c cli stri buiram 
ensino a 17.337 creanças. 

Recordo esses algarismos para que as adminis
trações locaes, verdadei ramente dignas de seus pos
tos, entrem a reparar a lamentavel estagnação da 
qctividade ecl u .ativa, a ped ra de toque de um gover
no popular . 

Se m uma constante, intensa e variada collabora~ 
ção dos municípios, o rendimento util cla!acçao elo 
Estado no ensino primaria ficará grandemente lesado 
pela falta de fi scalização interessada e pelos aHritos 
de natu reza local. 

Solicito, por isto, com gra nde instancia, o con
curso dos poderes publicos municipaes para esse ra
mo da administração. 

Ha zonas do Estado em que, pelo elevado cus
to da existencia, ou pelo desconforto decorrente das 
distancias ou da rudeza do meio, as cadeiras do en
sino primaria permanecem vagas e não attraem con
currentes idoneos . 

O Estado> adstricto a uma lei geral pa ra todo o 
seu vasto territorio, remui1era seus profes::;ores com 
vencimentos fixados segundo media razoavel, mas 
bem pode ser que, em um ou out ro caso, não coili
pensem elles ao funccionario os sac rifícios impostos 
a este peias condições economicas ou sociacs do 
meio. 

Toca <:Ís localidades, em que inte rvenham taes 
fadares de differenciação, o restabelecerem o equi ii
br io, concorrendo pecuniariamcnte para a manuten
ção elas escolas estaduaes . 

O município não teria, ahi, bôas escolas pro
prias, sem um grande encargo fin anceiro; o Estado 
não pode tel-as pela insufficiencia dos seus venci
mentos, que obedecem a um criterio geral, e não ~ re

gional. A subvenção municipal , conjugando eco
nomicamente os esforços das duas ad min istrações, 
faria cessar a impressionante vacancia de escolas es
tad uaes em zonas ele viela cara ou sem commodidá
des. 

Com o fi m de am;,Jliar c integ ar o ensino pri~ 
mario, o Regulamen to Gr~:J l da Instrucçí:io instituiu, 

M. -3 

Cursos complemcnia· 
res 



Caixas escolares 

Assistencia Dentaria 
Escolar 

em moldes praticos, os cursos complementares, que 
serão, segundo as zonas, industriaes ou agrícolas, 
terão a duração de dous annos e funccionarão como 
accessorios dos grupos escolares e debaixo da mes
ma direcção destes. 

Nenhum se intallou, porém, até o presente, de
vido, talvez, á necessidade de apparelhame nto es
pecial e difficuldade de se encontrar o professorado 
technico, que se requer. 

Penso, entretanto, que se poderia ensaiar, jun
to a uns poucos grupos, um curso mais rapido e sin
gello de educação mercantil, comprehendendo a te
chnica e a redacção commerciaes, estudo da lingua 
franceza, arithmetica commercial de fei tio inteira
mente pratico, escripturação de commercio, tachy
graphia e dactylographia. 

Este 5? anno complementar abriria aos :alumnos 
do curso primario o caminho a um grande numero 
de profissões e ser-lhes-ia de grande auxilio em 
todos os campos de sua actividade. 

A instituição das Caixas Escolares con tinúa a 
prestar serviços auxiliando aos alumnos desprotegi
dos, sendo assim um dos meios mais efficientes no 
incremento da frequencia escolar. 

Existem creadas, junto aos grupos, 140 caixas 
escolares, que tiveram, em 1919, ·o seguinte movi
mento, cons·tante dos balancetes enviados .á Secreta
ria do Interior: 
~enda.... 43:521$851, contra 34:845$900, em 1918. 
Despesa ... 32:253S77t, " 27:547$700, no mesmo anno. 

Vê-se que o excesso da receita de um para ou
tro anno foi de 8:675$951 e das despesas de ...• 
4:706$071. 

Fundada em 1914, vem funccionando regular
mente desde 1915, a Assistencia Dentaria Escolar 
<Francisco Valladares», annexada aos grupos esco
lares centraes de Juiz de Fóra. 

Instituída por iniciativa de particulares, tem 
prestado já bons serviços aos alumne;s daquelles 
estabelecimentos, como se vê dos se~uintes dados 
~statisticos i 
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Consultas. . . . . ... . ...... . . .. . ... . .. 8.331 
Cura ti vos .. . ...... . . ...... .. . . .... . 15 .829 
ExirQcções . .... . ......... . ....... . . 1.511 
Obturações diversas ... . ... . . .. . . . .. 2 .88'1 
Polimentos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 2. 884 
Ab!aç:'io ele ta r taro . . . .. .. . . . . . . . . . 111 
Lim pezas buccacs ... .. .. . . . . . . . . ... 170 

Esses trabalhos, si feitos em gabinete particu
lar, im portariam em 4 6 :7661~500, o que dá bem a 
medida do benefici o dessa utilíssima instituição. 

No grupo escolar de Lavras, que se acha a car
go de um provecto e devotado educador, installou
se este anno identico serviço e no el e Tres Corações 
do Rio Verde fui1dou-se outro por iniciat iva dos 
cirurgiões de nti stas ]. Garcia da Fonseca e Lucrecio 
Morei ra Magalhães. 

Na Capita l, o Hospital de S. Geraldo, recente
mente fundado junto á Faculdade de Medicina e 
sob a direcção dos acatados professores clrs. Rena
to Machado e Linneu Silva , se propõe fa zer a clí
nica gratu ita de olhos, ouvido, na ri z e gargan ta para 
a infancia pobre das escolas. No grupo escolar Ba
rão do Rio Branco funcciona normalmente e com re
sultados um serv iço de ass istencia medica e se rá , 
dentro em pouco, montado, a expensas da Caixa Es
cola r Estevão Pinto, um cxce ll cnte g·abinete denta
rio para o tratamento systernatico das mil creanças 
dessa importante casa de educação. 

Deixo consignados estes nobres exemplos da 
iniciativa individual, pa ra que os imitem outros cen
tros escolares de Minas e para que o Congresso 
examine e decida até que ponto o Estado deva e 
possa despertar e proteger a intervenção particular 
no indispensavel se rviço de assistencia escolar. 

O premio de 100$000 por alumno que inicia e Prcmios pecuniarlos 
conclue o curso primaria em escola particul ar, insti-
tuído pelo art. 398 do Regulamento elo Ensino, tem 
sido pleiteado por mui to poucos educadores parti-
culares, devido, talvez, ao louvavel rigor com que se 
apura o direito ao mesmo. 

Obtiveram-n'o, no anno passado, as professoras 
dd. Francisca Tameirão e Maria Josephina de Arau
jo Valle, por terem dado promptos 1 e 3 alumnos, 
respectivamente. 
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Predios e material para 
as escolas 

Ficaram concluídos os predios dos grupos esco
lares de Abre ·Campo, Pirapóra, Reze nde Costa, S. 
Domingos do Prata, Santa Quiteria e Santa Rita do 
Sapucahy. 

Nessas construcções, despendeu o Estado ..... 
379:438$084. 

Ficaram, tambem, concluidas as adaptações dos 
predios destinados aos grupos da cidade do Turvo e 
districto de S. Geraldo, município de Rio Branco . 

Estiveram em construcção, durante o anno, os 
predios para os grupos escolares de Abaeté, Dôres 
do lndayá, Jaguary, Leopoldina e Carmo da Matta, 
municipio de Oliveira. 

Providenciou a Secretaria do Interior sobre a 
organização de projectos para a construcção dos pre
dios destinados aos gru pos de Araguary (novo edi
fício), Aguas Virtuosas, Caxambú, Villas Paraguassú 
e Paraopeba. 

Durante o anno findo só foram auctorizados 
serviços indispensaveis, de segurança e conservação 
de prcdios escolares, devido ao grande numero de 
compromissos assumidos pela administração passa
da, attingindo <i importancia de 278:925$399 os pa
gamentos effectuados por conta do credito correspon
dente, do orçamento da despesa do anno prox imo 
findo. 

Com acquisição de livros para os alu mnos po
bres, matriculados nos estabelecimentos de ensino 
primaria do Estado, e giz, para uso dos professo
res, e com o fornecimento ele material de expediente 
e hygiene 'lecessario aos grupos escolares e de mo
veis a grupos e escolas isoladas, despendeu a Secre
taria do Interior, durante o anno passado, a impor
tancia de 139:468$830. 

Uma já longa experiencia tem demonstrado que 
os creditas orçamentarios para «Fornecimentos de 
Livros e Mobiliaria Escolar» e «Construcções de 
Predios Escolares» não correspondem ás necessida
des reaes do serviço, ainda quando feito em propor
ções modestas, sinão deficientes: de onde o recurso 
constante a creditas extraordinarios, muitas vezes 
superiores <Í verba consignada, com grave prej11i zo da 
execu ção orçamentaria. 
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E' assim que as dotações de taes verbas, nos 
dous ultimos triennios, têm sido sempre · de ...• 
100:000~~000 c 200:000$000, respectivamente, ao pas· 
so que a despesa realizada foi a segu,nte: 

MATERIAL ESCOLAR 
Em ·1914 . .. ...... . ..... . ... .. 

)) 1915 .. ... ..... . .... .... . 
)) 1916 ................... . 
)) 1917 ... ................ . 
)) 1918 ...•.............•• • 
)) 1919 ............ , .... .. 

CONSTRUCÇÕES 
Em 1914 ... .. .. . . . ... ...... . 

)) 1!115 ......... ... ... .... . 
)) ·!9i(i ........... . · .... ... . 
)) 1917 ............ .... ... . 
)) 1918 ..••..............• • 
» 1919 ................... . 

171:128$492 
183:436$068 

94:419$710 
136:700$320 
]89:382~922 

139:4GS:j;\830 

4óf):821 :~487 
199:999)861 
c:?G!i :682)493 
[)76:141 1~)8<13 
647:302$957 
278:925~;~599 

A média das despesas de construcções escola
res, incluida a de conservação dos predios existentes~ 
foi de 308:834$613, no primeiro triennio, e 'de 
500:789$799 no segu1~do, ou 404:812$206, no sexen
nio de -1014-1919. 

A média da despesa de fornecimento de livros , 
mobiliario e material escolar foi de 149:658$090, no 
primeiro triennio, de 155:187$357, no segundo, ou 
152:422$723, no sexennio. 

E' bem de vêr que o numero crescente de 
predios, cuja conservação incumbe ao Estado, e 
a elevação ele preços de todas as utilidades hão de 
concorrer para aggravar a di scordancia entre as ver
bas votadas e o dispendio. 

De nada valem essas e outras simulações orça
mentarias, a não ser para induzirem em erro, com 
detrimento de nossos cred itos 3dministrativos, üquel
les que procuram nos orçamentos o indice do zelo 
com que o Estado attende aos seus serviços. 

O amor ü :.inceridadc financeira, pela qual hei 
de me bater sempre, impõe-vos a fixa ç;ão desses 
encargos, de conformidade com as suas costumadas 
exigencias. 

Por acto de 8 de julho de 1919, for.1 m nomea~ 
dos membros do Conselho Superior da Instrucção 

Conselho Superior da 
lnstrucção Publica 



Ensino Numa! 

Escolas Normacs OHi· 
ciaes 

Publica os professores Alipio Peres, Arthur Joviano, 
Antonio Affonso de Moraes, José Rangel, A1ceu de 
Souza Novaes, Au rel io Pi res, Domiciano Rodrigues 
Vieira, Nelson Baptista, francisco Li ns c Jacques Ma
ciel, que se empossaram e estão em exercício. 

O Conselho reuniu~se mensa1mente, na fórma 
regulamentar, tendo julgado 25 processos, sendo 21 
disciplinares e 4 administrativos. 

Foram instaurados, no correr de 1919, 77 pro
cessos, o maior movimento verificado desde 5 annos. 

A reforma proj r~ctacla no ensino normal como 
em outros se rviços da Se~ retaria do Inter ior, não 
fo i levada a termo o anno passado, devido, sobre
tudo, á mudança ele titular na pasta. 

Sel--o-á, porém , ainda este anno e obedecerá á 
preoccupação de dar ao curso normal o caracter 
profissional, que só tem tido em no me. 

Nossas escolas normaes ensinam discipl inas, 
mas não ensinam a ensinilr, de sorte que a norm:l· 
Ji sta pouco clifferc de um pre!)aratoriano ou bacha
rel de gym nasio, mas não é uma educadora. 

Cumpre melhorar esse estado de couso:s e o go
verno espera fazel-o. 

A fisca:ização de exames das escolas eq uipara
das fez~se o anno pnssado em condições de maior 
efficiencia, por in sper:torcs extranhos ao meio c deci
didamente amparados pela ac!ministrar;Jo, o que de u 
em re su ltado inscri pção mu ito mais reduzida nos exa
mes fin aes e maior numero de reprovações. 

Decretada a reforma, a inspecção, em vez de in
termittente e occasional , como agora, será perma
nente, com intuitos de assldua c proveitosa assis
tencia technica . 

Funccionaram com regula ridade a Escola Normal 
Modelo, nesta Capital, c a r~egional, em Ouo Fino. 

Apresentaram~se 113 candidatas ao exame de 
admissão na Esco!.1 Modelo, ficando 64 habilitadas 
<Í matricula. Es ta foi c!c 71 aium1as no 1 ~ anno ; 
82, no 2"; 69, no 3'~; c 48, no 4'~ . 

Total: 247. 
Foram promovida::; ao 2.0 anno 42 alv.\nnas; ao 
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Das alumnas não promovidas nas cadeiras não 
finacs i requereram exame 26, sendo approvadas 5. 

Foram promovidas ao 4? an no 40 alumnas e 
mais 16 mediante exames nas cadeiras não fi naes, 
requeridos por 26 a l umnas ~não promovidas. 

Concluíram o curso 43 alumnas. 
A cadeira de ari th metica e escripturação mercan

til vagou por aposentadoria e está sendo regida 
mediante con tracto. 

Na Escola Regional de Ouro Fino, a matricula 
foi de 16 alumnos no 1? anno; 18, no 2,0

; 12, no 3':, 
e 8, no 4.0

• 

Total: 54. 

Foram promovidos ao 2°, 3.0 e 4.0 annos, respe
ctivamente, 10, 5 e 2 alum nos. Diplomaram-se 10. 

Gos<Jm dos favore s de equiparação ás Escolas 
Normaes officiaes 36 estabelecimentos de ensino 
mantidos por associações particulares e Camaras 
Municipaes. 

Pelo quadro que se organizou no fim do anno 
passado, med iante info rmações deficientes e, ás ve
zes, confusas, estiveram matriculados nos equ ipara
clr) s, em 1919, 1.436 alumnos, sendo promovidos ao 
2", 3'' e 4'~ annos, respec ti vamente, 313, 284 e 162, ten
do concluído o curso, em primeira época, 327 
alu mnos. 

Comprehende este estabelecimento de ensino 
dois externatos: um, nesta Capital, e outro em Bar
bacena, amboseq uiparados ao Collegio Pedro li e 
organizados el e accordo com a legislação federal em 
vigor. 

Por decreto ele novembro do anno passado, sob o 
n . 5.262, c em virtude da auctorização contida na 
lei n. 752, elo mesmo anno , foram supprimidas as ca
cleiías ele al lernão e musica do Gymnasio. 

Deante, porém, de representação fundamentada 
do Conselho Superio r do Ensino, foi expedido o de
creto n. 5.320, de 16 de março deste anno, restabe
leccnco o cn~ino da cadeira de allemão. 

Frequentaram o Externato de Barbacena 49 a lu~ 
Ui! O!) matriculados, sendo 25 no 1.0 anno i 81 no 2,0

'. 
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Escolas Normaes Equl· 
paradas · 

Ensino Secundario 

úymnas1o Mineiro 



Ensino Superior 
Escola de Odonlologia 
e Pharmacia dí.l (<Jpi!al 

fscola de Pharmilcia 
ile Ouro Preto 

Fawldade livre de Oi· 
rei to 

10, no 3.0
; 4, no 4-0

; e 2, no 5 . "; bem como 21 ou
vi ntes. 

In screveram-se no exame de admissão do Ex
ternato da C<1pita l 71 candidatos, do· quaes foram 
appruvadus 53. 

Matricularam-se: no 1.0 anno, 54 alumnos; no 2~, 
50; no 3':, 27; no 4~ , 14, e no 5?, 6; total 151. 

Foram admitt idos a!umnos ouvintes em numero 
de 141. 

E', como se vê, um instituto verdadei ramente 
util 20 ensino secundaria no Estado. 

Sob a direcção : do dr. José Pedro Drummond 
continúa funcciona ncl o, nesta Capital, este estabele
cimento d(~ ensino. 

Rege-se pelo decreto n. 4.566, de maio de 1916, 
expedido na conformidade do decreto federal n. 
11.530, de março de 1915. 

E' seu director o dr. Jovel ino Mineiro. 
Tendo fal leddo o dr. <Octavio Vieira de Brito, 

em 27 de janeiro deste anno, fico u vaga a cadeira 
ele physica do cstabelecimentc, que está sendo regi
da interinamente pelo clr. Raym undo Pacifico Ho~ 
mcm. 

Continu;lm em disponibi li dade os lentes da es
cola, drs . Corne li o V az de Mello c Lcv indo Eduar
do Coelho. 

Subvencionado pelo · Estado e fi scalizado conve
nientemente pelo governo feclera l, continúa este acre
ditado estabelecimento ele ensino supe rior .:1 prestar ex
c .... llentes serviços á mocidade estudiosa . 

E' seu director o sr . desemba rgador Arthur Ri
beiro de Oliveira. 

Arademla de Medldníl Insta llado em abril ele i 012 c equiparado por 
acto do sr. Ministro da justi ça, de 21 de março de 
1918, vem e ~ t c instituto de ensino, que continúa sob a 
direcção do dr. Cícero Ferreira, honrando as tradições 
d(cultura:::cta terra mineira. 

)::' tr~mb cm subvencionado pdo [.,lado, 



O Congresso Nacional resolveu, na lei orçamen· Instituto de Chlmlca 
faria vigente, estender o amparo do poder federal a 
alguns tentamens honestos no sentido de implantar 
no paiz os estudos da chimica inclusrríal. 

Na hora que passa, de aproveitamento de todos 
os valores, para um paiz, como o nosso, em que as 
materias primas abundam e a industria aproveita 
apenas algumas dellas por processos quasi sempre 
rotineiros- esta providencia de cmancipaç5o ccono
mica é de um acerto que di spensa demonstrações c 
constitue um titulo de aita benemerencia para os 
poderes publicas da Nação. · 

A Escola de Engenharia de Bello Horizonte
um dos institutos aquinhoados com a subvcm;ão fe
deral_:_ traçou um plano intell igen te e piatíco, me
diante o qual, ao lado do Curso de Chimica Ind us
trial, onde se preparem especialis tas que orientem, 
mais tarde, as nossas industrias, se estabelece um 
instituto de analyses e pesq ui zas chimicas, creação 
annexa, compensadora dos sacrifícios impostos pela 
outra fundação, e na qual serão · aproveitadas as es
pecializações dos chimicos contractados para o en
sino, utilizando-se, para isto, os proprios !aborato
rios destinados ao curso. 

A installação, na Capital do Estado, de um 
grande laboratorio de pesquizas, com apparelhamen
to moderno e servido por chimicos de primeira or
dem, dará vigoroso impulso a todas as inclustrias mi
neiras, além de despertar ~10 animo de todo o alurnno, 
por pouco que encarem os fin s cconomicos do curso , 
maior enthusiasmo pela scicncia ahi professada. 

E', pois, de toda a conveniencia que o Estado se 
não desinteresse do emprehcndimento c, antes, lhe 
venha francamente em auxilio. 

Este poderá consistir em um acl cunl.:!i:; ento ini
cial de parte elo c:1slo da C0!1Slrucç.\i o, mcc' i::w te obri
gações r.le serviços q u ~ a Escola assumiria em r.1-

zoavel ajuste. 

Inspirados, como sempre, na p;·eoccupação ela 
grandeza do Estado, habilitareis o r,o vea10 a ampa
rar uma iniciativa ele tão claros inllu :;~o s no progres
so intellectual e materi al de Minas Geraes . 
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Magistratura 

Tribunal da Relação 

Procuradoria Geral 

Sub Procurat:oria 
Geral 

Comarcas 

Termos 

A magistratura mineira teve opportunidade ele 
fornecer: á federal mais um de seus íntegros e cultos 
juizes, na pessoa do ex-presidente da Relação, o sr. 
desembargador Hermcnegildo de Barros, nomeado, 
no anno findo, ministro elo Supremo Tribunal Fe
deral. 

Com essa nomeaçã0 e com as aposentadorias dos 
desembargadores Antonio Arna ldo de Oliveira e Fran
cisco de Paula Fernandes Rabello, verificaram-se tres 
vagas no Tribuna l da Re lação, para as quaes Joram no
meados os bachareis Francisco de Assis Barcellos 
Corrêa, Pedro Baptista de Azevedo Vianna e An
tonio Augusto Velloso, sendo o primeiro por mere
cimento e os dous ultimos por antiguidade. 

Vagando os cargos de presidente e vice-pre
sidente do mesmo Tribum~l , que eram occupaclos pe
los desembargadores Hermenegilclo Rodrigues de Bar
ros e Francisco de Paula F o Rabello, foram eleitos 
para exercei-os os desembargadores Arthur Ribeiro de 
Oliveira e João Pereira da Si lva Continentino, os 
quacs foram reeleitos em sessão de 7 de janeiro 
ultimo o 

Em virtude da nome<lçfto do bacharel Francis
co ele Assis l3arccl los Corrêa, para desembargador, 
foi nom eado para exercer as funcçõe de Procura
dor Geral o bacharel João Cancio da Costa Praze
res, juiz ele direito da comarcJ de Ubit o 

Contint.'1a a prestar bons s ·.Tviços, no exe rcicJO 
deste cargo, o bélcharel Fernando de Mello Vianna. 

Das 118 que actualmente existem no Estado, 
acham-se installadas 99 o 

Estão, actualmente, vagas as de Bom Sue
cesso, Turvo e Carmo do Rio Claro, as duas pri
meiras, pcrquc os juizes designados para nellas ter 
exercido não assumiram suas func ções dentro do 
prazo lega l, e a ultima por motivo ela aposentadoria 
do respectivo juiz. 

Acham-se funccionando 14G dos ISO termo" em 
que se divide o Estado. 
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Por acto de 2 de setembro ultimo, foi removi- Provimento de Com&r-
do o juiz de di reito da 2'~ vara de Bello Horizonte, CílS 

bacharel Luciano de Sousa Lima, para ter exercício 
na da 1 ~ . vaga com a promoção do bacharel Anto-
nio Augusto Velloso a desembargador . 

Para a 2". vara foi removido, por antiguidade, 
o juiz de direito da comarc~ de Ouro Preto, bacha
rel Horacio Andrade. 

Va gar.clo a comarca de Cataguazes, com a re
moção do bacharel Luc!ano de Sousa Lima para a 
2." vara de Bello Horizonte, fo i a mesma preenchida 
pelo juiz de Uberaba, bacharel Francisco Cleto Tos
cano Barreto. A 1: ele outubro fo i designado o ba
chare l Carl os Fernandes Tinoco, jui z de direito da 
comarca de Itapecerica, pa ra ter exercício na de 
Uberaba. 

Com a aposen tadoria do bacharel Feli ppe Ga
briel de Castro Vasconcellos, vagou a comarca 
de S. ]o : o d'E!-Rcy, para a qua l foi removido, a 5 
de junho, o juiz ele direito de S. Dom ingos elo Pra
ta , bachmcl An tonio Fernandes Pinto Coelho, por 
antiguidade . 

Para a comarca de Ouro Preto, foi designado, a 
1 o de outubro, por merecimento, o bacharel José 
Eduardo do Amaral, juiz de direito de Baependy. 

Para as comarcas de E.)trella do Sul , Guanhães, 
Pomba, Christina, Prata e I~io Preto, foram nomea
dos ju izes de di reito os seguintes bachare is: Arman
do Viotti ele Magalhães, AHredo Alves de Alb uquer
que, Alonso Starling, José Tito Villar, Arthur Soa
res de Mo ura, Fabio de Lima Vieira Ma!do naclo e 
Pedro Salazar Moscoso ela Veiga Pessüa, respecti
vamente. 

Está reduzido a um sómente o numero de jui
zes ele direito em di sponibilidade. 

Em 1.0 ele julho foram de ignaclas as comarcas 
de Mi nas Nov.:ts , S. Dom ingo"' do Pratu, Bom Su
cce"'so e Turvo, p.::ua ne:llas terem exercicio os juizes 
em disponibilidade bachareis Heitor l r unes Coelho 

' Riccucto Hardman Cavalcanti de Albuqucrque1 Antq .. 
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Jt:izes municipacs 

Promotores 

nio Gomes de Almeida e Dario Augusto Ferrei ra e 
Silva, respectivamente . 

Não tendo os bachareis designados para as co
marcas de Bom Successo e Turvo assumido o exer
cício dentro do prazo legal, foram declarados aVLtl· 
sos, por actos de 23 de março ultimo. 

A 8 de outubro foi designada a comarca de Ay~ 
morés, para o exercício do juiz em disponibilidade, 
bacharel Joaquim Augusto de Oliveira Santus. 

Foram nomeados 8 juizes de direito para co
marcas de 1." entrancia e removidos, a pedido, 9. 

Aposentaram-se 4 juizes de direito e habilita
ram-se ao mesmo cargo 13 bachareis. 

Depois de satisfazerem ás exigencias Iegaes, 
foram nomeados 30 juizes municipaes; removidos, a 
pedido, 15; reconduzidos, 8, e exonerados, a pedido, 
17. 

Houve duas permutas e uma aposentadoria. 

Foram nomeados 31; recond uzidos, 5; removi
dos, a pedido, 6; a bem do servi;o publico, 1, e 
exonerados, a pedido, 17. 

Ad!unctos de Prometo· Foram nomeados 23 e exonerados, a pedido, 
res 11 . 

Ofiiclos de Justiça 

Deslslencias 

Foram providos os officios de justiça elos se
guintes termos: 

1.0 officio-Itabira, Paraguassú, ltajubá c Itaúna; 
2.0 

,, - Mar de Hespanha, Sete Lagôas, Ca
racol, Guanhães, Patos, S. Antonio do Machado e 
Campanha. 

Partidor, Contador e Distribuidor - Guanhães, 
Dores do Indayá, Poços de Caldas, Serro e Bomfim. 

Foram acce:i :;:s ~1 s d cs i ~ ten c ia s fe itas pelos scr
ventuarios dos seguintes offic ios: 

1.
0 officio, dos termos ele Alvinopoiis, Cam

pestre, Carmo do Paranahyba, Fortaleza, Itajubá, S. 
João Nepomuceno, Cambuhy e Guaxupé, e 2.0 officio

1 

<;i e Caracol e Boa Vista do Tremedal; 



Escrivão de orphams, de Itajubá; 
Partidor-Contador e Distribuidor, de Paracatú 

e Ouaranesia; 
Escrivães privativos dos processos e execu

ções criminaes, elas comarcas de Pouso Alegre, Ube
raba, Cataguazes, Leopoldina, Manhuassú e Ouro 
Preto . 

Obtiveram permissão para permutar, entre si, 
os respectivos Jogares os escrivães do 2. 0 officio de 
S. Pedro de Uberabinha e Ituyutaba. 

Foram designados para exercer as funcções 
de officiaes do registro geral ele hypothecas os se
guintes escrivães: 

1.0 officio, dos termos ele Marianna, Para
guassú, Bôa Vista do Tremedal, Grão Mogol, ja
cuhy, Passos, Rio Pardo e Santa Barbara; 

2.0 officio, dos termos ele Sete Lagôas, Patos, 
S. Antonio do Machado, Barbacena, Jaguary c Sa·
cramento. 

Para este registro houve as designações ele 17 
escrivães do 1.0 officio c 18 elo 2.0

• 

Estão em concurso as escrivanias do 1.0 officio 
de Palma, Minas Novas, Poços de Caldas e S. 
João Nepomuceno ; 

2. 0 officio de Palma e Curvello. 
Depositaria Publico de Bomfim e Minas No

vas e os officios de partidor, contador e .distribui
dor dos termos de- Conceição do Serro, Ferros, 
Curvello, Ouaranesia, Sacramento e Sete Lagôas. 

Por falta de cumprimento de formalidades le
gaes foram annullados os concursos processados 
nas comarcas de Poços de Caldas e Santa Barbara, 
para provimento, respectivamente, dos officios de 1.0 

e 2.0 escrivães elo judicial e notas .,· 

Acham-se vagos os ·seguintes officios de justiça: 
1.'' Officio- Alvinopoli s, Fortaleza) Itajubá, Pal

ma, Peçanha, Salinas, S. João Ncpomuceno c Oua
xupé ; 

A.'1 .. . 
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2.0 Officio - Grão Mogol, Palma, Rio Pardo, 
Salinas, Santa Barbara, S. João Baptista. 

Contador, Partidor e Distribuidor dos termos 
de Abaeté, Além Parahyba, Aymorés, Tremedal, Bo
telhos, Caeté, Cambuhy, Conceição do Serro, Diaman
tina, Ferros, Fortaleza , Grão Mogol, Ouaranesia, Ja
nuaria, Minas Novas, Palma, Palmyra, Paracatú, 
Prata, Sabará, Sacramento, Salinas, Santa Barbara, 
S. João Baptista, Sete Lagôas, Tiradentes, Turvo, 
Villa Braz e Villa Brasília . . 

Depositario publico Dos 146 termos inslallados actualmente, estão 
apenas providos 11, devido talvez a ser o cargo 
pouco rendoso, como tambem pela exigencia lega l 
do deposito da fiança, que parece desproporcionada 
aos preventos da funcção. 

Escrivães do crime Foram nomeados escrivãe~> do crime para as 

Escrivanias de paz 

Custas em processos 
criminaes 

Expediente do jury 

comarcas de Cataguazes, Manhuassú, Ouro Preto, 
Prata, Rio Branco, Sacramento e Uberaba, e acham
se vagas a c tua! mente 14 esc ri vanias do crime . 

A Lei n . 602, de 11 de setembro ele 1917, es
tabeleceu que os escrivães privativos dos processos 
e execuções criminaes das sédes das cnm:1rcas de 1 ': 
e 2': entr<mcias tivessem os vencimentos mensaes el e 
cem mil réis e os ele 3." entrancia de du zentos mil réis. 

A importancia necessaria ao pagamento desses 
funccionarios continúa a ser deduzida da verba cus
tas judiciarias, e o restante dessa verba rateado 
entre os demais funccionar!os de justiça. 

Acham-se providas 505 escrivanias e vagas 301. 
Estão em concurso 49. 

A verba destinada ao pagamento das custas 
vencidas em processos criminaes durante o 1 ~ se
mestre de 1919 foi retirada e paga na razão de 27 °/ o 

e a do 2'! semestre será paga, proximamente, na 
razão de 281/2 "/o, resultado este verificado no calculo 
para o ra teio respectivo. 

Foram satisfeitos todos os pedidos de paga~ 

mento das quotas destinadas ao expediente do jury 
dos diversos termos do Estado, na importancia total 
de 11 :398$300. 



A Directoria Geral de Hygiene do Estado, a Serviços de Hygiefie 
cargo do dr. Samuel Libanio, tem sobre si o serviço 
de prophylaxia rural, de caracter transitaria, além 
dos serviços normaes ou permanentes da defesa sa· 
nitaria do Estado. 

Para estes não se acha e!la convenientemente 
organizada, de modo a se tornar o orgam orientador 
de toda a actividade da administração em mate ria de 
saúde publica. 

Parece, por exemplo, indispensavel localizar, 
intelligentemente, pelo vasto territorio do Estado, 
algumas delegacias de hygiene, bem apparelhadas 
de material e confiadas a pessoal treinado, commet~ 
tendo-se-lhes o combate dos surtos ep!demicos na 
zona respectiva, a vaccínação anti-variolica e a anti
typhica, quando se fizer necessaria, o expurgo sys
tematico dos internatos, escolas, prisões e edifícios 
publicas sitos na circumscripção, a propaganda de 
medidas hygienicas de utilidade geral, a colheita 
obrigatoria de informações demographo-sanitarias 
regionaes, para remessa á secção respectiva, na Di
rectoria, e, finalmente, a indlspensavel fi scalização 
permanente dos mu nicípios que houverem sido be
neficiados pelo serviço do saneamento rural, que é 
essencialmente transitorio. 

O que o Estado tem gasto, annualmente, por 
meio de commissões nomeadas de momento, na de
bellação de epidemias, dá de sobra para occorrer a 
esse serviço systematizado, com a grande vantagem 
da permanencia, da especialização e da disciplina, e 
de se obterem muitos outros beneficios san itarios 

' além do simples combate a surtos epidemicos. 

Tendo sido de 100:000$000, apenas, a consi~ 
gnação orçamentaria para soccorros publicas, foi 
aberto pelo de c. n. 5. 332, de 20 de abril ultimo, o 
credito supplementar de 295:202$224, auctorizado 
no art. 12 da lei n. 752, de 1918. 

Comparanclo~se as despe:;as dos exercícios de 
1918 e 1919, verifica-se uma differença para menos 
em 1919, conforme ab:,::: o se vê, da quantia de 
282:832$245. 

Soccorros publicos 



Assisiencia a Alienados 

191 8 - Dcspesüs fe itas pela •,rerba 
Socc orroa publ ico3. . . . . . . . . . . . 678:034~;469 . 

Credito votado.. . .. .. .. 200:000$000 
, Sttpp lcmc nhr aberto, 478:034:5169 

10 19 De é:pes:ts fcib:; por conta 
da vc.rba - So:corros p11bl icos 

Credito \' O!aclo ........... . 
,, Gupplem entar aberto .. 

Em rcst:rno: 

678 :034$469 678:034$169 

100:000\:1000 
295:202:f,\224 

395:202$224 

395:202$2:?4 395:~02$224 

Despesas em 1918 ...... ,.. ..... .... . ... 678:034~~469 

» ,, 11J I 9 .... , . .. .. . . . . • . . . . .. 395:202:5224 

Díffercnça para m enos em 1919 .. .. .... 282:832$245 

Um estudo mais demorado e com melhores ele
mentos dessa importante secção da assistencia pu
blica, que tão ele perto interessa, 2gualmente, á se
gurança publica, convenceu-me de que as medidas 
isoladas, que assignalei á vossa attenção em minha 
primeira men sagem, n5o resolvem satisfactoriamente 
esse encargo moral e humanitario da administração. 

O que existe organizado e funccionando, embo
ra rep resentasse ao tempo um meritorio esforço e um 
grande passo do. Estado para a protecção dos doen
tes mentaes e, sobre tudo, da sociedade, deixou, ha 
muito, de corresponder ás exigencias da nossa cul
tura, peld antagonismo aos princípios mais correntes 
da psychiatria. 

Não tem, siquer, capacidade para o numero 
crescente ele loucos de todo o genero, cuja guarda 
incumbe ao poder publico, bastando assignalar que 
a Assistencia está sempre repleta, com uma lotação 
mui!o superior á normal e que um sem numero de 
pedidos aguarda, constantemente, na Chefia de Poli
cia a occorrencia de vagas, emquanto os infelizes 
loucos povôam as cadeias ou vagam pelos povoados 
e estradas, com risco proprio e alheio. 

E, como a Assistencia, tal qual esüi montada, 
não pócle dar resultados curativos e restituir os lou
cos ao meio social, segue-se a aggravação constante 
elo temeroso problema. 

Urge, pois, uma solução definitiva, que só é pos
sível com a mudança do mmo e a remodelação in
tegral do serviço existente . 

.. ~~ . 



Temos de transfo rínar a Assistencia de Barba
cena, de simples deposito de loucos ou asylo-prisão, 
baldo elos mais elementares recursos ihuapeuticos, 
em um hospital de tratamento, onde os doentes, como 
nos demais hospitaes, possam recuperar a saúde e 
a liberdade. 

Temos de adaptar e desenvolver a Colonia c!:; 
Al ienados por fórma que o trabalho, clinicamente 
orientado como elemento de cura e não como factor 
economico, complete o tratamento medico ela Assis
tencia, consoan te o en~>inamcn lo dos especialistas. 

E' indispensavel a construcção do manicomio pe
nal para que os criminosos loucos não estejam a 
aggravar com o espectacuio de sua alienação mental 
a pena ele seus companheiros de prisão, e os loucos 
criminosos julgados irresponsavcis não voltem sem 
tratamento ao seio da sociedade que alarmaram. 

O plano coa1plcto ele ta l projccto está sendo tra
çado por fórma que a instituição fique á <1.ltura de 
nossos creditos, comparavel, portanto, ao que de me
lhor existe no paiz. 

E' certo que o dispendio a fazer não será pe
queno, mas será feito em assumpto de tão relevante 
importancia social, qL:e mcrecer<í, estou certo, a in
teira app rovação dos representantes do povo mi
neiro. 

Tal dispend io corred este anno pela verba ge
ral ele obras publicas . Como, porém, es"a verba, que 
não é farta, tenha destinos normacs, se trate de obra 
especial e. o mais importante c!ella tenha de execuülr
se no correr do anno que vem, seria de bom alvitre 
a votação ele verba especial, cujo montante será 
levado ao vosso conhecimento depois de levantado o 
orçamento definitivo. 

Nenhum elos hospilaes subvencionados se pro
poz manter pavilhão para observação e primeiro 
tratamento de doentes mentaes em estado agudo 
-providencia que, além ele descongestionar o hospício 
de Barbacena, para onde iriam apenas os que não 
convalescessem em determinado período, pcrmittiria 
o estudo da doença e o exame do seu hi storico, no 
momento mesmo da expi o s~!o, meio caminho andado 
par a o acertado ira ta m _'n ir) na Assistencia C e .1 i: al . 
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Terá concorrido para esse retrahimento da ini
ciativa particular a inexistencia de especialistas e en
fermei ros treinados, no interior de Minas . 

A cultura do pessoal sanitario é, assim, um ou· 
tro aspecto delicado do problema, que ha de ser en
carado e resolvido de par com as reformas rnateriaes, 
sob pena de resultarem estas improfícuas, sinão ma
leficas. 

A organização e o desenvolv imento de uma Cli
nica Psychiatrica junto á nossa conceituada Facul
dade de Medicina attende rão, com certeza, a essa dif
ficul dade, e o Estado terá ahi um seminario de al ie
nistas esclarecidos e de enfermeiros peritos onde re
crutar o pessoal superior e auxil im para os serviços 
da assistencia a alienados. 

O movimento de internados no anno de 1919 
fo i o seguinte : 

Passaram d e 19 18 para 1919 .. . . . 

Se ndo: 

rlo mens ' " ' ··· . .... . ··· · · • • · . . • . . . . . 
lv1it lheres •• ~ .•• , . . .• ... . . .. •. .••...• 

Durante o ann o el e 1919 foram interna dos : 
I-Iome ns . . .. . .. .. .... . .. ..•... ..... •. . 
Mulheres . . • • . .... .. ..... ....... . . .. . . 

Total .. ..... ... ....... . . . . .. • .. .. 

Sahiram : 
Cu r ados : J-lo mens, ~17; mu lheres 8 .••• 
Lice nciad os : ho tncns, 23 ; mulb cre3 2J 
A ped ido ela fa mília, ilo;ucns, 11; mu-

lheres, 9 ..••. •• • . .. ...• • .... .. .. . 
De acc ordo com o art. 102 do Reg. , 

homens • • • ... ..... .. .. . ..... .... 
Ent regues ú justiça, home ns ...... . . .. 
fa lleceram, homens, 72; mu lheres , 19 . 

Passaram para 1920: 
rlo mens ... . . ... . ... . . .. ... .. . ...•.. . . 
Mulh eres . . . . . . ..... .. . . .. . .. ... . . ... . 

Total . .....•• ........ ... .. .. . ... 

48 :l 

312 
170 

6;) 
80 ':H5 

727 

35 
·16 

23 

4 
2 

91 

335 
191 

526 

Na Secretaria da Policia processaram-se duzen
tos pedidos de internação, que não foram attendidos 
por falta de Jogares . 

Durante o exercício de 1919 a despesa com o 
pessoal contractado, alimentação e expediente da 
Assistencia, foi de 306:134$821, tendo sido aberto 
pelo dec . n. 5. 349, de 25 de maio do corrente 
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anno, o credito supplementar de 206:1 34$821, visto 
ter sido apenas de 100:000$000 a dotação orçamen
taria para taes despesas . 

Em 1919 houve um augmento destas despesas, 
sobre as de 1918, da quantia de 15:186$408. 

A receita da Assistencia foi de 42:189$090, 
sendo : 

No asylo central . .....• ........ 
Na Colonia .. .. . .. . . . . ... ...... . 

34:951:5940 
7:237$150 

42:181)$090 

Tendo recebido um convite da d~ockfel!er Fon
clation» para enviar aos Estados Unidos um profis
sional <~fim de apcrieiçoar os seus estedos de Hy
giene, del iberou o governo destacar o dr- José Casti
J:Jo J l l'".lr' t' '}'lf 'l e: ·--·a co•1 .. ,l.l1l·,,,,,.ío ~I •• l.l. J 1 ,_ ..._. . ... ..J "- 1. Ü~)(,, • 

Os ~; ;;r viços de P,·orhy1a, ia I~ural mereceram do 
governo attenção especial. 

Aquilatando dev idame11te a rc!e v.1ncia e urgen
cié'. c!css<l obra ele dde:.;a da saúde das populaçõ;;s 
ruraes, flagelladas por varias endemias ; conscio da 
situ<lçflo angu.)tiosa e desesperado ra de milhares de 
de :Ja tricios contamiaacios c reduzidos á mais pro
fllnda miseria physiologica pelo «mal de Chagas,)) e 
out ra3 molest ias egualmcn te anniquiladoras que rou
uavam ás lides sadias e nobilitantcs da lavoura tan
tas ene rgias uteis,--poz o governo o maior empenho 
em promover o saneamento rural e crear postos pro
phylacticos em diversos pontos do Estado, onde se lhe 
afi gurou mais premente a adopção dessa medida de 
grande alcance hum c: nita.rio e patriotico. 

E as Camaras munici pae e outros orgams re
presentativos da opinão publica, comprehendendo 
a efficacia dessa iniciativa, têm correspondido do 
melhor grado e com a mais louvavel solicitude ao 
appello do poder publico, auxiliando-o nessa cruzada 
pa.triotica. E' assim que todos os dias a mesma 
se dilata e in te nsiHca em muitos outros municipios. 
Dentro em breve trabalhos da mesma natureza se
rão iniciados na zona Oéste de Minas e no Trian
gulo Mineiro. 

O districto que tem sua séde em Pirapóra, no 
po nto terminal da E. F. Central do Brasil, abrange 

_ t:_'1._ - -
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uma área bastante vasta . Afim de melhor appare
lhal-o contra as endemias reinantes 110 valle do S . 
Francisco, houve mistér installar um posto fluv ial, 
que poderá ser montado em uma lancha ape rcebida 
el e mate rial e medicamentos neccssa ri os ao desem
penh o dessa tarefa . A Commissão de Prophylaxia 
Rural conseguiu ela Directoria ela Central dous va
gões destinados ao serviço . 

Pelo Posto de Propl1ylaxia el e B2 llo Horizonte, 
foram examinados, até 31 de março el o corren te anno, 
4 .946 inciivicluos . 

O di stricto sanita rio com sé cl c em Leopoldi
na e que tem a se u cargo o saneamento da Zona da 
Matta, já tem sua esphera ele acção dil atada aos 
municípios de Ubcí, Cataguazes, S. José de Além 
Parahyba, devendo, dentro em breve, abranger os de 
S. Paulo do Muriahé, Mar de Hespanha, Juiz ele 
Fóra, etc. 

Em linguagem simples, accessivel <ÍS populações 
ruraes, fa zem os medicos repe~i das conferencias, 
distrib11 em folhetos e min istram conselhos, servindo
se com grande exito de lanternas de projecção lu
minosa para illustrar suas palestras, mostrando em 
quadros pittorescos e suggestivos os meios que de
vem ser empregados para cura:- e evitar a infestação 
pelas verminoses. 

Os serviços nos demais municipios deste distri
cto marcham com a desejada regularidade e têm . 
tido boa acceitação por parte do povo. 

No di stricto sanita rio do Sul têm igualmente ul
timada a campanha theurapeu tica os municípios de 
Caxambú e Aguas Virtuosas e o districto de Bella 
Vista, no município de Santa Rita elo Sapucahy. Me
rece ser registrado que no segundo destes municípios, 
embora não esteja ainda em vigor a lei de fossas, já se 
construíram 261 dessas installações na zona rural e 
no de Santa I~ita, di stricto de Bella Vista, foram con
struídas 81 fossas, achando-se em construcção 530. 
Os seguintes dados numericos, melhor que com
mcntarios, resumem com clareza o que já se ha fei
to em materia de Saneamento Rura l no Estado : to
tal de pessoas examinadas, 11 2.454; elos exa mes fei-
tos foram positivos para verminoses em gera! ..... . 
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90.241; negativos-22.213; tinham opilação só, ou 
associada a outras venninoscs-62.921; pessoas me
dicadas, 104 .672. Ascende já a mais de um milhar 
o numero de fossas construídas, trabalho este que 
vai alcançando exito. 

Os serviços dos hospitaes regionaes, medida de 
que trata o art. g; do decreto fe deral que reorgani
za o se rviço de Prophylaxia l( ural, dentro em pou·· 
co terü começo de execução, uma vez terminados os 
trabalhos de construcção elos dous primeiros estabe
lecimentos deste genero, cujas sédes ficarão local iza 
das nas zonas Sul e Matta do Estado . A installação 
de maior numero destes hospitaes é medida que vi
ria garanti r o exito ela campanha contra as ende
mias que difficultam o trabalho nos campos e con
correm para a inferioridade organica do homem. 

A intervenção da Directoria de I-Iygienc foi so
licitada, por motivo de epidemias, nos municípios 
de Entre Rio ,,, Ferros, Claudio, Pitanguy, Iütúna, 
Itapeccrica, Fortaleza , Pcçanha, Santa Rita de Cas
sia, S. Francisco e Aymorés . 

Entre os surtos epidemicos do anno, avultam os 
de pa ludismo, não só pela sua extensão como pela 
gravidade assumida em varias zonas. 

Infecções elo grupo iyphico, invasões de va
rí ola e casos de trachoma determinaram a interven
ção sanitaria nos municípios. 

Foi excell ente o estado sanitario da Capital, 
pois, não obstante a occorrenci:t ele muitos casos ele · 
dipllteria, que vêm sendo registrados desde algun s 
armos, foram ellcs em sua maioria b~nignos, a jul
gar pela raridade do desfecho lethal. 

As notificacões de casos de doencas transmis-, . 
sivcis ascenderam a 320, di stribuídas da seguinte 
fórma: diphteria, 289; va ríola, 2; sa rampo, 2; in
fecções do gntpo typhico, 25; grippe pneumonica, 
1; trachoma, 1. 

Das noti ficações d2 diphteria fo ram bacteriologi
camente conl'irmadas 185 e verificadJs ner)'ativas 105· ;::, 

Foram feitas, no anno de 191 9, 2.036 desinfe
cções domici liares, sendo 1.700 por dcsoccupação e 
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Estatística demogra· 
pho-sanitaria 

333 determinadas por molestias infecto-contagiosas. 
Em domicilio fizeram-se 232 can~ aras de formo! , com 
a cubação de !)023 111 3• Des'nfectaram-·se 7.446 peças 
de roupas e objectos dive1 sos, se ndo 4.883 na es
tufa Geneste Herschcr e 2.563 em camaras de for
moi feitas no desinfectorio . Foi o seguinte no anno 
o consumo ele desinfectantes: anozol, 1-387 klgs,; 
formo!, 201,250 grs.: ammonea, 46,350 grs. ; bichloreto 
de mercurio, 1,992 grs.; Mac-Dougall, 127,870 grs .; 
enxofre, 31,250 grs.; e cal, ~30 ks. 

Com a retirada, em setembro, do dr. José Car
neiro Felippe que, com reconhecida competencia, di
rigiu os trabalhos deste departamento de 1-lygiene, 
fo i contractado para occupar o ca rgo de chefe do 
Laboratorio o engenheiro civil e de mina'>, dr. Fran
cisco de Assis Barcellos Corrêa Junior, sendo essa 
a unica modificação havida no pessoal da Directoria 
de Hygiene. 

Foram feitas no anno findo as seguintes analy 
ses: judiciarias (todas toxico1ogicas) - 8; agronomi
cas e industriaes--53 ; bromatologicas-·238; de pre
parados pharmaceuticos 9; clinicas -·33. 0ds ana
lyses effectuadas nesse Laboratorio 122 foram requi
sitadas pelas repartições officiaes, 59 por particula
res e 160 pe lo serviço de fiscalização e defesa com
merda! da manteiga. 

De accord0 com a lei 745, de 20 de setembro de 
1919 (n . 18), acha-se em estudo no Laboratorio o 
serviço de fiscalização da banha, cujo regu lamento deve 
ser dentro em pouco publicado. 

Ainda não possue a Directoria de Hygiene um 
serviço organizado de estatística demographo-sani
taria, cuja necessidade é escusado encarecer. Neste 
particular, a actividacle da Repartição é adstricta á 
Capital. Referentes a 1919, colligiram-se os seguin
tes dados estatísticos : casamentos, 234; nascimentos, 
1 . 359; obitos, 798; nascidos mortos, 132. Por não se 
ter ainda consegui do reunir todos os elementos de 
informação referente ao anno findo, não foi feito o 
calculo da população provavel da Capital em princi
pias de 1920. Pelos dados apurados até fins de 
1918, segundo o methoclo seguido na Repartição, a 
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população desta cidade foi orçada em 64 .002 habi
tantes em 31 de dezembro do anno a que acabamos 
de nos referir. 

Tal amplitude têm recebido nestes ultimos tem- Secretaria da Policia 
pos os serviços desse departamento da administra-
ção e tão avultado lia sido o trabalho directamente 
dependente do Chefe de Policia, sobrecarregado com 
o da Força Publica sob seu commando, que se faz 
necessaria a creação do Jogar de di rcctor da repar-
tição, com as attribuições que tinha o cargo de Se-
cretario da Policia, supprimido, em momento de aper-
tura financeira, pelo decreto n. 1.232, de 26 de de-
zembro ele 1898. 

Adoptado o alvitre, alliviar-se-ia a actividade 
burocratica do Chefe de Policia, com evidente pro
veito para a superintendencia geral do serviço a seu 
cargo. 

E' chegado o momento ele se dar solução ao 
innominavel regimen de nossas prisões, contra o 
qua l vêm bradando, descontinuadamente, mensagens 
e relatorios, sem que se objectivasse, por motivos 
varios, o generoso intento dos governos . 

Os principios de humanidade---que são hoje os 
da piedade christã -- os brios da decencia adminis
trativa, vergonhosamente compromettida no caso, a 
preoccupaç~io, melhor ori entada, da defesa social, fim 
precípuo da pena, c a propria necessidade de bara
tea r o serv iço de reclusão elos criminosos, impõem a 
immediata construcção de uma penitenciaria, reitera
damente auctorizada por lei. 

Não é possível que persista o regimen medieval 
de calaboiço, que nos degrada e no qual o delin
quen te, physica e moralmente aba ndonado, sem ar, 
sem luz, sem a redempção do trabalho, repasto da 
vermina c da doença, entretem os av iltantes ocios 
na aprendizagem de novos vícios e novos crimes, 
enche o coração de revolta contra a sociedade, que 
o pune, sahindo, afinal, da prisão, muito mais te
mível do que para e lia entrara. 
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A melhoria de nossa situação financeira pe r
mitte, felizmente, o avultado dispendio que o cm
prehendimen1o exige . 

Mas, vistas de perto as cou sas, o apparente sa
crifício importa em real e intclligente economia. 

Basta, para provai-o, que se attente na redu cção 
dos pesados encargos annuaes com a reparação de 
um grande numero ele cadeias, na concentração do 
serviço alimentar e hygienico de tantos presos, hoje 
di spersos pelo Estado, na diminuição dos destaca
mentos policiaes, incumbidos, agora, da guarda a 
cadeias superlotadas c, finalmente, na procl ucção 
do trabalho systemati zado de uma Penitenciaria do 
typo moderno. 

O receio ela reforma no syslema penitenciaria 
da nossa lei penal não deve continuar a servir de 
pretexto a que continuemos num regimen de bar
baria , que se não coadu na a systema algum . 

E' cla ro que a despesa da obra distribuir-se-á 
por diversos exercícios financeiros . A prucl encia 
nos gastos aconselharia a medida, quando mesmo 
fos se materialmente possível a construcção em cu rto 
prazo. 

Mas esta deverá ser traçada e dirigida por for
ma a ir prestando bons serviços á medida que se 
fôr executando, transferidos desde logo para ella os 
sentenciados das pciores prisões do Estado . 

Continúa a prestar bon s se rviços ao Estado o 
Gabinete de Identificação e Estatís tica Cri minal, como 
precioso auxiliar do se rv iço el e policia, tendo tido 
grand e desenvolvi mento os trabalhos de identifica
ção para fins eleitoraes, administrativos e ele rep res
são. 

Manteve-se animado o intercambio de)ndividuaes 
dactyloscopicas com os gabinetes de outros Estados, 
especial med e S. Paulo e Districto Fede ral, cujas 
auctoridacles, em unidade de vistas com as de Mi
nas, têm exercido incessante vigilancia sobre os in
desejaveis de todos os matizes, e pelas impressões 
digito-palmares tornou-se sobremodo rap id a e faci l a 
informação do3 antecedentes socíaes dos indivíduos 
suspeitos. 
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• 
A estatística carceraria, feita mediante moldes 

recentemenk planejados, acha-se em dia, accusando 
a existencia nJs diversJs cadeias do Esüldo, em 31 
de dezembro ultimo, de 2. 497 presos, sendo 301 
condemnados e 2. 196 aguardando julgamento. 

A estatística criminal não revela aggravação nos 
coefficientes dos delictos ; observa-se no total dos 
casos registrados a predominancia dos crimes con
tra a integridade physica da pessôa e contra a pro~ 

pricdadc. 

O serviço medico legal, de cujos resultados de- Serviço medico legal 
pende, tanta vez, a honra e a liberdade dos cida-
dãos, está longe de corresponder á sua delicada missão. 

Defic iente em pessoal e, sobretudo, em appare
lhamento de pesquizas, exige alterações que o habi
litem a satisfazer ás necessidades cada dia maiores 
da Capital e façam deite um orgam consultivo para o 
resto do Estado. 

A Chefia de Policia é coadjuvada na sua acção, Delegacias 
quer repressiva, quer preventiva, por dous delega-
dos auxiliares, 77 delegados ti tu lados em direito, 101 
delegados leigos e 802 subdelegados, além dos re-
spectivos supplentes, em numero de 2.940. 

Não foi ainda preenchida a delegacia auxiliar 
de Uberaba, creada pela lei n. 749, de 23 de se
tembro de 1919. 

O provimento dos Jogares de delegado de poli
cia das sédes de comarca e das prefeituras, conti
núa a ser feito com a nomeação de bachareis em 
direito, e nos demais municípios com a de pessôas 
leigas que reunam os requisitos legaes. 

Das delegacias remuneradas não foram ainda 
providas as 32 das comarcas restauradas pela lei n. 
663, de 18 de setembro de 1915. 

A opportuna classificação el as delegacias por en
trancias, sobre a base do movimento do serviço po
licial em cada comarca, seria um meio proprio de re
munerar os funccionarios ele policia na proporção do 
esforço despendido e con~tituiria es timulo para que 
nos degrá us inferiores procurassem elles, pelo cabal 
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desempenho das funcções, o accesso a categorias su
periores. 

Não são raros os casos em que a natureza da 
diligencia indica a preferencia ele um delegado mili
tar. Para taes co mmissões têm sido utilizados offi
ciaes da Força Publica, os quaes têm prestado efficaz 
cooperação á Chefia de Polici a, não só na manuten
ção da ordem, como na repressão do crime , 

Pela Chefia de Policia foram expedidas aos 
delegados instrucções attinentes aos processos de 
accidcntes no trabalho, para boa execução dos dis
positivos {do decreto fed eral n. 13 .498, de 12 de 
março ~ de 1919, e da lei estadual n. 751, de 26 de se
tembro do mesmo anno. 

Tambem foi objecto de instrucções especiaes a 
repressão dos jogos de azar e da vadiagem. 

A Força Publica do Estado tem desempenhado 
satisfactoria mente a sua delicada tarefa legal, fazendo 
jus ao reconhecimento do povo mineiro. 

O rigoroso escrupulo na se lecção elo pessoal 
componente das file iras tem contribuído para a cres
cente exacção do nosso soldado no cumprimento de 
seus deveres, tornando-o mais consciente da nobre
za da sua missão . 

Tem sido por isso irreprehensivel a disciplina 
dos nossos quarteis, não se tendo registrado occor
rencia alguma que exigisse medidas de rigor ex
cepcional. 

De accordo com a lei da fixação da Força para 
o corrente exercício, foi o seu effectivo elevado a 104 
officiaes e 2. 894 praças e posta em vigor a tabella 
de novos vencimentos. 

O augmento do pessoal ainda não é sufficiente 
para attender a todas as necessidades do serviço em 
nosso vasto territorio, onde novos nucleos de popu
lação se formam, com o prolongamento das vias fer
reas, e a fa lta destas em pontos mais afastados dif
ficulta a mobili zação rapida dos con tingentes, quan
do casos fortuitos reclamam sua prompta inter
venção. 
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A consequente necessidade de se multiplicarem 
e augmentarem os destacamentos impõe um accres
cimo de mais 500 homens ao numero fixado . 

Com esse re fo rço não estariam attend idas todas 
as necessidades do policiamento; mas teríamos me
lhorado sensivelmente a situação. 

A instrucção militar continúa a ser ministrada 
com proveito pelo sr. coronel Roberto Drexler. Nas 
escolas de instrucção se preparam officiaes e praças, . 
cabendo áquell es transmittir, nos batalhões, os en
sinamentos recebidos. Está funccionando presente
mente a escola n. 8. 

Creada para o policiamento da Capital , a Guar
da Civil tem cumprido cabalmente o seu dever, obe
decendo ás disposições do regul::unento publicado 
com o dec. n. 3.409, de 16 de janeiro de 1912. 

Compõe-se de um effectivo de 200 guardas, dos 
quaes são destacadas as duas turmas empregadas 
no Corpo de Segurança e na Inspecção de Vehiculos. 

Logo que seja possível, convem se dê autonomia 
a esses dous ramos de serviço, reorganizando-os com 
pessoa l proprio e restituindo-se á Guarda essas tur
mas que lhe são necessarias para prover postos de 
pol iciamento até agora desguarnecidos. 

Merece uma revisão a tabella de vencimentos da 
corporação, os quaes são ainda os fi xados ao tempo 
de sua creação. 

Attendendo-se <Í cxiguidade dos mesmos em re
lação ás actuaes condições de vida, se rá medida de 
justiça proceder-se a um razoavel augmento nos ven
cimentos dos guardas, de mo el a a se attenuarem as 
difficuldades com que luctam presentemente. 

Ouha medida de eq uidade é a de se attender á 
situação das famíli as dos guardas, que venham a 
fallecer, pela admissão destes em uma das Caixas 
Beneficentes. · 

O custeio da corporação importou, no anno fin
eo, em 248:070$562. 

As cadeias do Estado acham-se, na sua maio
ria, em más condições de hygiene e segurança. En
tretanto, dentro das forças da verba respectiva, tem o 
governo procurado reformai-as, substituindo-as por 
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edifícios novos, sempre que o aproveitamento dos 
predios antigos demanda obras de custo muito 
avultado. 

PreseJltemente está em concorrencia publica a 
construcção de diversas .,cadeias, havendo sido exe
cutados reparos em outras. 

Merece a attenção do legislador a necessidade 
da construcção de pavilhões devidamente guarneci
dos, para isolamento c tratamento de presos affecta
dos de molestias contagiosas . 

Como medida de hygiene, e para evitar o peri
go da transmissão de taes molestias, vai o governo 
iniciar um serviço de expurgo annual nas prisões elo 
Estado. 

Com os fornec imentos de alimentação, vestuario 
e medicamento aos reclusos e com a illuminação e 
hygiene das prisões, despendeu-se durante o anno 
fir;do a importancia de 642:018$536, tendo sido ele 
548:000$000 a verba orçamentaria respectiva. 

Nenhum facto de excepcional gravidade veiu 
perturbar a paz de que fe lizmente gosamos. Por to · 
da parte do nosso amplo territorio manteve-se inal
terada a ordem, garantidas as immuniclades e prero
gativas individuaes. Todas as iniciativas puderam des
envolver-se sem outras restricções, que não as im
postas pelas proprias leis. 

Si é irrecusavel que para esse resultado con
tribuíram precipuamente a índole moderada do 
povo mineiro e o seu cultuai respeito á lei e ao 
principio de auctoridade, não é licito desconhe
cer que a acçao vigilante e prompta dos mante
nedores da ordem teve effeitos decisivos na repres
são de ligeiros smtos anti-sociaes manifestados iso
ladamente e sem reflexo fóra do ci rculo estre ito de 
sua influencia. 

Em agosto do anno findo, alterações da or
dem na cidade de Carinhanha, situada a quatro 
kilometros da linha divi soria deste Estado com o da 
Bahia, alarmaram as nossas populações da frontei
ra, que, receiosas dos invasores á busca de prose
lytos, de viveres ou em fuga á perseguição das for~ 
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ças bahianas, appel!aram para o governo do Esta
do, solicitando protecção para suas pessoas e pro
priedades. 

As auctoridades ela Bahia pediram, então, ás de 
Minas, permissão para seus éJgen tes penetrarem em 
nosso territorio, t>m pe rseguição elos foragidos, que 
fossem criminosos. Invocando, porém, uma das con
clusões do Convenio Policial de S. Paulo, o governo 
mineiro promptificou~se a auxiliar as auctoridades 
bahianas, na vigilancia da fronteira, utilizando-se de 
um forte contingente da nossa Força Policial que 
pJra alli de stacara, sob o com mando do major Getulio 
Manso da Fonseca. 

Ao referido official foram dadas instrucções no 
sentido] de impedir que nossos coestad uanos sof
frcsscm qualquer coacção por parte dos retirantes 
ou participassem dos acontecimentos da fronteira. 

A força mineira censervou-se alheia ao conflicto, 
e só interveiu mediante solicitaçiTo do Governo Fe
deral, que já então decretara a intervenção, cumpíin
do ordens do interventor, até a occupação de Ca ri
nhanha, por força do Exercito. 

Ao Ministerio ·da Jusiça e Negocios Interiores, 
foram encaminhados os seguintes pedidos de natura
lização: 

de José Domingues Gomez, hespanhol, residente 
em Bôa Vista do Tremeda l; 

ele Gillot Géo Alphonse, res idente nes la Capi-
tal; 

el e Ramiro Iglesias Otéro, hespanhol, residente 
em Vil la Nova ele Lima; 

de Euge nio Guadagnin, italiano, residente nesta 
Capital; 

de Alberto Minucci, italiano, residente em Porto 
Rea l, município de Formiga; 

de Antonio Ferrari, italiano, residente em Oli
veira. 

Apenas fo ram attendiclos, até agora, Antonio 
Ferrari e Eugenio Guadagnin. 

O governo contilll'ia a manter as melhores re
lações com o cotpo c0nsular que tem jurisd icçfio no 
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Estado e tem tido a preoccupação de facilitar o des
empenho de suas funcções. 

Foram expedidos sobre a materia os seguintes 
decretos: 

N. 5 207, de 15 de julho ele 1919, reconhecendo 
o sr. Sadão Matsurhura como Consul Geral do Ja
pão; 

N. 5.232, de 23 de setembro ele 1919, reconhe
cendo provisoriamente como Consul do Japão o sr. 
Ryoj i Noda, durante a ausencia do respectivo Consul; 

P. 5 . 252, de 27 ele cutubro de 1919, reconhe
cendo o sr. Stanley Herbert Oudgeon, como vice--con
sul da Grã Bretanha. 

Tendo-se verificado vagas na Camara Federal 
com o fa llecimento dos deputados Antonio Mar
tins Ferreira da Silva e dr. Sabino Barroso Junior, e 
com a renuncia do deputado clr. João Pandiá C:tloge
ras, foram preenchidas pelos srs. drs. Lanclulpho .Ma
galhães, Pedro ela Matta Machado e Afranio de 
Mello Franco, respectivamente. 

Abrindo-se duas vagas no Senado Mineiro com 
a renuncia dos srs. drs. Landulpho Magalhães e Pe
dro da Matta Machado, eleitos deputados federaes, 
bem como uma vaga na Camara dos Deputados, com 
a renuncia do sr. dr. Afforiso Penna Junior, foi desi
gnado o dia 11 de abril de 1920 para o preenchi
mento das mesmas. 

Annulladas pela Junta de Recursos as eleições 
rea izadas em 1? de novembro de 1918, para verea
dores nos municípios de Alfenas e Santo Antonio do 
Machado, prorogou-se o mandato das Camaras re
spectivas, afim de não ficar acephala a administração 
municipal. Adoptou-se medida identica em relação 
ao Conselho Deliberativo de Cambuquira, por ter o 
mesmo renunciado o mandato, sendo chamado a 
exercício o do triennio anterior. 

Assignalo com sincero jubilo patriotico a conti
nuidade do surto economico do Estado, que tem 



na agricultura e na pecuaria as fontes inexgottaveis 
da sua riqueza. 

O valor da exportação mineira se elevou em 
1919 a 492.387:305$724, concorrendo a agricultura 
com 217. 435: 107$263 e a pecuaria com ...... · · • 
200.052:328$130. 

Confrontando este valor com o do exercício de 
1918, verifica ·se um superavit de 117.526:325$724. 

De anno para anno desenha-se mais animador 
o movimento agrícola, augmentando-se a área das 
plantações, meihorando-se as culturas existentes e 
ensaiando-se o plantio de novas variedades. 

Os mercados da Argentina, da Europa e dos 
Estados Unidos, que se abriram rasgadarnente á pro
ducção do nosso paiz durante a guerra, continuam a 
manter comnosco commercio activo, offerecendo pre
ços remuneradores aos nossos productos. 

A situação da íavoura é de franca prosperida
de, apesar da escassez ele braços, do custo elevado 
das machinas, dos fretes caros de algumas vias fer
reas e da falta de Util apparelhamento bancaria con
veniente. 

O governo estuda com attenção estes entraves 
ao progresso ela lavoura para removei-os na medida 
do possível, afim de evitar que venham a entorpe
cer o auspicioso desenvolvimento dos ultimas annos. 

O combate ás endemias reinantes entre a po
pulação empregada no trato da terra e o canse
quente saneamento rural, a propaganda nobilitadora 
elo trabalho manual, o empenho em drenar para a 
labuta dos campos energias adormecidas nas cida
des e povoados, a captação intelligente da corrente 
immigratoria oriunda de varios paizes da Euro
pa attingidos pela desordem e pela miseria, a fun~ 
dação de colonias destinadas a fixar junto ás fazen
das os trabalhadores nacionaes ordinariamente alli
ciados para fóra do Estado, - são providencias de 
indiscutível alcance para conseguirmos proporcionar 
aos lavradores, com abundancia, os braços indis
pensaveis aos seus labores. 

Para attenuar a crise produzida pelo preço ex
orbitante dos machinismos agrarios, experimentou o 
governo a compra desses apparelhos no extrangei-
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ro, em maior escala, para cedel-os aos lavradores 
pelo custo e sem os onus dos impostos aduaneiros c 
dos fretes ferro-viarios. 

Comquanto esta alta tenha forçosamente de 
ceder gradualmente até retomar um nivel razoavel 
a verdadeira solução do nosso caso estará, por certo, 
na fabricação das machinas dentro de nossas fron
teiras. E é por isso que, no estudo do problema 
siderurgico, não se tem o governo descurado de exami
nar este aspecto da questão, de modo a deixar asse
gurado, em condições vantajosas, o supprimcnto á 
lavoura dos instrumentos agrícolas de que neces
sita. 

As tarifas têm sido objecto de minha constante 
preoccupação e dellas j<i aqui falei, mostrando o 
persistente esforço da administração em impedir que 
o regimen tarifario atrophie a expansflo :economica 
do Estado. 

Finalmente, não é licito desconhe~er a insuffi
ciencia do nosso apparelhamento bancario para sa
tisfazer as exigencias do credito e notadamente do 
credito agrícola. 

Os bancos antigos vêm crescer os negocios e 
e!"tendem a differentes zonas as suas operações por 
meio de nCilvas agencias; outros bancos, como o do 
Brasil e o Pelotense, trazem ao nosso Estado o con
curso de suas poderosas orgar:izações. 

Mas estes bancos desenvolvem apenas a car
teira commercial e só servem, em regra, ao grande 
lavrador, deixando ao desamparo o pequeno e me .. 
dio agricultor, que precisam de dinheiro a prazo mais 
longo para o custeio da lavoura até dispôrem da 
colheita. 

A fundação de um estabelecimento central de 
emissão e redesconto será, sem duvida, um passo 
largo para adeante, embora não dispense a institui
ção do credito agricola. 

· Actualmente os bancos irnmobilizam 33 o/<) da 
importancia dos depositos para occorrer a possíveis 
retiradas, ficando esse dinheiro como um encaixe 
oneroso ao proprio banco e inutil á economia do 
paiz. 
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Com o instituto de emissão e redcsconto, esse 
numcra!io fi ::ará di sponível e n sua quasi t o~ aiici ade, 

porque os bancos ÍJarticularcs, si necessitarem de: di
nh::-íro, usarão do seu cred!to, redescontando os títu
los em carteira. 

Desta maneira, poclerJo fazer emprestimos a ju
ros mocl icos e a prazos mais longos . 

1\pplaudo, por is:;;o, a idéa ele iransfo;·mar-se o 
Banco do Brasil em banco de emissão c redcsconto 
c estarei prompto a amparar as iniciat ivas de tun
ct.:~ção do credito aG rícola entre nós. 

O café continúa a ser o principal factor de nos- Caié 
sa riqueza publ ica c particula r. O govemo não po-
d ~ t; cixar ck olhar com especial sympathia para es-
ta mercadoria maravilh o ~EI, que tem levado a inde-
pcndcncia cconomica e, com ella, a indcpenclencia 
po!itica e o polimento de uma civilização superior a 
extensas regiões do nosso Estado. 

Es te incomparavcl producto concorreu, no :-~nno 
findo, só elle, com 189.807:759$373 para o total do 
valor ela nossa exportação. 

Em quantidade, a exportação do café subiu a 
153.644 .064 kilos, ou mais 28.795.012 kilos do que no 
anno él.nterior. 

Pelo lado orçamcnla rio culmina a importancia 
do café, cuja contíibuição na re ce ita~ foi de .......• 
12 . 0~\9:269$ 177. 

Quem atlcn ta nesses algarismos cobra animo 
para encarar com desassombrada confiança o futuro 
elo Estado ele lvlinas. 

O valor da exportação do café ultrapassa hoje 
o algarismo global representativo da nossa exporta
ç5:o de 10 annos passados. 

As zonas da N\atta c do Sul de Nlinas gosam 
um pcrioclo de relativa abastança , graças á lavoura 
c ~lféeirél , que dcsfructa o privil egio de melhor e mais 
duradoura colüção para o seu producto. 

Tudo nos leva a crêr na permancncia desta 
prosperidade, porquanto o Brasil assumiu posição 
c.l omir;ante no commcrcio do r.aré c não eleve apa
vorar-nos a amcaç;1 clê :;ctp~ r-producç ''; o, em vjs 
ta da abertu ra de novo ~; mercados e do alarg<nnt nto 
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Assucar 

do consumo em varios paizcs, principalmente nos 
Estados Unidos, onde a prohibição do alcool acar
retou, naturalmente, considcravel accrescimo no uso 
do café. 

O unico perigo serio para o nosso producto está 
na revisão dos im postos alfandegari os dos paizes ar
ruinados pela guerra, ievendo a nossa diplomacia es
tar vigilante para impedir taxações prohibitivas. Mas, 
como este mal poderá ser facilmente conjurado com 
opportunas concessões de favores reciprocas nas pau
tas aduaneiras, estou convencido ela cstabi lid<Jdc da 
lavoura elo café, si o governo a an1p~m1r co11 o cre
dito, minorar-lhe os gravames fiscaes, der-l he bíaços 
para o trabalho e ajuda i-a a transformar os seus an
tigos processos de fórma a aproveitar velhas cul 
turas e iniciar novas em terra adubadas . 

Outro producto cujos preços são fartamen te 
compensadores dos esforços que Jl!e consagrarem 
os fazendeiros é o assucar, de que ha grande procu ra 
no mercado in terno e ainda maior nas praças da Eu
ropa e da America do Norte. 

A Argenti na intensifica o plantio da carm a e es
pera safras tão abundantes, que não mais precisará 
do assucar brasileiro. 

Mais perto de nós temos os exemplos do Rio 
Grande do Sul, que porfia em acclimar a cultura da 
canna, e ele S. Paulo, onde se desenvolvem as plan
tações com o conhecido arrojo do esp íri to paulista. 

Dispondo de terra e ciima apropriados a essa 
lucrativa cultura, corre-nos o dever de ampliai-a, 
quanto possível, para satisfazer ás necessidades do 
consumo e para al argar a exportação el o assucar, 
que, em vez de crescer, baixou no anno transacto, a 
ponto de dar uma differença, para menos, de .. . .. . 
1. 770.763 ki los. 

fumo O fumo vai recuperando aos poucos o seu logar 
nas tabellas da nossa exportação, tendo apresentado 
um accrescimo de 346.909 kilogrammas sobre a quan 
tidade exportada em 1918 . 

Para esse resultado tem concorrido bastante a ac
ção do governo, preoccupado, desde alguns annos, de 
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mel h orar a cultura e o pre-paro do producto, manten
do, para isso, um es )ecia! ista em nosso terri to rio. 

No campo esta1Je1ecido pelo governo em Ligação, 
E . F . Leopoldina, para experiencias da cuitura e do 
preparo do fumo ern fol ha, tem-se dado preferencia 
á qualidade «Virgínia», que é uma das mais repu
tadas no mercado . 

Os resultados obtidos são animadores, pois o fu
mo preparado no seccadouro alli construido pelo Es
tado aprese ta as qua: idac.les de bom producto, já co
nhecido e estimado no c rnme rcio . 

O enthusiasmo pc'a cul!ura do algodão, manti
cb com os pr~ços excepcionaes c co~11 as fac ilida
des offerccicl as pelas bbricas, que chegavam a adc
an íar dinhei ro sob;c a p;·omessa de venda das co
lhcitns, arn~feceu bastante e tende a uma pausa, por 
haver co in cid ido uma baixa ap rcc iave.\ na cotação 
co11 o ins uccesso de um anno máu para os lavrado
res, por causa do tempo adverso e das pragas. 

Esta parZ~cla não tem justificação. O Estado con
ta oO fabrica::.; ele tecidos , entre grandes e peq uenas, 
co1!1 un <.~ prod ucção cn:scnle, que se póde ap reciar 
pela renda do i1nposto d~ C(1nsum o, a qual foi, em 
1919, de 1.499 : 540ir~090, ou mai 214:661 $ 170 do que 
em 1918. 

O algodão tem e coamento ·garantido nessas fa
bricas q uc , no mesmo armo, exportaram tecidos no 
va!or de 11.946:715$300. 

Além di sso, vai crescer a procura do algodão 
em rama, com a reorganização industrial da Europa, 
ao passo que a America do Norte não poderá sup· 
pril-a dessa materia prima, em vista da3 proprias ne
cessidades para abastecimento de suas fabricas co
lossaes. 

O Estado de Minas apresenta á cultura do al
godão condições muito favoraveis, consideradas mes
mo superiores ás da cotton belt dos Estados Unidos. 

As chuvas, muito pesadas em alguns annos, não 
são em média demasiadas a ponto de prejudicar os 
algodoaes. 

Si temos a laga rta rosea infestando algumas zo
nas, têm-na tambem, 'e mais espalhada, o Mexico, 
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o Egypto e a India. Os Estados Unidos proseguem 
no plantio elo algodão, sem embargo das devasta
ções do Boll Weevil. 

As form igas constituem grande flagcllo a comba
ter numa campanha systematica de extermínio. 

Estas difficuldadesapparecem em todos os paizes 
e exigem apenas mais intelligencia e mais esforço 
para fazer culturas. proveitosas. 

As condições do mundo são tacs, que o!:; altos 
preços do algodão estiio assegurados ainda por muitos 

· annos, e grande serü o nosso prejuízo si nos deixar
mos levar por desanimos inju stificavcis . 

Ao governo incumbe a tarefa de fa ze r activa 
propaganda. dessa cu ltura e auxiliar o Javréldor na 
defesa contra as pragas, na escolha de variedades 
mais resistentes e na adopção de processos adequa
dos ao desenvolvimento da planta e ao preparo do 
prodúcto. 

Com este intuito mantém o Estado um profissio-:
nal americano de reconhecida competencia para o 
ensino racional ela cultura do algodão. 

Além de excursões a diversos algocloaes, o en
canegado do se rviço dirigiu o anno passado, até ou
tubro, as culturas da fazenda do «j::lg<íura», no muni
cípio de Santa Luzia do Rio elas Velhas, seguindo 
depois para a America do Norte, de onde já regres
sou com os agronomos contractados para mestres am
bulantes ele cultura. 

Cacau Um proclucto novo entra a avolumar os nossos 
cliagrammas commerciaes- o cacáu. A sua exporta
ção em bagas jci attingiu a 836.964 kil os, con; o va
lor ele 418:482$000. 

Trata-se de um artigo de consumo mundial cre ~

cente e cuja producção poderü tornar-se uma das 
fontes copiosas ela nossa riqueza. 

O cacaueiro encontra IE tS terras baixas dos val
les dos ri os Doce, Mucury e outros o calor c a hu
midade necessarios {t bôa fructificação. 

E' uma cultura altamente remuneradora, que se 
pode considerar defíniti\'amente acclimacla no Estado. 
onde vem abrir novos horizontes á ac tividade imle
fessa dos seus lavradores. 
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As culturas tradicionaes vão tendo regular des- Culturas tradicionaes 
envolvimento, não devendo impressionar a queda 
observada relativamente ao feijão, que accusou, na 
exportação, uma differença para menos de 8.865.243 
kilos, porq ue o facto tem natural explicação nas in-
temperies que impediram o regular crescimento das 
plantas e prejudicaram consideravelmente as colhei-
tas . 

Mesmo assim, exportámos 19.791. 978 kilos de 
fe ijão com o valor de 7.323:031$760. 

A exportação do arroz registrou um augmento 
de 246.261 e a do milhocle4.495.019 kilos. 

Todas as nossas culturas ainda estão presas a 
praticas obsoletas e precisam marchar para a pha
·se industrial, em que a machina reduz ao minimo 
o trabalho humano e os methodos culturaes habili
tam o lavrador a luctarcom a natu reza adve rsa e fi
car a So lvo de prejuizos avultados. 

A diffusão do ensino agricola por meio dos mes
tres de cultura ultimamente contractados ha de ori
entar a lavoura, conforme espero, para a phase avan
çada da sua industrialização. 

A Secretaria ela Agricultura, como nos annos Machinas agricolas 
anteriores, manteve em deposito, em 1919, grande 
numero de machinas agri colas, sendo que parte del-
las foram importadas dos Estados Unidos, adquirindo-
se as demais em praças commerciaes do paiz. 

Esses apparelhos contin uam a ser cedidos aos 
lavradores, a titulo de auxi li o, pelo seu custo real 
e livres de transporte em estradas de fe rro. Os ex
tinctores de formigas têm ai nda o abatimento de 
10 °/o sobre aquelle custo. 

Devido éi elevação exaggerada do preço das 
machinas, a cessão destas diminuiu em relação ao 
movimento havido em annos anteriores. 

Além di sto, a instabilidade desses preços, sem
pre com variação para mais, concorreu tambem para , 
esse dec rescimo, pois que a incerteza do custo da 
macli ina desanimava, de certo modo, o comprador. 

Apesar dessas causas de esmorecimento, cedeu 
a Secretari a da Agri cultura aos lavradores mineiros 
530 machinas agrícolas , se m leva r em conta a ces-
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Sementes 

Florestas 

são fe ita aos mesmos de 1. 772 enxadas, dezenas de 
nontas para arados, ,discos, joelhos c diversos outros 
acccssorios. 

Com a acqui sição de machin as, utensíl ios, in se
ctit.idas e adubos despendeu o Estado a i npor!an
cia de 237:832$450. 

Por não serem encontradas no mercado semen
tes de milho e arroz ju1gadi1s em bôas con c1içücs 
para a di stribui ção aos lavradores, preferiu a Se
cretaria da Agri cultura deixar de prestar, como cada 
anno vem fazendo, esse auxilio aos agricultores, 
por lhe parecer que melhor s~ria não di stribuir se
mentes do que mandal-as más aos plantadores . 

De outras sementes, porém, fo ram fornec idas 
aos fazendeiros as quantidades que estes solicitaram, 
elevando-se a distribuição a 16.310 kilos. 

Aos criadores foram tambem cedidas sementes 
de bôas forragens, a saber, 30.837 ki los de semen
tes de capim gordura rôxo e rôxinho, 6 . 539 de jara
guá e sempre-verde, 41,1' 5 de seme ntes de alfafa. 

Montado o estabelecimento com as machinas 
seleccionadoras a que já me referi, conto : poder fa
zer larga distribuição de sementes garantidas . 

Entre os problemas para os quaes invoco a es
clarecida attenção do Congresso s breleva o do ex
gottamento dos nossos recursos naturaes pela explo
ração vampirica das mattas. 

As florestas do Estado são annualmente devasta
das pelo fogo ateado pelos intrusos nas derrubadas 
e que se communica ás mattas circumvizinhas, incen
diando leguas e !eguas, durante dias e semanas in
teiras . 

As fornalhas devoradoras das estradas de ferro 
vzo consumindo diariamente milhares de arvores; os 
fornos das fundições de ferro recla mam cada dia 
maior quantidade de combustível. Exportámos no 
anno findo 3. 677.707 kilos de carvão vegetal e 
4. 920 toneladas de lenha, sem falar no consumo do
mestico de ma i, de cinco mi1húe s de habitantes . 

Raramente se encontra hoje matta ou simples 
capoeirão num certo raio em torno do eixo das via s 
ferrea s. 
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Urge acudir ao mal com providencias efficazes. 
Impõe· se uma campanha patriotica pela conser

vação das selvas e rearborização do Estado, amea
çado de vêr grandes porções do seu territorio trans
tormadas em zonas descalvadas e esterr:is. 

Em relação ás mattas do Estado temos um es
boço de fisca li zação, que não póde ser mais efficiente, 
devido á vastidão das zonas a cargo de cada um dos 
quatro fi scaes, algumas de difficil accesso. 

Entretanto, esta fisc alização já tem cohibido 
grandes abusos e aca bou com o regimen de impuni
dade para os audaze" exp1orado res de madeiras em 
terras devo! utas. 

A rench <:p urada por este serviço no anno transa
cto foi de 22:713~;950 , tendo sido recentemente recolhi
da aos cofres estaduaes a importancia de 122:572$800, 
proveniente de madeiras clandestinamente extrahidas 
das floresta do Estado . 

Não satisfazendo esta fi scali zação rudimentap 
parece conveniente legalizar a extracção de madeiras 
por meio de concessão prévia, á semelhança do que 
se pratica em outros paizc'" , de fó rma a tirar á explo
ração o aspecto su.,peito de clandesti nidade e fac ili 
tar a fiscalização do governo. 

Linhas atr{ts sugge ri ao a1to criterio do Con
gresso a convenien.:ia de adoptar-se o systema aus
traliano de arrenda t1cnto a longo prazo, em vez da 
venda das terras fl orestaes, afim de transmittir este 
patrimonio ;Js gerações fu turas. 

No tocante á reflorestação, que deve ser estimu
lada por todos os modos e meios, o auxilio actual
mente prestado pelo Estado consiste no fornecimento 
gratuito el e mudas de arvores cultivadas no Horto 
Florestal , situado nos arredores de Beiio Horizonte. 

O Horto, ainda em começo ele actividade nor
mal, já di stribuiu a solicita ntes de varias zonas do 
Estado 24.542 mudas ele essencias florestaes e muitos 
ki!os ele sementes de eucalypto. 

Esse estabelecimento vai-se desenvolvendo sa
tisfactoriamente. 

Chegando ao seu conheci mento que, em diversas Pragas 
zonas da Matta, :1ppareccram gafanhotos que, de 
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Exroslções 

passagem, devastavam a lavoura, providenciou o 
governo, immediatamentc, no sentido de extinguir 
a praza, solicitando para tal fim o auxilio do Mi
nisterio da Agricultu< a. Esse Ministcrio destacou 
então para este Estado especialistas incumbidos ele 
real izar a . extincção, havendo o governo fo rnec i
elo os insecticidas necessarios, com os quacs se deu, 
em curto prazo, um combate systematico e completo 
aos gafanhotos . 

A praga, porém, mais fun e'·ta ü lavoma, são a_, 
form igas, especialmente as saúvas. .:.>em a destrui 
ção desses terríveis inimigos di sseminados por todos 
os recantos elo Estado, não pódc a agricultura pros
pera r. 

O governo va i atac.:l!1do o mal com o., parcos 
recursos de que di spõe c cede aos lavradores machi
nas c insecticidas para combatel-o. 

O baixo grüu dos fo rmicidas commummente em
pregados concorre para a continuação do flagello e 
leva a descrença ao espírito simples do homem do 
interior. 

Conviria uma rigorosa fi scalização desses pro
duetos, de modo a só permittir a venda de formicidas 
efficazes. 

Outra providencia aconselhavel será tomar o 
Estado a seu servi ço um biologista e um entomolo
gista para o estudo completo da vida e habitos desses 
e outros insectos nocivos ü lavoura, afim de desco
brir meios de exterm inai-os economicamente. 

Accedendo ao convite feito pelo Ministerio ela 
Agricultura para que Minas se representasse na pri
meira exposição nacional de cereaes, horticultura, 
flori cultura c industrias derivadas, realizada em ju
lho do anno findo no Rio de Janei ro, a Secre taria da 
Agricul tura empenhou-se em a c ti v a propaganda com 
o fim de levar áq uelle certamen numerosas amos
tras de procluctos mi nei ros. 

Entretanto, o resultado ol tido não corresnon-
. . 

deu é.Í espcctaíi va, pois apenas 47 e ;~p ositore s en -
via ra m seus prod uctcs ao pavilh ão mineiro. 

Occorre notar, porérn, qu e os pcncos pmductos 
recebidos eram de optima qunl idade e. mereceram 
francos elogios. 
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Deve reali zar-se no Rio ele Janeiro, em julho 
proximo, a terceira exposição nacional de gado, 
promovida pela Sociedade Nacional jde Agricultura, 
por incumbencia do Ministerio da Agricultura. 

Attendenclo á conveniencia da numerosa classe 
de criadores deste Estado e de accordo com a re
presentação feita pela Sociedade Mineira de Agri
cultura, resolvi mandar proceder a exposiç.ões re· 
gionaes prcparatorias c!aquella. 

Foram escolhidos para esse fim os municípios 
de Curve!lo, Oliveira, Além ,Parahyba, Alfenas e 
Uberuba e nomeadas as respectivas . commissões 
executivas, compostas de um representante da Se
cretaria da Agricultu ra, do Presidente da Camara lo-

. cal e de um criador do município. 
Os criadores de Curvello objectaram a estrei te· 

za el e tempo para prepararem, de modo condigno, 
os animaes da região, sendo por isso suspensa a 
exposição daq uella zona . 

A cada exposição regional foi concedido o cre
dito de 12:500$000, fornecendo o governo planta e 
orça mento para as installações necessarias e orien
tando as commissões no desempenho ele sua tarefa. 

No in tuito de fac il itar o transporte de animaes 
des ti nados ao certamen, o governo do Estado en
tendeu-se com todos os direçtores ele estradas ele 
ferro no sentido de serem concedidas requisições de 
transporte para os animaes e re spectiva forra gem. 

Afim de es tabelecer a defesa elo gado contra as 
epizooti as, fiz seguir para as sédes das exposições 
regionaes al;.;uns dos veterinarios recem-chegactos 
dos Estados Unidos, incumbindo-os de fi scali zar o 
transporte dos animaes e de tomar medidas para 
evita r que animaes contaminados sejam expostos e 
propaguem a molestia. 

O ensino agrí cola é ministrado nos estabeleci
mcnto( mantidos pelo gcverno, em estabelecimentos 
crcados por iniciativa particular e subvencionados 
pelo Es tado e nas excui·sões elos mes tres ambulan
tes de culiura. 

Em~outra p::: rte desta J\llensagem esbocei odes
envolvimento que pretendo dar ao ensino agrícola 
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Institutos 

Aprendizados 

com a creação de uma Escola Superior de ft gricul
tura e a remodelação do Ensino Agricola Ambulan
te, que está, sem duvida algum a, fadado a brilhante 
exito num Estado de área tão vasta e de communi
cações tão difficeis . 

Em 1919 não teve esse serviço a desejavel am
plitude, por ter sido insufficiente o numero de mes
tres em effectivo exerci cio. No anno corrente terá 
elle maior incremento, porque o governo, aprovei
tando a auctorização contid;;i na lei n. 753, de 27 de 
setembro de 1919, contractou nos Estados Unidos, 
para o serviço de ensino ambulante, dez profissio
naes, especialistas nos modernos processos de cul
tura do algodoeiro e do caféeiro, em fruct icultura e 
viticultura, em cereaes, em fumo, em pecuaria, in
clusivé veterinaria, e em fabricação de lacticinios, 
tendo alguns dell es conhecimentos que os habilitam 
a ensinar os melhores processos sobre a cultura de 
plantas forra ge iras e os meíhodos de preparação e 
beneficiamento de differentes proclucções. 

Os Institutos, em que se cuida do ensino 
profissional ao lado do agrícola, sflo o «João Pi
nheiro», situado nas proximidades dC:: sta Capital, o 
«Dom Bosco», em ltajubá, e o <<B ueno Brandão», 
no munic ípio de Mar de Hcspanha. As despe
sas com a sua manutenção importaram, respectiva
mente, em 79:648$362, 45:871 $058 e 31 :337$036. 

O governo está auctorizado pela lei n. 754, 
de 27 de setembro de 1919, a reorganizar o Instituto 
João Pinheiro. Já tendo traçado o plano da refo rma 
e de li neado o novo regul amento nos moldes a que 
me refe!·i e em que melhor se aproveita a antiga fa
zenda-modelo da Gamelleira para campo pratico do 
mesmo estabelecimento e para a aprendizagem de 
mechanka agrícola. 

Os aprendizados agrícolas «José Go nçalves», 
em Ouro Fino, e '~ Borges Sampaio >> , em Uberaba, 
têm organização semelhante á dos Institutos, mas 
se destinam exclusivamente ao ensino primario de 
agricultura mechanica. 

Esses estabelecimentos custaram ao Estado, re
spectivamente, 33:522$302 e 34:183$564, em 1919. 
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Existem no Estado outras instituições que mi
nistram o ensino da utilização das machinas, dos adu
bos e da irrigação, em secções especiaes annexas a 
seus estabd eci mentos. 

O Gymnasio Leopolc' inense e a Colonia de Ham
bacury recebem, por esse moti vo, as subvenções de 
5:000$000 e 3:600$000 annuaes. 

Além desses, o Estado subsidiou no anno findo 
os seguintes estabelecimentos, em que se ministra o 
ensino profissional e agrí cola: Escola de Enge nharia 
da Capital, com 50:000$000;' Instituto Electro-Tech
ni co de Itajubá, com 35:000$000; Escola Agricola de 
Lavras e Escolc1s Dom Bosc o, em Cachoeira do 
Campo, 10:000$900 a cada uma; Escola Profissional 
Delfim Mo reira, de Pouso Alegre, com 2:500$000; 
Escola Mine ira de Agronom ia e Veterinaria e Escola 
do Commercio, ambas desta Capital, com 4 :000;~000 

e 2:000$000, respec! ivamente. 
Folgo em consignar o progresso da Escola de 

Engenharia des ta Capita l, que, além dos cursos de en
genheiro civil e engenheiro industrial, tem o profis
sional, de mechanicos electrici sta s. 

Di spõe esse estabeleci mento de vastas officinas 
mechanicas, onde os alum nos trabalham na constru
cção e reparação das machinas mais variadas. 

As officinas se incumbem de executar encom
mendas de machi nas e já têm fab ricado muitas para 
a indu stria e a lavo ura. Deste modo a pratica ad
quirida pelos alumnos é realizada no proprio terreno 
iudustrial em grande escala. 

Abrir-se-á no anno proximo o curso de chimica 
jndustrial, subvencionado pelo governo da União, já 
tendo a Escola adquirido o terreno para a constru
cção do predio apropriado e resolvido contracta r na 
Allemanha dous especiali stas em chimica industrial. 

Ao mesmo tempo será fu ndado um instituto de 
analyses e pesquizas chimicas para attender aos ser
viços elo Estado e dos particulares, concernentes ás 
inclustrias existentes e a outras que se possam fun
dar em Minas e no Brasil. 

Muito se deve esperar dessa utilí ssima inicia
tiva em prol da formação de profissionaes idoneos 
para o aproveitamento industrial de nossas riquezas. 
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Serviçll metecrologico 

Terras publicas 

Attinge a 39 o numero de estações meteorologi
cas do Estado, com a montagem de duas de 3~ 
classe em Grão Mogol e Viçosa, fi cando ainda para 
ser install ada uma ele 2 '~ em Poços de Calda s, a qual 
estará prompta até o fim do anno. 

Esse se rviço continúa a se r realizado compre
cisão, obedecendo a collecta de dados ás normas 
contidas nas instrucções elo Observatorio Nacional . 

A despesa com o serviço meteorologico do Es
tado, excluída a parte relativa ao pessoal da Secção, 
montou a 56:506$596. 

Continuam os terrenos de domínio do Estado a 
ser vendidos de accordo com o regulamento n. 
4.496, de 5 de jcmeiro de 1916, que in stituiu o re
gimen das medições systcmaticas, cuja grande van
tagem está em impedir o retalhamento irregular das 
terras devolutas, como era fei to na vigencia dos re
gulamentes anteriores, com graves prejuízos para os 
interesses do Es tado. 

Nos districtos que superintendem esse se rvi ço 
de concessões de terras, em numero de quatro, é o 
respectivo pessoal pago pelos cofres publico>, sys te
ma prescripto pelo regulamento em vigor e muito 
preferivel ao anterior, ele serem as medições pagas 
pelos prop rios requerentes. 

O serviço de legitimações de posses, que a lei 
n . 675, de 12 de setembro ele 1916, prorogou 
por mais dois annos c que expira em 19 elo 
corrente mez, tem sido feito de accordo com os re
gulamentos n. 5.012, de 19 de junlw de 1918, e n. 
2.680, de 3 de dezembro de 1909, expedidos para 
execução daquella lei e de outras anteriores. 

E' conveniente á regularização elos serviços de 
terras publicas e aos interesses do Estado .que não 
seja mais prorogado o prazo para a legitimação de 
posses. 

Em muitas zonas do Estado, principalmente nas 
bacias elos ri os Doce c Mucury, em que são enormes 
as áreas de terras devolutas, estão ellas invadidas, 
em parte, por intrusos, qu e, vindos de muni:.:ipios e 
Estados vizinhos, se vão loca li zando nos terrenos 
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do Estado, abrindo clareiras nas mattas e formando 
mesmo sitios e fazendas. 

D::sses, alguns são bem intencionados e se es
tabelecem nas te rras devolutas com o intuito ele nel
las se fi xarem definitivamente, construindo habita
ções regulares e fazendo culturas effectivas. Outros 
são verdadeiros devastadores das mattas : invadem 
as terras sem intcnçao ele se fixarem, todo o anno 
procedem a novas derrubadas, em que , sem o menor 
cuidado, ate iam fogo, que se propaga ás florestas ; 
all i effectuam uma pequena plantação de cereacs e, 
após a colheita, abandonam esse Jogar, para no anno 
seguinte fazerem a mesrra coisa em outro ponto. 

Para os que já possu em bcmfcitorias perma
nentes com culturas effeciivas c morada ha bit ual, é 
conveniente determinar--se o meio de lega lização 
dessas occupações, uma vez que é im praticavel o 
remedio legal do despejo, pelas despesas, indcmni
zações c delongas que acaneta. 

Para os outros, a acção do governo se vai fa
zendo exercer com a poss ível solicitude e energia, 
no in tuito de lh es cohibir a obra de devastação das 
mattas do Estado. 

Muitas duvidas e reclamações têm surgido tam
bcm a respeito das áreas de terrenos devolutos ne
cessarias á fundação e desenvolvimento de povoa
Ções, muitas vezes pretendidas ou concedidas a par
ticulares, surgindo protestos das municipalidades e 
dos proprios moradores desses n ucleos de popu:
lação. 

A lei do Imperio n . 601, ele 1850, mandava re· 
servar as terras devolutas que o governo julgasse 
necessarias para a fundação de povoações, as quaes 
ficariam sob a guarda e administração das Camaras 
Municipa.es. D:::ssa o:·ientação elo anligo regimen n~o 
se afastou o legislador mineiro ao elaborar a primei
ra lei sobre a fe rras devolu tas, que por força do 
art. 64 da Con stituiç ~ío Federal passaram para o 
domínio do Estado, tendo a lei n. 27, de 25 de 
jttnho de 1892, .:~ rt. 3. 0 , reproduzido a dispo- · 
s i ç~w do ar!. 12 da lei de 1850, mandando reservar 
os terrenos necessa rírJs para assento elas po voaçôes. 
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Colonizaçflo 

O actual regulamento de terras publicas, repe
tindo disposições dos anteriores, de 1900 e de 1909 

' contem a promessa tie uma lei espe(:ial para os lo-
gradouros e se rvidões publicas, da qua l deve con
star auctorização ao governo pa ra doar eis Camaras 
Municipaes os terrenos devolutas que forem neces·· 
sarios para fund ação e desenvolvimento de povoações 
em se us respectivos territorios, competencia que não 
tem e que já no antigo regimcn era exclusiva do po
der legislativo . 

De accordo com o regulamento em vigor, fo ra m 
postos ern hasta publica no anno passado 98 lotes 
de terras devolutas, pelo preço ele 56:097$088, nos 
municípios de Rio Casca, Manhuassli , Theophi lo Ot
loni, Caratinga e Peçanha, co rn a éÍrea total de . .... 
40 09 1. 750,m700, ~\b rangida por um perimetro de 
152.691,111 121 . Foram vendidos 27 lotes, com a 
éirea total de 18 .843 . 950,1i1200, pelo preço de .... 
24:5161/,384. 

Foi de 161 o numero de títulos defini tivos e de 
cscri pturas passadas duran te o anno p. fin do, abran
gendo uma <i re a total de 140 . 379 . 732, m200, de 
vendas fe itas {t vista e a prazo e ele revalidações c 
legitimações de posses, dando uma re nda de ..... . 
79:816$391. 

A terminação da guerra mundial de terminou cor
rentes immigratorias que poderão ser, em grande 
parte, canalizadas para o nosso Estado, onde min
guam braços e sobram extensas terras incultas á es
pera do forasteiro para arroteal-as. 

As colon ias existentes não chegam para abrigar 
essas levas de fugitivos das duras condições da vida 
na velha Europa. 

Temos em actividade 11 nucleos coloniaes, cuja 
abundante producção, avaliada em 6.543:272$550, 
está patenteando a conveniencia da fundação de no
vas colonias. 

O dinheiro vertido neste serviço, convem re-
petir, volta ao Thesouro, com fartos juros, no fim 
de poucos annos. Basta recordar que a renda das 
colonias foi, no anno findo, de 228:702$476, e a des
pesa com o seu custeio, de 163:884$449. 
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Começo, por isso, a pôr em execução o meu 
plano de ampliar o serviço com a creação de novos 
nucleos, em que sejam tambem ap roveitados elemen
tos nacionaes ao lado de colonos extrangeiros. 

Para a installação de um nucleo na zona Oeste 
do Estado, adquiriu o governo a fazenda denomina
da «Capão», <t margem da E. F. Paracatú, no muni
cipio de Pitanguy, contendo a área de 1.200 alquei
res, pelo preço de 190:000$. 

Foram iniciados os trabalhos preliminares de 
fundação dessa cclonia, denominada «Alvaro da Sil
veira)) , cuja séde vai ficar ao lado da via ferrea e 
junto á ponte sobre o rio Lamba ry. Na parte ur
bana ser<:í reservado espaço sufficiente para as futu
ras officinas ela Estrada, que deverão ser acciona
das pela installação hydro·electrica estabelecida para 
utilização da cachoeira proxima . 

Tenciono deixar fundados outros nucleos e anne
xar áreas consideraveis ás colonias existentes nas 
zonas productoras, com o que se fará economia nas 
despesas de administração das mesmas. 

A magnífica idéa de retalhamento da área de 
antigas propriedades, para a venda em lotes de 25 
a 50 hectares, lançada em Minas ha cerca de 10 an
nos, vai despertando interesse e deve ser aproveitada 
de modo pratico e efficiente. 

Desde a lei n. 564, de 14 de setembro de 1911, 
o governo de Minas faculta aos fazendeiros residen
tes á margem de estrada de hTo, que se propuse
rem fundar nucleos coloniaes, a divisão dos ter
renos em lotes, gratuitamente, e a valiosa contri
buição pecuniaria correspondente á metade do custo 
da casa de cada colono. 

Os favores citados poderão ser concedidos ás 
corporações, bancos, ou empresas que possuírem ter
ras, mas ate hoje ninguem se utilizou dos mesmos, 
sendo necessario estudar as modificações a introdu
zir na instituição, afim de vermos appHcado entre 
nós, dentro do mais breve prazo, o fraccionamento 
das grandes propriedades incultas, que renascerão 
transformadas numa colmeia animada de centenas de 
chacaras florescentes. 
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lndustria 

Recenseamento e es· 
tatistica 

Prosegue cada vez mais animador o movimen
to industrial do Estado, a que o Instituto de Chirni
ca Industrial vai abrir, certamente, novas perspecti
vas. 

A industria, manufactora exportou no anno findo 
32.728:838$668, ou mais 2. 108:889$000 do que no 
anno anterior. 

Pela estatística dos impostos de consumo, que 
só abrange tecidos, calçados , chapéos, ferragens, 
bebidas, especialidades pharmaceuticas, fumo, phos
phoros, velas, bengalas, perfumarias, espart il hos, 
conservas, vinagre, café torrado ou moído e mantei
ga (porquanto não temos fabricas ele papel para for
rar casas ou malas, de cartas el e jogar, de discos el e 
gramophone e de louças e vidros) verifica-se a exis
tencia de 7.126 estabelecimentos fabr is. 

Será obra de sad io patriotismo promover a ins
tallação de industrias em nosso Estado, que tem 
energia barata, graças ás innumeras quédas ele agua 
espalhadas pelo seu territorio. 

Queixam-se os interessados de que o fisco ine
xoravel e as tar ifas ferro-viarias asphyxiam toda ini
ciativa. 

De certo modo, não deixam elles de ter razão, 
porque a nossa política fisca l não tem tido rumo 
definido e não obedece, em linha geral, ao alto in· 
tuito de favorecer o estabelecimento e progresso das 
industrias. 

O nosso regimen tributaria tomou agora orien
tação segura, parecendo-me que a norma a seguir 
em relação ao imposto de exportação será a de 
taxar a materia prim~ e é!Iliviar, até poder isentar 
completamente, o proclucto manufacturaclo. 

Não se póde governar sem o conhecimento exa
cto elo territorio, ela população e dos varias ramos 
de actividade desta na exploração dos r~cursos of
ferccidos pelo meio. 

E' este milagre de empirismo que os dirigentes 
de Minas vinham fazendo, com abnegado esforço, 
pois não temos um nwppa exacto elo Estado, nem 
censo da população e n c:~ 1 rstatistica agro·-pecu~1ria 
e industrial. 
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Muito nos tem va li do a eslatistka da exporta
ção e acredito que em breve teremos a da im porta
ção, que o governo peni;a em crear. 

O censo da popu!açõ.o v<1i ser effectuado em 
todo o paiz em setembro vindouro, pela Directoria 
Geral de Estatística, a que tenho prestado, neste 
Estado, todo o at ~ x i l í o possível, afim de que p os~3<t 

ter exi to completo esse grande commettimento . 
A. Directorí a Geral de Estatísti ca, afim àe ob ter 

os elementos necessarios ao prepa ro e encan: inha
men to da operação censitaria, reco rreu, . por meio de 
commisstJes de fu nccionarior; seus, aos arc!Jivos das 
ad mi nistrações cstad uaes. 

O governo de M inas creou aos fu nccionarícs 
da repartiçao fede ral todas as facilidades. 

Ao valor dos subsid ias obtidos tem feito o De-
legado Geral do He.censeamento longas refcrencias , 
muito honrosas para a aclin inist raç2io estadual. Pc~ 
las decla rações elo repíesentan te do Di rector Ger;ll 
de Estatística em Minas, constituíram contrib ui çoes 
ele subida importancia, umt:\f' jú uti li zadas para as prc·· 
visões inclispensaveis ao inicio dos trabal hos censi
tarios, outras a servirem opportunamente de elemen
tos de «contrôle» e estimativa para a melhor ap reciar;Jo 
dos rcsuitaclos elo cen o, os seguintes serv iços : na 
Secretaria das Finanças , os lançamentos da proprie
dade íe rritoriai, O. a agri cu ltura e da indw>tria,--o 
pri meiro recompilado recentemente e os dous ulti rnos 
suj eitos á revi são annual; na Secretaria do Inte rior, 
o servi ço do c!i ccionario chorogra phico e da esta
t ística das di stancias, já editado varias vezes; na Se
cretaria ela Agricultura, a estatística agro··pecuaria, 
iniciada em 1916. 

Convém assignaiar que a ulti ma dessas contri
buições, embora res ultante do esfo rço cnergico, c em 
moldes adcantados, não poude atti ngi r as amplas 
proporções que justificava o seu projecto primiti vo, 
não só pela inadap tação do nosso nH'i o aos comm et
timentos esta tisticos, s i n~1o ai nda pelos incidentes 
varias t;~ u e privar;lm o serviço ela !H2CC8SéHia conti
nuidade e, sobretudo, do concurso de pessoal bastan
te e dt;· id<'nl'c~ nfE: e ~ri~d:Jb;d v . 

Recenseamento 



Como quer que seja, apreciada com imparciali
dade a primeira tentativa de estatística agricola no 
Estado, é obvio que os seus resultados, cujo valor o 
recenseamento federal veju inesperadamente reve
lar, apesar de ainda informes, com a revisão e apu
ração inacabadas, e ~referindo-se a período já não 
muito)ecente, se apresentam de molde a justificar 
plenamente os dispendios que o emprehendimento 
motivou, si é que não constituem um forte estimulo 
para que se insista na orientação sabiamente traçada, 
uma vez aproveitadas tanto as lições da primeira ex
periencia/'quanto ainda a sol ida '' base que vai offe
recer o censo economico nacional. De feito, não 
fosse a iniciativa da Secretaria da Agricultura, e a Di
rectoria de Estatisíica não teria agora a menor base 
para estabelecer o limite minimo de duzentos e vinte 
mil para o numero de estabelecimentos agrícolas 
existentes em Minas, numero ~sse devidamente di s
criminado pelos seus cento e setenta e oito muni
cípios e oitocentosle poucos districtos. 

Mas não só esta cifra, sinão todos os nu meros e 
factos sobre a vida economica do Estado, pela : pri
meira vez computados de modo systematico, de
monstram o grande alcance do plano delineado. Disso 
dá prova bastante a requisição, que ao governo do 

. Estado fez a Directoria Geral de Estatística, de todo 
o archivo do inquerito agro-pecuario de 1916, com 
o intuito declarado de promover-lhe a rapida apu
ração, num plano organico e perfeitamente consen
taneo com os seus objectivos. 

A cessão foi feita mediante o compromisso de 
devolução e de fornecim en to de uma copia dos qua
dros que forem organizados, com as competentes 
discriminações por municípios e di strictos, ou só
mente por municípios. 

Não é preciso encarecer a significação de taes 
dados como termo de comparação para os resulta
dos que vai obter o censo federal. 

E de tudo o que fica dito resaltam, com a maior 
evidencia, as beneficas consequencias que já · vão 
decorrendo do perfeito entendimento, solidamente 

estabelecido, entre o governo do Estado e a Dire
ctoria Geral de Estatística, (illll beneficio do exito do 



recenseaniento do centenario e dos serviços estatís
ticos em geral. 

A introducção ele raÇas extrangeiras na cnaçao 
do Estado, que ha an11os se eslava fazendo progres
sivamente e com grande proveito, teve de sustar-se 
du rante o longo período da guerra. Apenas algumas 
levas de zebús para a zona do Triangulo Mineiro 
(842 bovinos) se importaram, isso mesmo com as 
difficulclades propi"ias da época. 

O governo tem auxiliado a importação ele gaào 
extrangciro para aperfeiçoamento do nosso reba
nho, attendenclo principalmente ao facto dos moder
nos processos ele immunização contra a febre da 
tri steza reduzirem de modo notavel o numero de vi
ctimas dessa doença. 

Como alguns criadores se contentavam com os 
reprod uctores do paiz, foram-lhes concedidos trans
portes para os animaes adquiridos em outros Es
tados. 

Seria utilíssimo criarem-se 110 proprio Estado 
animaes das raças extra11geiras para a reproducção, 
conforme o pensame:1to concretizado na lei 11. 698, 
de 1917, que instituiu as granjas pastoris. 

Muitos criadores entendem, porém, que essa me
dida não re so lve o problema, porque contraria o 
píincipio zootechnico de que << raças não se trans
portam >>, 

Segundo estes, os riscos e inconvenientes oriun
dos da importaç5o e acclimação se compensam 
com reaes vantagens pelo vigor que os indi víduos 
im portados imprimem á sua descenclencia immediata, 
especialmente nos cruzamentos, até ao meio-sangue. 
Verifica-se, dizem, que os inconvenientes elo Gxotis mo 
resu ltam principalmente do abuso de alguns criado
res preferindo para a rcproducção, a indivíduos 
puros ou criteriosamente refinados, os de melo sangue, 
que são, em regra, máus reprocluctores. Essa será 
uma das maneiras erroneas ele proceder-se á selecção 
e dahi o abastardamento, quer das variedades creou
las, quer das importadas. 

Pecuaria 

A primeira granja pastoril, organizada na fazen- Gran(a 
da (Riachuelo», em Pedro Leopoldo, foi transferida 
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forragens 

Poslos zootechnicos 

ao Ministerio da Agricultura para se transformar em 
estação de monta, devend o reverter ao Estado, no caso 
de suspensão ou c; tincçüo C:o servi ço da União na 
mesma. 

Continúa a se r feita com soli citude a propaga· 
ção das forragens mais estimadas. 

Ind icando vendedores idoneos e concedendo 
transporte gratu ito nas estradas de ferro, o governo 
auxiliou ainda alguns criadores na acq uisição dirc
cta ele scmen' es forra geiras . 

Os postos zootcchnicos annexos a coionias e á 
fazenda moclelo da Gamclieira têm continuado a fa
cilitar a propagação das raças fi nas, não só de vac
cuns das variedades leiteira s e de talho, como tam
bem de equinos, asininos e suínos. 

As ell zoot)·as pi·I·IlCI·p;leS do Estado são o c:>,t·~ Em:ootias e vacdnas ~ • 
bunculo symptomalico (peste da manqucira ou de 
anno, dos · bezerros), a pncumo·enterite (ou cliarrhéa 
preta) tambem dos bezerro", e a peste batedeira dos 
suínos. 

Para a primeira, que felizmente tende a se r ex
tincta, basta a vaccina elo Instituto de Manguinlws 
(Oswaldo Cruz), de efficacia comprovada, e que o 
governo do Estado compra a 250 réis, cedendo aos 
criadores a 128. Venderam-se no anno :passado 
302 .300 dóscs. 

A vaccina que se adoptava contra a pneumo-en
terite teve de ser reformada, estando em experiencia 
uma nova, tambem fabricada por aquelle Instituto. 

Contra a peste da batedeira dos porcos, cuja cria
ção, como se sabe, é desenvolvida em varias e exten
sas regiões mineiras, contínúa a ser empregado o 
sôro-vaccina fabricado nesta Capital. 

Seria de desejar-se que o governo· tivesse aucto · 
rização para reformar os se rviços de prepa ro ou 
acqu isiçno e distribuiçJo de vaccinas e sôros (pro
duclvs biolot;icos para a medicina humana e veteri
Daria c para a agricu ltura e in dustria), commcttcndo
s :; es~~c encargo a um estabelecim ento unico que pu·

d :~;: e. co m vantagem c econ omia, incumbir··sc ck ~:l' r: ·· 



prlr a admi nistraçfto do Estado das lymphas e 
sôros, quer para a saúde publica, quer para a vete
rinaria, supprindo, ao mesmo tempo, a lavoura e a 
inclustria , de fermentos seleccionaclos para as suas 
necessidades. 

O tratamento da criação por meio de sôros e 
vaccinas biologicos determ inou, desde antes da guer
ra, grande proc::ura de seringas veteri narias, que a 
adm ini str<Ição tem importado e fornecido aos cria
dores com grande vantagem para estes. Em 1919 
fo ram, assim, cedi das 460 a 18.)!\000, ou seja por me
tade do custo no cornm ercio. 

Ha algum tempo vtm grassando algumas epi
zootias, con tra a"' quaes têm sido baldados os recur
sos da veterinaria. 

Reinou com inte nsidade entre os vacr.u ns, em 
va rio_, mun icípios do Norte, a peste de seccar ou 
mal triste c em outros do Oéste a peste denomi na
da dos polmões, que, ali ás, parece ser uma das fór
mas menos vi rul entas da primeira . 

A aphtosa, que em <1 lguns poP.tos causou serias 
prejuízos, ai ncl a não est<:1 , infelizmente, como tambem 
aquellas outras cpizootias, de todo ex ti ncta. 

Explica--se desta maneira o desfalque havido na 
exportação do leite em 8.32 1.615 kilos, de mante iga 
em 49 1.356 lcilos, e de queijos em 641 .346 kilos, em 
confronto com a exportaçJo de 1918. · 

Os governos cia União c do Estado empregaram 
esforços co 1~ tra aquelles ma!es, mas, sendo ainda 
ignorados o tratamento e prevenção cfficazcs elos me''·· 
mos, são neccssarias providencias tendentes a d c~
cobri1-os quan to anies, visto que as zoonoses se pro
pagam de modo a causar o desanimo em prosperas 
centros pastoris . 

A institL!içi\o dos prem ios nos criadores que 
em cada m;micip:'J, em pri meiro ou em segundo Jo
gar, construiíl::n banliéiros cn rrap2 ti cidas de confor
midade com a p!anta oi'fí cia1 , rn uito tem concorrido 
pan a propaganda desse meio de ex·purgo elo gado, 

. ' h conv!nc.o augmentar-se a ver'-' a pa ra se desenvolver 
mais tão uti l s~ rvic;o . 
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FrigorilicQS O contracto dos matadouros frigorificos não 
teve a devida execução da parte da concessionaria, 
Companhia Pecuaria e Frigorifica elo Brasi l. 

A Companhia, in vertendo o proposito dos po
deres publicos ao instituírem privilegies e favores 
que, provocando o estabelecimento da industria de 
frigorificos em larga escala, supprisscm a tib!eza da 
iniciativa particular, procurou desde lego adquirir o 
unico matadouro que ta! inici .?. iiva creara, o matadou
ro Moller, de Barbacen<1, e passou a pleitear o re
conhecimento do mesmo como o primeiro dos esta
belecimentos modelare:; que devia coEstruir nos ter
mos do contra c to. 

O governo elo Estado, porém, negou tal con
cessão. 

Insistindo a peticionaria em seu proposito e abs
tendo-se de proseguir nas obras do primeiro ma
tadomo em Bemfica, foi-lhe comminada, em 15 de 
março do corrente ann o, a multa de 500$000, pelo 
excesso do prazo estipuléldo para a conclusão elas 
obras, além ela de 100~·'000 diarios, a partir da data 
em que devia esta· prompto o referido m;Jtadouro. 

Foi··lhe tam bem marcado o prazo de trinta dias 
para o reencetamento das obras e o de seis mezcs 
para a conclusão das mesmas. 

Exgottado o prazo de trinta dias, o governo 
mandou o engenheiro fiscal examinar as obras c, ele 
posse do relatorio do mesmo, estuda os meios de 
resolver a questão, sa1vaguardando os interesses do 
Estado. 

Entretanto, a industria do frio e a exploração 
dos subproductos do gado são elementos economi
cos de futuro muito promissor, niio devendo o fracas
so do contracto acima referido fe char o cyclo das ini
ciativas pa ra o estabel ec imento dos frigoríficos. 

Suspeitou-se a principio que a alta dos preços 
determinasse a c!izimaç5o d· s rebanhos, pela cxagge
rada irnm olação de vaccas e novilhas em estado de 
procrear com vantagem, tanto assim que os poderes 
legislativos da União e deste Estado tomaram pro
videncias a rc:spci!o; mas , ao que parece, o cstimü
lo dessa ·mesma alta acarretou ma iores esforços dos 
criadores, em cuidados com o gado e com a melhoria 
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dos pastos, o que garant,e a continuidade de pro
gresso na criação. 

As carnes brasileiras têm levado de vencida, 
nos mercados europeus, a terrível campanha que lhe 
fazem as de outras procedencias, mais co.nhecidas. 

Nas tres feiras que funcciona ram no anno passa
do venderam-se 153 .981 cabeças de vaccuns, com o 
peso bruto méàio de 454 kilos, o que já é um indicio 
li songeiro da melhoria dos nossos methodos de cria
ção e engorda do gado . 

E', em grande parte, o resultado da dissemina
ção das invernadas elo capim gord ura rôxo e jaraguá, 
que o governo se esforça por fazer chegar a todos 
os pontos possíveis, onde os criadores e invernistas 
já çomprehendem que essas valentes gramíneas estão 
destinadas a servir de ponto de transição entre o 
systema actual e o em que a valorização dos terrenos 
obrigará a di spendiosa, mas necessaria, cultura de 
forragens mais ricas. 

As tres feiras de gado que funccionaram no anno 
passado são servidas de bôas balanças basculas, 
com capacidade de pesa r 30 cabeças de uma vez. 

A receita da pesagem e a da porcentagem do 
arrend:1mento das mesmas feiras deram o total <ile 
127:873i,~900, além da taxa de exportação, que, ali <:is, 
como se sabe, para as rezes dellas procedentes, é 
menor do que a geral. 

O preço medio dos vaccuns foi de 200~792 por 
cabeça, sendo pelos calculas dos negociadores compu
tado na média de 14$870 o preço liquido por arro
ba de carne esquartejada. 

Como, entretanto o regimen de exploração dessas 
feiras mediante contracto com particulares estava ca
da vez m1is vicio.,o e contrario não só aos interesses 
dos boiadeiros e invernistas, como principalmente aos 
do fisco, resolve u o governo administrai-as, refor
mando o resp ectivo regulamento e subordinando cli
rectamente á Secreta ria das Finanças todo o serviço 
das mesmas. 

A siderurgia a carvão de madeira vai tendo re~ 
guiar desenvolvimento no Estado, onde já funccio-
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nam tres fo rnos altos da Uzina Esperança e da 
Uzina Wigg, com uma producção de ferro guza, que 
attingiu a mais de 12 mil toneladas no anno passa
do, e es te anno será ainda maior. 

O alto forno ela Companhia Siderurgica Mineira, 
em Sabarü, j;.í fez expericncia, correndo algumas to
nclml;J S ele ferro. Tornaram-se necessarias algu
n:as moc.lil'icaçõcs no re vestimento do forno, que en
trnrd em activic!adc dentro em pouco tempo . 

;., exportação de minerios de mang:mez, que 
crescera vertiginosamente de 1914 a 1917, teve fo rte 
cleclinio, após a finalização da grande guerra. A 
climinuir.:ão da exportação de 191 9, comparada com 
a do anno an terior, foi de 4'1 . 950 toneladas. 

A ~; estatí sticas do transpoíte desse minerio pela 
E. F. Central do Brasil nos ultimo mezes indicam 
que o commercio do mangancz tende a normali-
'l.a r-st'. 

Ouro A c-:piorac;ão do ouro continúa a ser fe ita em 
ult~ escala sómcn te pelas duas companhias inglezas 
ele Morro Velho e Passagem. O contracto feito ha 
lo!1gos élnnos com Carlos Wigg e o engenheiro 
Domingos Rocha, para exploraçiío de ouro c outros 
metac3 no leito do Rio elas Velhas, tevc a sua ca·· 
ducidadc decretada a 1 de feve re iro de 1919 . 

A cxporlaçZio el o ouro accusou um augmento 
de 57 .032 gr:.~m ma ~; . 

Quan to 3 exploração el os dia mantes, é ella feita 
em maior escala em terre no, pertencen tes ao E~~ 

tado, nas ref'" iGcs el o norte c ot:ste. 
A direcçiío officinl desse se r •;iç0 cabe ú D?1egacia 

d<)S Terrenos Diam antin c ~~ ~ C!íja sGdc é a cidade de 
Diamantina . 

No :-l:l!W proxímo :·indo a pro!.l ucção foi de ce rca 
de 40.000 qu!i:<ks, ~l v<!ltados em f3.000:000/?000. 

A fundaç2io rccc:nle, no ,' io ele j aEc iro, da Com
panhia 8 r;lsile.i ra Di2m:1nti fera, para e;(piorar í.l S ja
zida:; do planaito ela BCia Vi ::;ta, districto ele ( urra
li nho, do municipio de D:am <tlitina, indica a 
rey ivcscencia que vai tendo essa industria extra·· 



ctiva, attestada tambem por um grande numero de 
acquisições de terrenos paru. a exploração. 

Para a concessão de terrenos do Estado para 
a exploração de mica, graphi tc e out ros min7raes, 
foram estabelecidas novas bases, que melhor con
sultam os interesses do Estado e os do ope rari ado . 
De accordo com essas novas báses, j<í têm sido feig 
tos alguns contractos, princi palm ente para a exrlo
ração de mica, no município el e Pcç :111h~~. 

A exportação de areias monazit icas rcgi::.trou um 
augmento de 1.077 toneladas , a de c<1 l, 6.799.351 ki
los, havendo decrescido a elo amianto em 66.441 ki
Jos, a da mica, em 153 .644 kilos, a dos ocres, em 
136.1 87 kilos; e a do kaolin e talco, cm946.164 kilos . 

Tenho recebido insistentes rcc! a maç(~és ele donos 
de caieiras contra os novos fretes da Centra l que, 
segundo dizem os interessados, matarHo a industria 
da cal. 

Va lendo-se da auctorização cont:da r:a lei 11. 727, 
de 30 de setembro de 19W, trata o governo de 
crear e regulamentar a fi scaíiz&ção da s industr ias ex
tractivas de mineraes c mincrirl s e de promover o 
estudo systematizado das riqu ezas mi ncracs elo Es
tado. 

Seria convenie nte tJ!I C unn ::n tdori z::ção mais 
an~p l a permi tti sse a uni ficaGJO elas di sposiçries regu
lamentares relativa s á extracção dos di:1m.1 ntc · e ct c 
todos os outros mincraes c mi ne ri r)S . 

Uma das maio res difriculclades que se oppõem 
ao desenvolvimento da inciustr ia cxtract iva mill erai, 
entre nós, é a incerteza sobre o ui,·l.! i to d;,; p:op ri cd<l
de . O proprio Estado nifo C(lnlJcce prec isa mente 
quaes sã0 as terras que cffccfiv :.l mcntc lhe perten
cem e, relativam ente ;í s que sftn Jccon il cc idéls como 
suas, não poude ai nela detcrm i il:l ;·-1 hcs a c:;: tensão e 
os limites. 

E' ne c:.:~; ~: <J r iiJ r CJ~rc se nt a r·- ~.c ao Coi;g ;e ~; s o Na
cional snbre a ciaooraç2.o da ki especial a que se 
refere o art. '12 , S 17 da Con stit u: ç:io Fuleral, visto 
como a lei Calogeras n~í o log ro;! se r pu:;: a e':J v gor. 

Por ouiro lado, urge qu e o Es:acb nJar, Llc l e

vantar as plantas de todos os icrrc!;os ele suJ pro-

Outros rnineraes 

leg!slcção de minas 



Quédas de agua 

Aguas mineraes 

Poços de Caldas 

priedade, especialmente d<Ys situados em regiões re
conhecidamente mineraliferas . 

Medida que se impõe é a catalogação de todas 
as quédas de agua existentes no Estado, sobretudo 
as que existem em rios publicos, acompanhada a 
inscripção de cada uma de informações precisas e 
seguras ácerca da altura da quéda, vasão mínima, 
avaliação da sua potencia em cavallos-vapor e a 
sua distancia á ma is proxirna estação de estrada 
de ferro ou carroçavel. 

As nossas estancias hydro-mineraes estão ain
da lon ge ele satisfazer o que dellas se poderia espe
rar. 

As empresas que contractam o ·uso das fontes 
não dispõem em geral dos n~cursos necessarios para 
as obras que se compromettem a executar; dahi, 
constantes pedidos de prorogação de prazos e mo
ratorias para as que obtiveram emprestirno do Esta
do, continuando sempre as estações a carecer de 
tudo. 

Por outro lado, a renda elas Prefeituras, gosan
do as companhias de grandes isenções, não é suf
fic iente para os melhoramentos incli spensave is em 
estancias destinadas a receber a111 ualmente tres a 
oito mil veranistas, elos quaes, muitc"ls, habituados 
ao conforto das grandes cidades. 

O Estado já tem ido em auxilio das Prefeitu
ras com dotações consideraveis, mas ainda muito ha 
que fazer nas differentes estações. 

As aptas thermaes de Poços de Caldas conti
nuam arrendados éÍ Companhia Melhoramentos. 

A arrendataria não tem dado fiel cumprimento' 
ás obrigaçõt~s assumidas para com o Estado. 

Quanto ás obras que se compromettcu a exe
cutar, cçmstrucção de novos balnea rios, casino, 
grande hotel, etc.,-apesar de varias prorogações de 
prazos, sómente construiu os balnearios e uma par
te do casino. Ultimamente pediu suspensão de pa
gamentos devidos pelo emprestimo, por 8 annos, 
sendo o seu requerimento indeferido. 
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O Prefeito tem conseguido fazet· alguns nielho• 
ramen tos na cidade, entre os quaes um bom mata
douro e um mercado novo; comtudo, o abastecimen
to de agua, os cxgottos e o ca lçamento mu ito deixam 
que desejar. 

A receita da Prefeitura, que em 1918 fo i de ...• 
219:307$676, subiu, em 191 9, a 299:613$944, e a des
pesa foi de 295:8971$95!. 

O registro dos hoteis da Companhia accusa . . .• 
2.619 hospedes . Avalia-se em 8.000 o numero de 
verani stas . 

Ba nhos pagos .. .. . . ..... . .. . . . .. . . . . • Sü.050 

» g ra tui tos........... . . . ........ 8.858 
,, de luz..... . .. . . . . . ... ....... . 116 

, da secção hydrotherapíca . . ... , 1. 746 

A Empresa das Aguas de Caxambú é a que 
mais fielm ente tem cumprido o contracto. Os melho
ramentos por el!e impostos estão quasi todos conclui
dos. Belli ssi mo pavi lhão balneario, sati sfazendo a 
todas as condições de arte, hygiene e conforto, está 
recebendo os ult imas retoq ues, e cinco das sete 
fontes apresentam artísticas coberturJs . O parque, 
com varias pavi lhões, o rio canalizado e l.:ldeado por 
largo· passeios, tudo profusarn ente ill um inado, á 
noi te, mostram o empenho daquel la ernpi'esa em 
bem servir aos seus visitantes. 

O serviço de engarrafamento de agua, para a 
exportação, dotado das machinas mais mode rnas, é 
bem feito, obedecendo a todos os prece itos de hy
giene. 

A Prefeitura tem egualmente dotado a cidade de 
varias melhorame ntos; impõe-se, porém, a remode
Jaçflo e o am pliamento dos serviços de aguas, exgot
tos e ca lçamento. 

A exportação das aguas fo i, em 1919, de 100.686 
volumes ele 48 garrafas, havendo um excesso de . . . . 
23.076 volumes sobre a exportação de 1918. O mo
vimento do Parque fo i de 5 .513 pessOas, sendo 
1.938 o num ero de veranistas. 

A receita do município foi de 101:153$684, ten
do sido orçada em 102:920$000. A despesa, em egual 
período, .foi de 100:734$375. 
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Cí!mbuquira 

Araxá 

lambary 

E' uma villa que prospéra a olhos vistos; nu
merosos edifícios, destinados q uasi todos a hoteis, 
acham-se em construcção alli o Por isso mesmo, 
mais sensível se torna a ausencia de certos melho
ramentos que a Prefeitu ra com seus proprios recur 
sos tão cedo não conseguirá executar. 

Além disso, as obras e serviços ela << Emp resa 
Cambuquira de Aguas Mincraes» resentcm-se de fa · 
lhas que precisam desapparccer em <lttenção ao pro
gresso da vi lla. 

No an no p. findo foi o seguinte o movimento 
dessa estancia hydro-mineral : 

Vera nistas reg istrados . o o o ••••• o. o... 3.702 
Caixas de agua exportadas o o... .... ... 19.000 
13anhos pagos ....... o o o •• o .. ..... o.. 2.208 

" gratu itos......... .. ...... ... 3ü8 
Duchas o o o . o ••••••• •• • , •••• o • •• o o.... 473 

A renda e a despesa da Prefeitu ra fo ram de o • • 

66:110$866 e 67:799$896, respectivamente . 

Devido á diffi culdade, descommodos c preços 
elevados do transporte, a estancia de Arax<í, apesa r 
ela excel!encia do seu clima e do maravi lhoso poder 
curativo das suas aguas, náo tem a frequencia de ve
ran istas que c! e veria te r. 

Nada tem feito a empresa arrcndataria, pare
cendo conveniente que o governo chame a si essa 
estancia, para fazer alli clirectamentc os melhoramen
tos ncccssarios e dar-lhe nova eiçJo administrativa . 

A receita da Prefeitura subiu a 207: t:06S485 e 
a despesa fo i ele 205 :259í~620. 

A cs tancia ele Aguas Virtuoso.s c!c Lambary con
tinúa em poder do dr o Amcrico Wcmeck c em pes
simas cond ições de conservaç5o. 

Ao Governo têm chegilclo recli.lmaçêies constanies 
de fora~;teiros , da popul<H;fto c dos poderes locaes 
de Aguas Virtuosas, solicitando aitenção para o es
tado crc:::ce;;tc de ruina dos proprios estacluacs c 
para aqu,.;l lJ :s ii ~ l :~rJ' '' ento rp ccedora elo progresso da 
estanc ia. 

Perante o ju~zo ela 1 'o' Vara elo Districto Fed~ra l 

propoz o Governo lii lB acção de despejo, que ha 
pouco foi po r sentença declarada i mprocede nt e~ re.., 



conhecendo ao dr. Americo \Verncck o direito de 
retenção dos bens até que se effectuc: o pagamento da 
importancia liquida da condemnação . 

Pende elo Supremo Tri bunal Federa! a decisi!o , 
em consequencia de recurso interposto. 

1\ si tuaçno financeira da Prefei tu ra de Bcl!o Ho
rizonte mantém-se como a dcli!l cc i em minha men
sagem an terio r . 

Compenetrado ele seus deveres c responsabili
dades, tem-se conse rvado o Prefeito, na realização da 
despesa, dentro dos limites orça rn cntarios votad os pelo 
Con selho. Graças a essa prudente attitucle, não se 
aggravo u mais a situação do município, que se eles· 
envolve lenta, mas seguramente, com os recursos 
nom1aes ela sua receita. 

A extensão ferro-viaria em trafego no tcrritorio 
mineiro é actualmente de 6 . 706, k 101, assim discri
minados : 

E. F. Oeste de Minas e pade da 
anti ga Ooyaz .. .... . ... . . .... . 

E. F. Central do Brasi l ....•....• 
L f . Leopoldina .. ..... ........ . 
E. f. Rede Sul-Mineira ... ..•.. . -. 
E. f . Mogya na . ... .. . · .. . . ,, .. . • 
L F. Victoria a Minas . . ....... . 
E. F . Bahia c Minas ........ . ... . 
E. F. Coyaz. . .. .. . . . ..... . ... . 
E· F. São Paulo e Minas ...... .. . 
E. F. Cocuruto .. . . .. .••.......... 
E. F. «Comp. Industrial e Expor-

tadora». . . . . . . ..•. .. • ...... . ·• 
E. f . Morro Velho ..... . .......•. 

1 . 606,1<087 
1.3 30, 574 
1 . 151, 369 

992, 91G 
582, G97 

384, 278 
299, 330 

55, 620 
30, 600 
46, 000 

17, GOO 
9, 000 

6.706,1<101 

Comparativamente ao anno de 1918, houve um 
augmento de 85, 1t 270, resultante ela inauguraç&o elo 
trecho entre BeiJo Valle e Brumadinho, na Central do 
Brasil , a 16 de julho, na extensão de 49, 1: 43 1; do tre
cho de 30, k 699 en tre S. Sebastião do Paraiso e Pra
tapolis , na E. Fo Mogyana, a 1.0 de :.1gcslo, c do ra
mal de Contagem, na E. F. Oeste de l\llin<1s, na 
cxtensfio de 3, !: 1-10. 

Prefeitura de Be!io 
Horizonte 

Viação ferrea 



Oéste de Minas 

Central do Brasil 

Le ~ poldina 

Com a incorporaç~ío a essa via fetrea de . .•.• 
356," 200 da antiga E. E. Goyaz, ficou elevado o 
total das linhas da Oeste de Minas, em trafego no 
territorio mineiro, a I . 806, k 087. 

Tem em trafego no territorio deste Estado a ex
tensão de I . 330, " 57 4. 

A 16 de julho do anno findo foi inaugurada a 
linha de bitola larga de Joaquim Murtinho a esta 
Capital, pelo vall e do Paraopeba, ficando assim 
Bello Horizonte ligado directamente á Capital da 
Republica, com o desapparecimento da baldeação em 
caminho. 

A Companhia Leopoldina, por intermedio de seu 
presidente em Londres e dous de seus directores no 
Brasil, solici tou permissão ao governo para elevar 
suas tarifas, all egando não só o encarecimento de 
todos os materiaes de seu consumo, como a alta dos 
preços de todos os generos de nossa producção. E 
invocava o exemplo occorrido com as empresas mun
diaes desse genero ele transporte, que se viram for· 
çadas, depois da guerra, a majorar as suas tari
fas. 

Embora r.econhecesse a veracidade das allega
ções, o governo não poude conde.sc~nder com os 
desejos da Companhia, por não supportar a nossa 
producção augmento novo de tarifas no seu trans
porte ferro-viario. As que vigoram all i actualmente 
já são excessivas para uma estrada que percorre a 
mais populosa de nossas regiões, onde um trabalho 
intenso e bem organizado ha muito que fornece ao 
seu trafego abundantes mercadorias, para cujo es
coamento ell a não se apparelhou dev idamente, ape
sar de auferir uma renda que excede, em muito, a 
sua despesa em nosso territorio. 

Tambem considerou o governo que, sendo transi
taria e susceptível de alteração brusca nos mercados 
a alta de preços de alguns dos nossos productos, 
como os cereaes, não se justificava a elevação de tari
fas, destinadas a vigorar por longo tempo. 

Além disso, o productor mineiro havia supporta
do com paciente resignação as exaggeradas e vexato ... 
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rias tarifas da Leopoldina,durante o periodo da desva· 
lorização elo ca"fé, sendo justo, portanto, que resarcisse 
agora parte dos prejuízos por ella occasionados e 
que a estrada se conformasse com o seu quinhão na 
partilha dos onus que as alternativas da fortuna cos
tumam crear. 

Estando ainda o governo seguramente conven
cido de que a rêde mineira da Leopoldina deixa á 
Companhia grandes saldos, que ella applica em li
nhas de outros Estados, achou injusto que nos vies
se a mesma pedir novos sacrifícios. 

Desejando o Governo Federal conciliar os inte
resses daquella Companhia com os do publico, pen
suu em unificar as fiscalizações que a União e os 
Estados do Rio e de Minas exercem sobre ella, con
centrando em suas mãos, unicamente, o direito de 
fiscalizai-a. Mas o governo do Estado, não vendo 
em que mais de uma fi scalização pudesse prejudicar 
a boa marcha dos serviços da estrada, antes vendo 
na multiplicidade de fiscalização maior garantia para 
o publico, julgo u não dever renunciar o direito de 
fiscalização que lhe assiste sobre aquella via-ferrea, 
principalmente porque nelle se inclue o de approvar 
e desapprovar q uaesquer alterações tarifarias que e! la 
pretenda. 

A esse: proposito tive ensejo de dizer, em officio, 
ao Sr. Ministro da Viação o seguinte: 

«Accuso o recebimento do telegramma de v. 
excia., de 11 do corrente mez, em que me dá co· 
nhecimento de que <<premida por varias circumstan
cias, a Leopoldina confessa que, sem auxilio do 
Governo Federal ou dos Estados, não poderá me
lhorar as condições de seu trafego>> e de que <<em tal 
situação, julga indispensavel fazer-se a uni,ficação 
das fiscalizações das linhas daquella Estrada>>, para 
o que solicitá do Estado de Minas abrir mão do di
reito que, por seus contractos, lhe assiste, de exer
cer essa fiscalização por pessoal de sua nomeação 
e confiança. 

Em resposta cumpre-me dizer a V. Exc., com 
a lealdade, exactidão e franqueza, que incumbem aos 
governos, que este E, tado se sente embaraçado em 
annuir aos seus cl c~;ejn~, não só porque impat'tarié\ 
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Scll <' ';~: r.;,~iimc;;to em ttltcração de contracto, para 
q t!e n.:io es tá i c t~<:l m c:n tr~ aucto rizado, como porque 
iria abrir mJo (];.: umet cL: suas prerogativas contra
ctuaes e ~; o l'f r•;r climin ~ ii (;Jo ele sua auctoridade junto á 
Companhia, fi ca 11 rio, clcste modo, privado de poder 
agir de nw ;1ei ut directa c cfrid cnte em defesa dos 
r ;; c'amos da:; pop!l'al;t)cj pmductoras da zona ser
vida por sua rCclc . 

Jél umu. vez, i !O pcriudo da minha administração , 
vciu a. esta Capital a dircctoria daq uell a Companhia 
pleite<Jr ju nto ao [,~o vcnw mineiro auctorização para 
elevar suas tarifas, invocando, co mo argumento, que 
todas as cmpre :.;as de transporte muncliaes tinham 
e:cvac!o seus fretes após a confiagração européa, por 
terem subido ele IJreço os n.ateriaes que consomem 
c pe lo grande encarecimento da vida sobrevindo 
aos seus empregados, c que o café, cereaes e todos 
os outros principacs productos da zona se achavam 
cotados a a li os fFt:ços nos mercados consumidores . 

/\. resposta do r:.;o verno foi que não era applica
vel é.Í Leopolc!ína aquella primei ra razão, pois desde 
antes de estab r a gli erra, já eram muito elevadas 
s ua~; ta ri fa s, mais altas do que as da Central do 
Brasil, Oéstc de Minas, Rêde Sul Mineira, Mogyana, 
Paulista, Sorocabana c outras, sendo em alguns ar
tigos el e mais de 100/ 100 o excesso. 

O confronto das tarifas dessas vias ferreas, de 
que resu lta a verificação de se rc:n mais altas, que 
todas, as da r0de Leopoldina, estü fe ito com precisão 
no re latorio do ex-Secrclario da Agricultura deste 
Estado, do anno d e 191 5. Mesmo elevadas, como 
foram, as da Cent râ l do Brasil, de 50 %, sendo 
30 ''lo 110 quatriennio passado e 20 % no actual, ain
da assim, continuam muito mais altas as da Leo
polclina. E no rnanifesto que tive a honra de 
dirigir ao eleitorado mineiro, em 5 de janeiro de 
1918, accentuei o fncto , de serem caríssimas as ta
rifas da Leopoldi na, trazendo grande entrave a maior 
desenvolvi men to da producção da rica e populosa 
zona que clla serve em tcrritorio mineiro, incluindo 
mc'smo ll !Tl quadro comparativo, do qual se vê o 
grande excesso de seus fretes sobre os da Central, 
aéstc de MillaS e Rêde :::~11 f.1in eira. 
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E, quanto á invocada alta dos generos de ex
portação, que ella era transitoria, que seus valores 
podiam inverte r· se em curto prazo, como costuma 
acontecer, ao passo que a elevação elos fretes tinha 
ca racter ele longa duração, sinão permanente, além 
de que, ponderou mais o governo, durante muitos 
annos a desvalorizaçf:o afflicfiva do café e de outros 
generos supporlou essas tar ifas altas, que a Com
panhia jámais co ndescendeu em reduzir, para se pôr 
de accôrdo coni o estado el e crise por que passa
vam as cJas3es productoras. 

Não seria justo que agora , que a lavoura se 
desafoga do longo período torturante que atravessou, 
se fo sse difficultar sua rehabilitação, onerando de 
frete s nnis elevados ainda os artigos de sua pro
clucção . 

Essas ponderações levaram o governo a negar 
approvação á medida de elevação ele tarifas, que 
lhe fôra soli citada . 

E foi, então, que <Í Companhia occorreu o alvi
tre de tenta r a unidade de j lscalizaçlio de suas li
nhas, com o fito de, passa ndo-a para a jurisclicção 
el o governo federal, obter deferimento para sua des
arrazoada pretenção. Não acredito, po rém, que jun
to ao gove rno el a União fosse ntais bem succedida, 
pois não iria ell e colloc<ll··-se no ponto de vista da 
Companhia em pre juízo da prod ucç~o e prosperidade 
de uma zo na vasti ssirna, de popu l aç~lo mais intensa 
do Brasil e, sem duv ida, a mais rica e civilizada de 
um grande Estado. 

A's linhas da Leopoldina, em territorio mineiro, 
não tem faltado, desde longa data, prodúcção abu n
dante para transpo rtar, sendo constantes semprê as 
recla mações contra a insufrici encia c irregu laridade de 
seu trafego, faze ndo .. se a exportação com reta rda
mento e falhas que sempre prejudica m e provocam 
quei xas vehementes da classes procluctoras. 

Si são elevados os fretes e si ha deficiencia de 
trafego para vasão do que produz a zona, outros 
devem se r, então, os motivos que tornam insuffic i
cntes as rendas da Leopoldi na, apesar ele se ele
varem hoje a 30 . OOO :OOO~f,OOO, appiüx imadamente, o 
que representa uma enorme cifra. En1 territorio 
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mineiro a rêcle à á Let)poldina da grande 1 ucros, e 
não seria justo que Minas viesse soffer com o des
vio desses saldos para o supprimento de outras li 
nhas que deixam dejicits, ou para a construcção de 
novos trechos. O que é fóra de duvida é que suas 
tarifas não comportam ma is augmento e que com 
energica repulsa seria recebida qualquer elevação 
que viesse sobrecarregar a producção mineira com 
o fim de manter estradas de fer ro nos outros Esta
dos. 

Devo mais ponderar a V. Excia. que o des
caso, com que aquella Companhia tem sempre encarado 
os interesses da rica, ex~ensa e populosa zona por 
ella servida, lhe tem creado grande animadversão em 
toda ella: burla o cumprimento de obrigações con
tractuaes; prohibe aos seus empregados fornecer 
quaesquer dados e esclarecimentos estatisticos sobre 
a exportação, com o man ifesto intuito ele occultar o 
augmento elo tr;lfego e de suas rendas; mantém um 
pessimo serviço telegraphico, que traz grande en
trave á exp<wsão commercial da zona; remunera 
mal os em preg?.clo~; llacionaes que tem a seu se r
viço, em numero escasso, cumulando-os, ás vezes, 
de funcções diversas, como sejam as de conferente, 
telegraphista e até de guarda-chaves, ao mesmo tem
po, vendo-se funccionarios antigos e modelares, como 
agen tes de estação, que percebem ridículos ordena
dos. 

São essas outras tantas razõe:-> qu, devem ser 
meditadas pelo govc.rno no exame dos pedidos da 
unidade de fiscalização e de elevação de tal'ifas fe i
tos pela Companhia . Approval-os seria um acto 
grave, de consequencias de diffici l prev isão . 

Uma população laboriosa, que se .,ente preju
dicada pela Leopoldina e que, por isso, lhe é ad 
versa , ciosa de seus direitos e da defesa de seus 
interesses, talvez não se submettesse sem protesto 
ao pesado onus de t:ma nova elevação de fre tes 
para os generos de sua producção. E o governo 
deste Estado seria talvez impotente para conter as 
manifestações deste descontentamento e não poderia 
responder pelas possiveis consequencias que esse 
acto prod uzisse . 

~00 



t.ssas COJ'lsideraçt'íes geram em llleu espldto o 
.iu"ÍO receio de que, deslocado para a União o di
reito de fiscalização, que compete ao Estado, no 
qual se inclue o ele approvação de tarifas, fique o 
governo mineiro desarmado de poder para agir 
junto á Companhia e resguardar os interesses das 
populações da vasta zona por ella servida. 

E amparando, como lhe cumpre, esses altos 
interesses, ele caracter econornico e industri al, é 
com pesar que communico a V. Excia. não poder 
o governo mineiro concordar com a unificação pre
tendida por aquel!J. Companhia.» 

A extensão das linhas da Leopoldina, em tra
fego no n osso :~ Estado, é de 1 . 151, k 369. 

Pela clausula quinta do contracto de 3 de junho 
ele 1913, a Companhia se obrigou a concluir e entre
gar ao trafego o prolongamento para a cidade de 
Caratinga, dentro do prazo de cinco annos, contados 
da data do contracto, podendo, porém, o governo 
prorogar tal prazo, hem como os dos outros prolonga
mentos, l)or mai s u:n anno sómente si, achando-se 
em franco andamento os trabalhos, a sua não conclu
s~io fôr dev ida a motivo de força maior. 

Esses prazos toram prorogados, tendo em vista 
as allegações da Companhia, de impossibilidade de 
levanta r capitaes e adqu irir os materiaes necessarios 
para a construcçãoi;desse rama l, por motivo da situa
ção creada pela guerra européa, ficand o interrompi
dos, emquanto persistisse a cri se financeira, allega
da pela peticionaria. 

Uma vez, porém, que tivesse cessado esse mo
tivo, a juizo çi o governo, marcaria elle á Companhia 
com antecedencia de seis rnezes, o dia em que, de 
novo, começariam a correr os ditos prazos pela fórma 
estabelecida no contracto. 

Em data de 2 ele dezembro do anno p. findo, foí 
dirigido á Companhia um officio communicando- lhe 
que, tendo cessado os motivos que determinaram 
essa interru pção, ficava ella notificada de que, ela 
data do officio a seis mezes, começaria a correr de 
novo o prazo da clausula quinta do alludido contra
cto para o inicio e conclusão das obras do ramal de 
Caratinga. 
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Rêdc Sul Mineira 

Mogyana 

Revisão de tarifas 

Pelo dec·. n. 5.169, de 15 ·de abrir do anno pro~ 

ximo findo, fora m approvados, com as modificações 
fe itas pela Secretaria da Agricultura, os estudos de
finitivos para construcção do trecho comprehendido 
entre São Sebastião de Entre Rios e Bom Jesus do 
Galho, no mesmo ra mal . 

A extensão das linhas da Rêde Sul-Mineira é de 
992, k 946, no territo ri o mineiro . 

Como é sabido, o trafego dessas linhas continúa 
ainda bastante irregular, estando o governo federal, 
bem como o do Estado, interessado na normali zação 
dos serviços dessa via fer rea. 

Tem em trafego, em territorio do nosso Estado, 
582,k 697, dos quaes 30, k 699, entre S. Sebastião do 
Paraíso e Pra tapoli s, foram inaugurados a 1.0 de agos. 
to do an no findo. Está sendo estudada a linha de 
Passos em direcr;ão a S. José da B:ura, na extensão 
ele 22, k 093. 

A Companhia Mogyana de Estra:las de Ferro e 
Navegação, por intermeclio da Commissão de Tari
fas das Estradas de Ferro, req uereu auctorização para 
fazer alterações na pauta ou classificação de mer
cadori as, allegando a extraord inaria elevação das eles .. 
pesas ele custeio que vinha ameaçando de modo serio 
o estado fi nanceiro de todas as empresas industriaes. 

A aucto ri zação foi concedida, em caracter pro
visorio, por despacho de .5 de junho de 191 8. 

A 9 de julho do mesmo anno, a Companhia so
licitou approvação de novas bases para todas as suas 
tarifas, afim de substituir as que até então estavam 
em vigor. 

Exa minadas as novas tabellas apresentadas pela 
Companhia á approvação do governo, verificou-se 
que ell as mantinham a classificação primitiva; con
se rvavam o numero de classes, sem que ao menos 
fosse fe ito seu desdobramen to por meio de tabellas 
especiaes; não faziam concessões especiaes ás mate~ 
rias primas e nem mesmo aos gene ros alimenticios e 
artigos indispensaveis á vida; não tinham sido or-:
ganizadas attendendo á influencia das distancias e á 
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influencia das quantidades, creando, por exemplo, as 
tarifas por vagão completo, para classes reunidas, de 
mercadorias, ou para artigos isolados sob a respon
sabilidade de t1I11 só expeditor ou de um só desti
natario. 

A Companhia não forneceu ao governo a esta
tísti ca de sua v:a ferrea e, consequen te mente, dados 
para a compara';~o elos fretes ou taxas n.as tarifas 
differenciaes, dados esst'S indispensaveis, porquanto 
só é possivel uma comparação de fretes, indepen
dente do volume do trafego, quando se trata de tari
fas proporcionaes. 

Nessas condições, e tendo em vista que os fre
tes devem s~ r subordinados á producçfio do paiz, ao 
commercio regional e ao gera l, ao lado de uma bôa 
classificação, beneficia! do o publico, sem ~~ r ej ucl i

car as estrz,das, o ~overn o houve por bem negar sua 
approvaçiio ás tarifas propostas. 

Tem em trafego, dentro do Estado de Minas, 
384,"278 sendo 236,"760 na linh a para Itabira e 
147,"518,na li nha de Curralinho a Diamantina. 

A ultima estaç::o inaugurada é Cachoeira Es
cura, continuando paralysados os serviços de con
strocção do ava nçamento. 

Na primeira das linhas, ajma referidas , foram 
tran sportados durante o anno de 1919, 27.301 pas
sage iros, 203,491 kil ograrnmas de bagagens e encom
mendas c 16.961.991 kilogram mas de mercadorias, 
produzindo a'renda, respectivamente, de 101:060$300, 
10: I 92$400 e 618:509.)~600. 

Na linha de Currali nho a Diamantina foram 
transportados, no mesmo periodo, 17.648 passageiros, 
287.132 ki1 os de haG::tge ns e enco111mendas e . . ..•. 
20.330.656 kilos de mercadorias, que produziram a 
renda de 85:183$500, 22:1 83$400 e 165:142$200, re
spectivamente. A receita dessa linha foi de ....•••• 
280:189$039, tendo a despesa attingido a 345:986$069. 

E' de 299,k330 a extensão em trafego das li
nhas desta estrada em territorio mineiro, sendo La· 
dainha a ultima estação inaugurada. 

Os traba1ho '5 de cons trucção do prolongamento, 
em demanda el a cidade de Arasslléihy,"proseguem com 
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E. F. úoyaL 

regularidade, estando já em territorio deste munici
pio . 

E' arrendatari a dessa via ferrea e concessiona
ria da construcção de seu prolongamento a Com
pagnie des C!zemins de Fer Fédéraux de l'Est Bré
sili en, tendo sido, ainda h a pouco, por decreto do 
Governo da União. sob n . 14.068, de 19 de feve
reiro do corrente anno, feita a revis iio elos contra
ctos dessa Companhia, have ndo sido nelle manti
dos, como um de seus objectos, a conclusão llo pro
longamento da E. f. Bahia e Minas até Arassuahy, 
a reparação do trecho em trafego dessa via ferrea e 
a construcção do prolongamento de Arassuahy a 
Tremedal. 

Pelo dec. n. 13.963, de 6 de janeiro deste 
anno, o Governo Federa l declaro u a caducidade do 
contracto celebrado com a Companhia Estrada de 
Ferro Goyaz, por se acha t' a mesma incursa nas pr~

nas estabelecidas nos itens da clausllla 48 elo 
mesmo contracto, isto é, entre ou tros motivos , por 
ter a Companhia suspenso os trabalhos de constru
cção por mais el e 15 dias consecutivos, sem consen
timento do Governo; pela falta de pagamento das 
quotas de arrendamento de que trata a clausula 
31 e pelo excesso de todos os prazos estipulé!dos na 
clausula 4. 

De accordo com o Jrt. 2'.' do referido cl ec . n. 
13.963, foi annexado á E. f . Oéste de Minas o tre~ 

cho comprehendido entre a cidade de Formiga c a 
de Patrocínio, na extensão de 356,k200, passando 
o Governo da União a administrar directamcn te 
a linha de Aragúa ry, cuja extensão é de 55,"620. 

Na linha ele Formiga existem em construcção 
os trechos'\·Je Patrocinio a Catalão, com o d esen vol~ 
vimento de 157,k617, e de S. Pedro de Alcantara <1 
Uberaba, com a ex tensão de 222,~<566. 

Sobre a necessidade da urgente cons trucção do 
trecho de S. Pedro de Alcantara a Uberaba, o Se
cretario da Agricultura dirigiu ao sr. Min istro da 
Viação e Obras Publicas, a 3 de abril do armo fin
do, um officio em que encarece a importanc ia da 
construcção desse ramal destinado a se rvir aos pros-
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peros municípios de Fructal, Prata, Villa Platina, Ube
raba, Araguary, Sacramento, Araxá, etc., em que à 
industria agro-pecuaria tem um gráu de desenvolvi-· 
mento tal que a unica via de escoamento, que lhes 
offerece a rêde Mogyana, j<í não basta para satisfa
zer á sua producção crescente. 

A construcção do ramal Uberaba a São Peàro de 
Alcantara constituirá, pela sua ligação com a Estra
da de Ferro Oeste de Minas, com a linha Barra Man
sa, uma segunda arteria de penetração na zona do 
Triangulo Mineiro. 

Accresce que esta ligaçá o porá toda a zona do 
Triangulo em communicação directa com a capital 
do Estado de Minas, tornando mais efficientes suas 
relações político-administrativas e permittindo ao go
verno do Estado attender promptamente ás necessi
dades ela zona. 

Actualmente as communicaçóes desta Capital com 
o Triant~ulo Mineiro só se fazem por intermedio dJ 
E. f. Centra l e via s pauiisté1s, com um percurso 
de 1.605 ki lomet ro" até! Uberaba, ao: ipasso que 

' construido o ramal, o percurso real pela linha Oeste 
de Minas, ser<Í de 855 kilometros. 

Pela · revi são do contracto t.!<: Companhia E. F. 
Goyaz, feitc1 pelo decreto fo:deral n. 12. 183, de 30 
de agosto de 1915, hcou consti iuindo um de seus 
objcctos a constru cç~ío desse ramal, de S. Pedro de 
Alcantara a Ubcraba, tendo sido des tinada para"essas 
obras a respectiva verba . 

Faz um percurso de 30,!' .600 no territorio deste E. f. São Paulo e Minas 
Estado, indo ele Morro da Mesa a S. Sebastião do 
Para íso. 

E' de propri edade da The Saint john d'El-Rey 
Mining Company Limitccl e vai da estação de Ra
posos, na E. F. Central do Brasil, a Villa Nova de 
Lima, fazendo um percurso de 9 ki lometros, approxi
madamente. 

Pelo decreto n. 4.654, el e 4 de maio de 1916, fo 
declarada caduca a conce ssão, com garantias de ju · 
ros, á Compan hia Norte de Minas para con
strucção da Estrada de Ferro Paracatú, visto não ter 
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a mesma, dentro dos prazos contractuaes, construi
dos os primeiros 60 kil ornelros entre Martinho Cam
pos e Bom Despacho, nem resgatado sua divida 
de mil contos para com o Estado. . 

Não tendo o go verno passado chegado a accordo 
com a Compa nhia para liquidação da divida citada, 
por meio de encontro ele contas com a g.:mmtia de 
juros resu1tante de se u contracto, intentou a Com
panhia contra o Estado uma acção de indemni zação, 
cujo valor estimou em 12.000:000JI(OOO. 

Depois de ajuizada a acção e deduz ida a defe
sa do Estado, achou a Compa nhia de bom av iso 
procurar o actual governo para propôr um novo ac
cordo, em cujas bases expoz clara e minuciosamen
te suas pretenções. O governo, porém, em vista da 
situação privilegiada do Estado, . na qualidade de 
credor hypothecario, abandonou as bases esboçadas 
pela Companhia e tento u nova fo rmula de accôrdo, 
que foi acce ita e levada a effeito por escriptura de 4 
de julho do an no p. findo . 

Em virtude desse accordo, o governo nenhuma 
indemnização deu <i Companh ia ; limitou-se a 
pagar-lhe, pelo justo va lor, as obras, bemfeitorias, 
serviços feitos e material refere ntes a essa estrada, 
no total de 1.900:$000, sa ldo do ajuste negociado, 
desistindo a Companhia de todos seus direitos e de 
quaesqu er indemn izações e reclamações contra o Es
tado, na mesma occasião e pelo mesmo accordo, fi
cando regularizadas as relações da Companhi a com 
seus credores e saldados os respectivos creclitos . 

Passand o, ass im, essa estrada de ferro ao domí
nio e posse do Estado, livre e desembaraçada, o go
verno resolve u prosegui r sua construcção, atten
dendo á exte nsão, riqueza e importancia da zona por 
ella atravessada, trabalho que vai sendo executado com 
certa lentidão, devido á difficu!dade com que tem 
luctaclo o governo para adq uirir o materialn ecessa rio 
á via permanente. 

Para as obras de construcção desta estrada fo i 
aberto, o credi to extraordinario ele 1.225: I 83)~202, pelo 
dec. n. 5.265, de 6 dezembro ele 191 9. 

Essa estrada, que tem seu ponto de partida na 
estação deMartinho Campos, da E. F. Oéste de Mi-
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nas, dirige-se pa ra o noroeste do Estado, em de ma n
da da cidade de que ti ra o nome . 

Sua bitola de 1,m00 se justifica ta1 to pela sua 
importancia em fu turo mui to proximo, como pe la ne
cessidade de se dar ao materi al rodante maior esta-
bilidade pa ra tra nsporte de gado e madeiras, que são 
os principaes productos da zona. 

Existiam, na occasião em c:ue a E. F. Pa raca
tú passou para a propriedade do Estado, 60 !d!o 
metros de leito preparado, bastante damnificados pe
las chuvas, entre Martinho Campos e Bom Despacho, 
faltando algumas obra de arte. 

Atacados os serv iços de reparação do leito dam
nificad o pelas ch uvas, em um perí odo de seis armos 
de abandono, continuaram os mesmos corn toda a 
regularidade. 

Estão assentados todos os trilhos recebidos pelo 
Estado, numa extensão de linha de 19 kil ometros; o 
leito está repa rado até o Km. 28, e procede-se <Í repa
raçã o até ao Km. 36. 

A densidade da população da zona da estrada é 
dimi nuta , como ali étS St tccede a todo o sertão, de mo
do que a construcção pura e si mples da estrada se
ri a uma obra incompleta, pela fa lta de braços que 
incrementasse m a producção e zarantissem o trafego 
da es trada. Por esse motivo, o governo adq uiriu ter
renos á margem el a li nllrt para a creação de colo ni as 
agrícolas, j ü se achando creado o primeiro nu cleo no 
Km. 36 . 

Ainda :.o correr deste anno po ~L rá ser aberto 
ao trafego o trecho até Bo m Despacho, no Km . 60, si 
a tempo chegarem os tril hos necessarios . Por to
do o proximo anno poderá se r trafegado o trecho até 
Dôres do Indayá, no Km. 136 ; e, em 1922, atlingirá a 
Estrada a zona de mattas da Sena da Saudade e do 
rio Indayá, o que é de palpitan te interess , porquan
to já é grande a falta ct'e madeira nos centros con
sumidores. 

Pelo dec. n . 3 .348,de 21 de outubro de 1911 , 
e contracto de 16 de feve reiro de 1912, fo i concedido 
privil egio aos en;renhciros Alceu Soa res de Lelli s 
Fe rreira e Carlos ele Figu2iredo Rimes pai·a con
strucção, uso e goso de uma estrada de L'l'fo que, 
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partindo da estação de Pedra Corrida, na E. F. Ví
ctoria a Minas, e passando por São Miguel de Gua· 
nhães, S. Sebastião dos Correntes, S. João Baptista 
e Minas Novas, vá á cidade de Arassuahy, onde en
troncará com a E. F. Bahia e Minas. 

Apesar das successivas prorogações ele prazo de 
que gosaram, os concessionarios não apresentaram 
siquer os estudos definitivos, pelo que incidiram em 
multa, que lhes foi imposta, por infracção do con· 
tracto. 

A' Nova Companhia E. F. Bahia e Minas fôra 
concedido pelo decreto n. 3. 348, de 21 de outubro de 
1911, e conforme contracto de 16 de fevereiro de . 
1912, privilegio para construcção de uma estrada de 
ferro que, partindo do ponto mais conveniente da Es
trada de Ferro Bahia e Minas, en tre as estações de 
Mayri:1k e Urucú, e, passando pelasllocalidades deno
minadas São José do Parnpam e Rubim, fosse ás di
visas deste Estado com o da Bahia, em di recção á 
cidade de Conquista, neste ultimo Estado, bem como 
foram feitas outras concessões constantes do alludido 
contracto. 

Esse privilegio foi por essa Cornpanh ia transfe
rido á Companhia E. F. Nordeste de Minas, que se 
obrigou a todas as suas vantagens, regalias e o nus. 

A concessionaria, porém, não cumpriu as obriga
ções assumidas nas clausulas do contracto e, inci
dindo em caducidade, o governo, peln cl ec. n. 5.259, 
de 14 de novembro de 1919, rescindiu o respectivo 
contracto e declarou caducas as concessões a ella 
feitas. 

Nenhuma concessão nova fo i feita no correr do 
anno passado e até a presente data. 

Estradas de rodagem Ao dr. Balbíno Ribeiro da Sil va e outros foi con-
cedido em 191 8, privilegio para construcção, uso e 
goso de uma estrada ele rodagem, para o trafego de 
automoveis, entre a estação de Camapuan, E. F. Cen
ntral do Bíasil, _e a villa de Passa Tempo. Assigna
dos os respectivos contractos,\req uereram os conces
sionarios auctorização para transferir o privilegio á 
Companhia Auto-Viação Camapuan-Passa Tempo, 
por elles organizada. 
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Deferido o pedido, foi lavrado em data de 28 de 
outubro o necessario termo de transferencia,pelo qual 
se obrigou a Companhia a cumprir e executar os pri
mitivos contractos de concessão, assumindo todos os 
encargos, onus, obrigações, regalias e vantagens dos 

· mesmos contractos . 
A Com panhia não tem ai nda app rovados os es

tudos da estrada, por não ter, por emquanto, sanado 
as faltas nos mesmos veri fic adas pela Secretaria da 
Agricultura . 

Pelo dec. n. 4. 794, de 29 de maio de 1917, e 
termo de 21 de julho do mesmo armo, foi concedido 
á Empresa Auto-Viaria de Pedra Branca privilegio 
para construcção, uso e goso de uma estrada de ro·
dagem, apropriada ao trafego de automoveis, entre a 
Villa ele Pedra Branca e a Este ção de Pedrão, na 
Rêde Sul Mineira . 

Tendo o governo sido officialmente :;c ientifica
do de que a refe rida Empresa hav ia cahido em esta
do de insolvabilidade e que estava sendo feita, em 
juizo, sua li quida1:ão e annunci2d.1 a venda, em pra
ça, ·~e seus bens, l'!O termo de Pedra Branca, resol
veu, por isso, declarar a caducidade da concessão e 
do respectivo contractoo 

Pelo clec. no 5.280, de 17 de janeiro de 1920, o 
governo resolveu conceder aos Engenhos Centraes 
de Assucar, sociedade anonyma, pri vi legio, por 22 
annos, para explorar a referida estrada, tendo sido 
assignado na mesma data o respectivo termo de con
tracto. 

Em data de 24 de janeiro u!tímo, a Companhia 
Mineira Auto-Viação Tnter-municipal, concessionaría 
dessa est rada, propoz fazer um accordo com o go
verno, mediante o pagamento da quantia de . . o o .. . 
60:000$000, dando ao Estado quitação das respon
sabilidades decorrentes das subvenções existentes 
para os trechos entregues até éiquella data . 

Acceito esse accordo, fo i lavrado a respeito 
termo de quitação em 4 el e fevere ir . findo, do quHl 
ficou constando expressamente ter a concessiona ria 
recebido, por saldo, aq ue!Ja importJncia e dado qui
tflção ao Estado de todas e quaesquer responsabili
clades por pagamentos de subvenções para trechos de 
estradas por e li a ante ri ormente construidos. 
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Conservação e policia 
das cstmdas 

Está sendo construida pelo governo uma estrada 
de automoveis na extensão de 6 kilometros, entre a 
colonia "Vaz de Mello» e a estação de Viçosa, que 
é o escoadouro mais proximo e natural para a pro
ducção agricola daque!!c nucleo. 

O se rviço de conserva c policia das estradas de 
rodagem para automoveis, construídas pelo Estado, 
tem sido fe ito de accordo com as disposições constan
t es do dcc. n. 4 -921 , de 26 de janeiro de 1918. Não 
tendo, porém, esse se rviço dado os resultados espe
rados, o go verno cogita de reformai-o, para o que já 
se acha auctori zado pela lei n. 727, de 30 de setem
bro de 1918, art. 1.", n. 6 . 

Esta mesma lei auctoriza o governo a aproveitar 
os sentendados, que o sol i itare m, nos serviços de 
construcç3o e conserva das estradas ele rodagem do 
Estado, abona ndo-lhes gratificações que forem con
signadas no regula n en to a ser expedido. 

Com o serviço de conservação ,das estradas de 
rodagem existentes no arredores da Capital des
pendcu o governo a q1.1:tntia de 11:791 .$400, no exer
cício de 19 19. 

Linha telegraphica De accordo com o de c. n. 5 . 313, ele 5 de mar-

Obras publicas 

ço deste anno, ex pedido para cumprim ento da aucto
rização co nti da na lei n . 740 A, art. 2.0

, o Estado fez 
cessão rrratuila á Un ião da linha telegraph ica de sua 
propriedade, entre Manhumirim (E. F. Leopoldina) e 
a villa de S. Manoel do Mutum, com suas install a
ções, a ppa relhos, accessori os e mais pertences, pas
sando a mesma para o domínio, posse e ad ministra
ção do governo da Republi ca, que se ob ri gou a man
tel--a e conservai-a , incorporando-a á sua rêde, con
fo rme termo de 13 de março p. findo . 

Já foi inaugurada a linha de Ma nhu mirim a 
Espera Feliz, ficando assim o antigo trecho de linha 
estadual ligado á rêde federa l. 

Desde o inicio do me u governo, tenho tido a 
preoccupaçâo de attencter equitativamente aos pedi
dos de construcção de obras publi cas nas difi'e ren
tes zonas c ele fiscal izar o cumprimento exacto dos 
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contractos de empreitada, afim de rchabilitar a hasta 

Publica burlada não raro 11elos interessados por 
' ' ' meio de posteriores modificações do primitivo orça-

mento. 

Com a nova organização dada ao serviço de 
obras publicas, os engenheiros passaram a residir na 
séde das respectivas circumscripçõcs, de modo que 
podem apreciar com segurança a convcniencia de 
cada obra, dar informações precisas sobre os preços 
dos materiaes e salarios na !oralidade, evitando as
sim constantes revi sões de orçamentos, attender me
lh or á fiscalização das obras em andamento na sua 
zona e prover á conservação economica das obras 
executadas. 

Durante o período que decorreu de janeiro de 
1919 até junho do corrente anno, foram executadas, 
ou estão sendo, nas diversas ci rcumscripções, obras 
publicas na importancia total de 2. 122:082$500. 

Os principaes se rviços fe itos no exercício de 
1919, por conta da respectiva verbade obras publi
cas, foram os seguintes: 

Obras de concertos e melhoramen tos nas ca
deias de Arax<:í, Abre-Campo, Aguas Virtuosas, Bar
bacena, Bom Successo, Bello Horizonte, Baependy, 
Curvell o, Carangola, C:. taguazes, Campanha, Cal
das, Campo Bell o, Carmo do Paranahyba, Diaman
ina, Entre Rios, Guanhãcs, Guaranezia, Itapecerica 
ltajubá, Juiz de Fóra, Marianna, Montes Claros' 

' Ouro Fino, Oliveira, Pouso Alto, Ponte Nova, Pom-
ba, Palma, Passa Tempo, Pouso Alegre, Poços de 
Caldas, Queluz, Rio Novo, Santa Rita do Sapucahy 
S. Sebastião do Paraíso, S. João Nepomceno, Tres 
Pontas, Theophilo Ottoni, Ub<í, Varginha, Viçosa e 
Villa Claudio. 

Acha-se em construcção o ed ificio para cadeia 
e forum de Sete Lagôas, estando as respectivas obras 
contractadas. 

Estão em concertos as cadeias de Araxá, Cam
panha, Caldas, Ouro Fino, Prata, Paraisopolis, 
Poços de Caldas, Rio Preto e V illa Fortaleza, 
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Ediflcios diversos 

Foruns 

Quartels 

Pontos flscaes 

Pontes 

Com os sei'viços de conservação dos edifidos 
publicas da Capital, fo i despendida no exercido a 
importa ncia de 78:359$900. 

Foram executadas no anno obras de concertos 
nos edifícios de forum das seguintes localidades :-
Uberaba, Mar de Hespanha, Pouso A!to, Ponte No-· 
v a, Diamantina, Baependy, Parü e Januaria. Foi paga 
no exercício a importancia de 36:000$000, auxilio 
concedido para a· obras ele construcção do forut 1 

de Palmyra . 

Concerto oram ainda realizados nos q uarteis 
de Ouro Preto, Diamantina , Mon tes Claros e S . Oo
thardo e na Pen itencia ria de Uberaba. 

Estão em obras de concertos os pontos fiscaes · 
de Antonio Carlos e Porto Novo . 

Foram rcparad:.s as seguintes pontes : ··- do r i ~ 

beir[io Caeté, em S . Geraldo; elo rio Carangola, no 
Div ino; do rio Angahy, em ltaiCuba; do rio Tanque, 
denominada «D uas Pontes» ; do rio Ventania; do rio 
S. Miguel, em Jequitinhonha. 

Estão em construcção as seguintes:--do rio Py·
ranga, em Porto Seguro; do rio Doce, na fa zenda 
do I~aso; do ri o Sapucahy, em Affonso Penna; do rio 
Pará, em Passa Tem po; do rio Pomba, em Barão de 
Camargos; elo rio Folheta , em Conceiçiio do Serro; 
do rio Picão, no Morro do Pilar; do rio Form osó, 
no município do Pomba; do rio Caranguejo, em Rio 
Novo; do ri o Turvo, em Herval; do corrego Lava-Pés, 
em Ubá; do ribeirão Ponte Alta, em Conqujsta. 

Acham-se em reconstrucção as seguintes:·- do 
rio Piracicaba, em S. José da Lagôa; do rio Picão, 
em Bom Despacho; do ri o Pomba, em Vista Alegre; 
do Rio Novo, no município de Rio Novo; do rio das 
Velhas, na Fazenda Drummond; do rio Parahybuna, 
na estação do mesmo nome . 

Estão em concerto as seguintes:- do ri o das 
Mortes, em Tiradentes; do ri o Mu ri ahé, em Patro 
cínio do Muriahé; do rio Sapucahy, em Itajubá; do 
rio Novo, em Itamaraty; do rio Preto, na Barra do 
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Rio Preto; do rio Pará, denominada «Mendonça»; 
do rio Jequitinhonha, no Mendanha; além de ponti
lhões sobre os COITegos Paciencia e Coelh os, em 
Queluz. 

No exercício, a despesa feita sob esta epigraphe 
elevou-se a 332:273$700, dos q uaes 300:000$000 
com obras a cargo da Secretaria do Interio r. 

Avizinhando-se a data do centcnario de nossa in
dependencia, que abriu ao Brasi l um Joga r na socie
dade das nações e lhe deu o governo de si proprio, 
é nosso dever comrnemoral-a como o ponto cu lmi
nante de nossa historia política. 

Sendo Minas um dos Estados ela Federação que 
pagaram maior tributo á causa da nossa libertação, 
cumpre aos mineiros solemnizar condignamente a 
gloriosa ephemerid e. 

Além de um deve r irrecusavel, festejando acon
tecimento tão caro ao sentimento brasil eiro, teremos 
ensejo de glorifica r a memori a de nossos heróes sa
crificados á idéa da independencia nacional. 

O Estado teve a honra de receber offici almente, 
no anno find o, as visitas dos representan tes diploma
ticos da Santa Sé e do governo italiano, os srs. Nun
cio Apostolico Angelo Scapardíni e Embaixador Con
de de Bosdari, acreditados junto ao governo da f~e

publica. 

Ambos percorreram trechos do nosso terrítorio 
e, por toda parte, receberam do povo mineiro ine
quívocas demonstrações de grand e sympathia e ca
rinhoso affecto. 

O governo do Estado acolheu-os como hospe
dPS illustres que eram e tributou-lhes as honras e 
homenagens a que tinh am direito. 

- -Ainda no mesmo anno, tivemos a grata satis
fação da visita official do sr. dr. Afranio de Mello 
Franco, então Ministro da Viação, que veiu inaugu
rar o novo trecho da bitola larga da Central. 

Servindo embora ao interesse gera l do paiz, o 
illustrc mineiro fez jus <Í gratidão do Estado pelo seu 
~evotamen to á ulti mação claquell e servi ço, tão recla-
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Reis dos Belgas 

ma do pelo nosso commercio de importação e expor
tação. 

Governo e povo aqui lhe fizeram recepção con
digna, em um preito de justiça á sua posição official 
e aos seus meritos pessoaes . ' 

-Em abri l do corrente anncr tambem fomos vi
sitados pelo eminente homem de Estado dr. juan 
Buero, rhancell er da vizinha Rep ublica do Uruguay, 
que esteve rapidamente em Ouro Preto e em Be11o Ho
rizonte. 

O caracter particular de que s. exc. cercou sua 
excursão por nosso territorio e sua curta estada 
nesta Capital privaram o governo de lhe dar demon
strações mais solemnes do alto apreço em que temos 
o illustre itinerante e o seu paiz. 

- Tambem o Ministro da Guerra, sr. dr. João 
Pandiá Calogeras, honrou o Estado de Minas com 
a sua vi sita, em inspccção aos corpos oa guarnição 
nell e situados, sendo alvo de signifi cativas attenções, 
que as nossas populações consagram aos seus vi
sitantes illustres. 

* ,,, * 
Tivemos de lamenta r a perda sensibilíssima de 

dous mineiros illustres que gosavam do mais alto 
prestigio a que tinham direito pelas suas grandes 
virtudes moraes e cívicas e pelos serv iços inestima
vei prestados á Patria nos mais honrosos postos da 
viela publica. Refiro-me aos preclaros patrícios drs. 
Sabino Barroso Junior e Astolpho Dutra Nicacio. 

* >J: * 
O Estado de Minas continúa a manter com o go

verno ela União c os dos Estados as mais cordiaes 
relações, que sempre o vincularam a todas as uni
dades da Federação. 

O Brasil vai em breve receber a visita de SS. 
MM. o Rei e a Rainha dos Bclgéls, annunciada para 
o proximo mez de setembro, conforme communica
ção official que recebi do Ministerio das Relações 
Exteriores. 

Tendo sido manifestado o proposito de esten
der-se aquella honrosa visita a Minas Geraes~ 
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cumpre ao Estado recebei-os condignamente, man i
festando o seu reconh ecimento pela rara e alta dis
tincção. 

Pa ra esse fi m, é necessario que habili teis o go
verno com as necessarias aucto ri zações. 

São estas, Senhores Representantes do Povo Mi
neiro, as informações que vos devo sobre os nego
cios do Estado e as providencias legislativas que o 
seu serviço reclama . 

Outras mais detalhadas encontrareis nos re lato
ri os dos 111 eus dignos auxiliares, <:! OS qt:a:::s consigno 
inceros agradecimentos pela cooperação valiosa 

prestada ao meu governo, em período de altas co
gitações administrativas e de um trabal ho intenso e 
constructor. Ell es se estendem ao eminente dr. Raul 
Soares de Moura, que teve a seu cargo a pasta do 
Interior, deixando-a para auxi liar o Governo da Re· 
publi ca no Ministerio da Marinha, e a quern dei 
substituto na pessoa do illustre mineiro dr. Affonso 
Perm a Juniq r. 

Po r ellas vereis que uma era nova e de franca 
pro ~;pc ridac! e se abre ú vida de Min a , Geraes, alen
tand o os nossos co rações e robu ·tecendo a nossa 
confiança no futuro . Urge agora que despe rtemos 
a conscicncia para uma vi são mais nítida de nossos 
deveres c responsabi lidades na direcção do Estado . 

Si em vez de fazermos polít ica, no sentido vul
gar do vocabulo, persistirmos na política de traba
lho e de se rias preoccupações pelo progresso econo
mico do Estado e pela sorte das suas populações 
cuidando essencial mente de administração, que é o 
de que mais necessita o paiz, se remos mais afortu
nados e te remos em breve realizado dentro das nos
sas montanhas uma obra, por seus resultados , di
gna de Min as e do Brasil. 

BeiJ o Hori zonte, 15 de junho de 1920. 
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