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Senhores Deputados, 

[1prís llm ano d1• arlministrcu;<io, soWO .':, flela sr'(JlLI 1cla 

l!c;:, dwmwlos u CtllltfJ!'Ír o }Jreccilo conslilucional de prestar 
contas ao J!Ouo, di1·igindo-Iws a .~r·ns nobres reJn·cseutwll cs. 
N<lo n os lonas ca lwlo . O Gouhno n âo se lcclw sdhrr• si 
m esmo. flnles, prej'ere o diálogo. Os mineiros conh ecem o 
<lia-a-dia d e nosws alivicladcs. Temos j'e ito do debate público 
tarej'a rotineira. Nem temus lallado ao Rrw:il com rt /Ht

la om d e Jllinos. E nàn poderíamos j'azê-lo, quanclo o Poís 
tem a oi<lu política marcado zwr uma .mccssão di' <'T'i:.·,·s, 
<JLlC culminaram com a renúncia inesperado do Pre sidente 
.Tânia Qzwâros. H eram d ecorridos aperws sete m('sPs de 
gouênw. 

S entimos, nos seus d Psdo brwn enlos, os p erigos que 
ameaçam a nossa est i'Lllllra d emocrática. Crise (] (~ oufori-· 

dade . Ausência d e plwZP.jamenlo harmônico na aclminis
traçiio. Dewlençúo ú coisa pública . Subuersiio, corno téc

nica interessada, ús uê:::.es, dos processos d e açêío política. 
l~:;les , enlre outros, .'t(lO problemas graues que adensum de 
nollos riscos c dif'iculdadcs a alualidad(: brasileim. 

Neste f!W wrama em que o z;ersona! ismo JHedomina 
como instnunenlo dr: 1J.ri lo imediato em diucrw s ({l/uidwles. 
o povo reage com in eqllívocas manij'estw:ões d e l' l'fJOlla. 

Ctlll1/)1'1', jJO Ís, pela consr:iência dessas IJI!I'(lades, re

dwnol' de ltJ1his w: f'/ir~·o .': n'SJJOnsóuei.'· da Nw:âo, cúmo ternos 
j'l' i io, <·omzw rlumcnlo compatível com a gravidade 1lr• .~!a 

i; ora . 
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Ne m .~ e busque explicar o mwlanço do regim e como 
wlvo dia de sol da nossa história política. 1~ prr'ciso, wzl t·s 

1l e tudo, fi xá-lo no tempo. Viver à luz das inspirações po
f Jtllures dos urnas livres de 3 de outubro . 

I~s l r~ documento afirma a aplicação de uma {ilo.w;ia 
de gouênw. Filosofia do planejamento da solidariedade, da 
l'omprecnú í.o, elo dever . O obJetivo é o desenvolvimento 
pura o hom em . Foi, aliás, a m ensagem vitoriosa na clara 
opção das w·nas. Pregando-a como candidato, buscamos 
co tl<JLLÚ;lá-la, sem desfalecimentos e desmaios de fé . Na obra 
do gouêrno, opomos aos inconformismos e às injustiças a 
sern w resistência da fidelidade àqueles ideais do povo mi
neiro . 

Esta a orientação ele quem não se esquece da origem 
modesta de sua vida e nela encontra inspiração para exercer 
o mandato como supremo compromisso de fidelidade ao 
povo e ao bem-comum . 

A norma, se Deus quiser, será permanente, sem os 
tondicionamentos das emoções ou a prevalência de quais
quer outros interêsses . 

Com essa preocupação, conforme acentuamos anteri
ormente, o no.çso govêrno aspira ser de todos e para todos 
os mineiros, na conjugação de vontades para a obra de en
qmndecimenlo do Estado. 

A. vida política desenvolve-se em clima de lib erdade e 
de ordem. Os mineiros sabem que não encontram senão absfJ
lula garantia e respeito das autoridades para o exercício de 
$C US direitos . Fundada nessa convicção, a autoridade se exer
ce pela compreensão e pela tolerância, com o objetivo· de 
assegurar a convivência pacífica e estimular a capacidade 
realizadora do nosso povo. E é, ainda, com a exata noção 
dos deveres constitucionais que contribuímos, com os m elho
res propósitos, para as relações de harmonia entre o Poder 
Executivo, o Legislativo e o Judiciário . 

Sob essas inspirações democráticas, é que procura
mos realizar o nosso programa . 
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U bertar o povo da ignorância, da doença r· da miséria, 
t•ssa Ll'ÍjJ!ice tirania qlle sôbre êle pesa, é a preoctlpação do
m inante da Administração. Nâo há desenvolvimento eco
nômico, autêntico e humano, qne se divorcie do bem-estar 
social. 

Os l<Í picos da Mensagem revelam o empenho na rea
lização de program a ob}etivo para a valorização do hom em . 
Entre outras, empreendemos coraJosamente a tarefa de am
pliar a rêde escolar; de instalar unidades sanitárias em 
lodos os mllnicípios mineiros; de sanear as finan ças; de de
m ocratizar a segurança pública; de criar novas fontes de ri
qzwza para o povo, IWs cidades e nos campos; de renovar 
a técnica, expandir o crédito especializado, incentivar o fo 
m ento, inclusive pela eletrificação mral, redobrar a assis
tência, multiplicar os m eios e m elhorar as condições de trans
portes e comunicações. 

Nosso esfôrço de libertação vai-se complr•lando com 
m edidas efetivas, fruto da dinamização dos instru.mentos 
essenciais ao desenvolvimento econômico·, de que se )incum
bem os órgãos da Administração, as Sociedades de Economia 
Mista, os Bancos oficiais e a Cai.xa Econômica do Estado, 
ao lado de Conselhos, de Comissões e de outras entidades ad
ministrativas instituídas ou objeto de m ensagens ao Legis
lativo, como a Secretaria do Desenvolvimento e a do Traba
lho e Bem -Estar Social. 

Para a concretização da política habitacional, quere
m os assinalar a instituição, junto da Cai::w Econômica do 
Estado, do Departamento de Casas Para o Povo, dotado de 
recursos especiais. 

A par disso, não silenciamos as dificuldades encontra
das. Torna-se indispensável acentuar a diminuição apreciá
vel das rendas do Estado, em virtude da aprovação da Em en
da Constitucional n.? 5, e o crescente atlmento das despesas 
públicas. 

Minas tem sido, ainda, duram ente castigada pelo re
gime de tributação dos minerais exportáve-is. A mineração, 
de si, já provoca processo de exaustão das zonas onde se rea-
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li:w. Dai a n ecessidade de reformula çiío da politica c/ 1~ mi
nr!rios, reagindo contra a espoliação do Estado prlas em
présas que aJJenas extraem e exportam as nossas riquez f/s 
do .~ub ~o !o, d ei.nmdo-nos, á sem elhcmça elo qu(' otontr•ct~ IL 

com o ouro, v iíos históricos , islo é, tes temunhos de J!Olen
r·ialida<le .~ que se esgotamm. 

N ada Íll slifica aos olhos do pouo mineiro qu e. a Com
JWn hia do Va le do l?io Doce continu e a sN árgc/o da Uniclo. 
O progrr'sso e o enriqzwcimcnfo do patrimônio d essa Em
prêsa silo l eitos à custa do d epoufJCrom enlo de 1wsws re
M't/Jas minemís. Julgamo.~ chegado o m omento clf• sf' r J>a ssi

bililada ao Estado a s11a aquiúçâo, bem como a das ll\'Õcs 
da USIMINAS e da lcC's ila pert en centes a rírgâos /f'dem is . 

A nossa vocaçiío industrial tem sido p crmanenlnn en-· 
le contrariada. J';; de ontem a inslalar,:.Uo da llsi11a d e \!()[[o 

R edonda {ora de Mina.~ . Hoj e, reivindicamos viyorosam cn
le a aiaçii.o d e novas siderurgias e a ligação f ermuiâría 
Belo Ho rizonte- ltabira, que {acililarú a sua implanloçiio, 
além elo Oleoduto e da R ej'inaria d e Petrá leo. 

A concretizaçtí.o (/pssa política de elesenvolvim enlo c· 

bem-estar social não d ep ende apenas elo nosso esfôrço iso
lado. O Bmsil d ev e transformar-se numa grande coopera
tiva d e progresso econômico e .~ocia l , para que a libertação 

da ignorância, da doença e da miséria não seÍa apenas arm([, 
mas fruto do deseiwoluimento. 

Os governos fedem!, estaduais e municip([is h r/o dl' 
coi!ÍlifJOI' as suas r·n ergio .~ JHtra a r·oiTer:Çio dr; r/(' seqnilíhrios 

not<irios. 

J)!'oemos colocar ('TH JJrim eiro lugar o com bul1: ú in 

{fa~·ito. Fiuoroso, sincero, in f'l e:ríoel e Íll slo. i~ lll'(JI'H lc ('.tl' 

cutâ-l n, 1Jaru que o povo con{ie em nosso f' S{ôrr,:o e n os offl(/1' 

a c;·ia r w iw con .<i(' iência qencrulizoda d e COOf)(' l'Uf.'río wn·a 
o ê:rito d e nossos planos . I~ n r•cessâ r:'o qut o.•; que l f>m r•m 

d emasia sr'jwn on erados. }JOr {lirça dus rej'ornws d e bo . .,r•, 

em j'u: ,r,>r do: que !1([(./a .f!Osuem . N<io ti justo, t'ru·irJuccl ' l' 

co111 0 ~·t H]JrJbrccim f' I!fo de m uitos . Por outro lado, a lula 
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!'Onlru a inJ'lação é de lodos. N ela d eve empenhar-se a 

comunid w le, JW úzlerêssc da paz e do bem-estar dos bra
si lei ros . U cclanw sacrij'icio , trabalho árduo, iniciativas 

úteis, espírito d e pollpança. Precisamos vencer a lle.~es

J! eran ra do homem empobrecido, a euforia dos privilegia

dos c a incomprecnsíio dos qLZe não sentem a realidade do 
J! rocesso re volucionário que uivemo:;. Eis aí a tríplice causa 
imp, ditiua das re(nrmw; d e base, ap e.na.•; proclamadas c 
l ri o longe d e objclivaçâo con crela. Duas delas úío inwliá

ll t' is : a lei agrária e a de rem essa d e lucro.~ para o ca:
li' rior . ~mbas estão intimamente ligadas ao problema da 

libf' r/uçiio do J!OIJO para o d esenvolvimento e o hem-estar. 

O eslolulo ela le rru, em mold es racionais, d emocrâ

ticns, ju stos e lwmanos, se rá {ator de tranqiiilidade nos 
r·wnfJ !!s e d e aumento da produção. O homem rural tem () 

di rr ito, r·on.qllislado ]JOr e.~fôrço p enoso e pací/'ico, d e conli
lllwr, se m espoliações e temores, sell trabalho produtiuo, 
a sser; lr rw u lo-se-[h(' m eios de acesso à propriedade c à clig
n íllade da vida . 

. \ disciplina ela rem es.sa d e lu cros d euerá f(I Zr'!'- sc 

lendo r·m uisla o interêsse nacional. Jl f í(lçüo reclama, na 

d P(r':w alr; rlo nosso patrimônio espiritual , ela no.~sa sobc

runiu p olítica e da nossa emancipaçiio econômica, que mio 
n os de i:re mos c.rpl o r ar. 

1~ claro que a legislaçâo não podr•rá . resultar, por isso 
m esmo, dos impulsos irri!{reados on das ·intenções ocultas 

fJW' visam a palrocirwr a cspoliw,:tio dos que a creditam 
em wís e COOJicrum na consti·uç<io d e nosso progresso . 

Sbml' lli e assim, criaremos, num clima âc confian <,·a, d e li
be l'llwle r' de illll r' pendên cia nacional. condições J!Clm in

vcrsôt•s d e c a pi lois I ocois e cslrwzgeiros, in<lis ji e nwí 11cis o 
(jll C se e uil e o ugrw,amc11to da miséria, em j'w· e elo nosso 

c n 'sr·imenlo d emográj'ico. 

Todos êsses problemas emprestam parlicnlor relê vo 
à política e:t:le rior <lo Pais, que constitui l ema d e mom enlo.•;o 
inlr' J· r~ s s e popular. 
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A complexidade da siluaçâo brasileira, em que os {a
tôres de estrangulamento de nossa economia siio idênticos aos 
dos pu[ses subdesenvolvidos, inspirou a j'ormu/açâu da I WSM L 

politica externa, com base nos elementos objetivos do rea
lidade. 

Nesse pressuposto, o Govêmo de Minas oj'imzou, 
desde a primeira hora, sua integral so1idarirulade aos am
plos objetivos da nova orientação (jllC se imprimiu à presl'llÇO 
do Brasil nos Conselhos Internacionais. 

Mantemos inalterada a nossa posiçtio em j'twor dê.~s~>.s 

princípios e objetivos. Isso nâo implicará em silêw·io sr!brr' 
o imediatismo politico ou a aluaçtio dos e.l'lrernismos, à 
procura de efeitos emocionais em prejuízo da Nação . 

Reafirmamos, como fundam ental, para a conquista 
da presença autônoma e sobemna do Brasil no Mundo, a 
preservação das tradições e compromissos de nossa j'ormaçiio 
democrática e cristã como povo e Naçiio. 

O que pretendemos, ao lado das soluçiJes brasileiras 
para os problemas brasileiros, é a exata compn> ensáo dos 
outros povos para o esfôrço de úzlt• gra~·tio do Bm.~ il. 

Por isso mesmo, há justificadas esperanças dos gover
nos e do povo na valiosa e objetiva ('0/llribuiçâo que a A liança 
Para o Progresso proporcionará it nossa prosp P. ridadP JiO

cial. 

Ao realizarmos o proyrama que dej'inimos, Jlin as mio 
f'allarâ a si mesma, à R epública, ll ('lll à obra d~> rr•nouuc:río 
que nos cabe nesta hora, para a so luçâo das dificzzldwlr -: 
que angustiam o homem brasileiro. 
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POLíTICA FINANCEIRA 



~ ·o com ê<;o d :l ~ltu a l Admilústr açüo, concentrou-se o 
('."r,\n:o do Govt'rno em conh ecer a verd adeira situ ação das 
l" i 1 l:~ 11 1:as pú bl ic :1s, a fim de a dotar as m ed id as idôneas para 
o <.. ,; l:dwlccimcnlo das condições indispcnsúveis no implc
n wnl o do prog ra ma d e r calizaçõc,· com que suscihmws ns 
<'"jwl·auç~1 s do povo min eiro, do qual r ecolhemos o inequí
'''' L: Il vo to d e con l'iu n<:a cx prcs ~; o n ns urnas de ~~ d e outuhro 
(J.. 1 nr;o . 

C01n a co nclusão dn an úlise f eit:1, positivnram -sc, 
in i't:l izm ' Il lc, as ap ree nsões domilwntes, até en tão m eros r e
l'k:\.os d uma r ea lida de di1u1d a em in dicações escassas ou 
i ll1Jll·cc i: as. 

A cxecuçfl o orça m e1ltú1·ia d e 19GO d es fechara-se e1n 
cullsi d e rúYcl "d c l'ici l" , (fllC veio cons titui1· n ôvo elo 110 pro
Cl's~o Cll llllllnti vo dos desequilíbr io ~> oeorren tes n os ú lti mos 
cxt:ITkios, ugravaudo seu siveln H· nte a D ivida F lu tuante, em 
q ue se inscrcvia ll\ vult osas pa1-celus d e imed iata cxigibili
d udl' , <l t·omeç.ar p elos a trasa dos do fun ciona lismo. A Dívida. 
Funda da Interna ~H· a b: tra d e ex per imen tar o impacto de 
1 o 'ê l • cn1 issões de a pólkes, q ue tiven nn no m er cado de tí
t u lo: cola<:ôes avil ta ntes, compromckn do ninda mais o cr6-
d il l> pú b lico. O orça men to para Hlül, j tt d cficitúrio, n ão 
i ndu írn do tações p nra p ng:nn cn lo do a bono p rovisório, d o 
:wnH' n lo de vencimen tos da 1\l: tgis tra lu r:J , do l'dinis tério 
Púhhco, dos D elega dos d e Poli cia, d: l nw joraçuo do abono 
d · rm nília c dos proventos dos in a tivos, aposen tados e p en
si t 11 1i -;lns. 

T ud o isso, d e par com as escassas dis ponibilidad es 
ex i~tentes , compu n ha qu ad ro d e autên tico d esa fio à ação 
d ,, GoYern o, que só n as inspirações d ns r c r> onsabilid ad es 
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inerentes ao mandato popular pôde cncoulrar alcnlo para 
resistir à perplexidade c ao desânimo . 

Parece desnecessário reconstituir dados comprobat•)
r ios do que se afirma, pois cumprimos, reiteradamente, o 
dever de faz ê-lo, em numerosos documentos encaminhados il 
Eg1·égia Assembléia Legislativa . 

Trata-se, agora, de oar-lhe conla de nosso comporta
mento diante da conjuntura, expondo-lhe o alcance das lH"O

vidências postas em prática, os resultados c a política finaJ -
ceira adotada. 

No tocante aos gastos, obedeceu-se a uma e;sella d(: 

preferência, t{HC permitiu o atendimento prioritário de dcr;

pcsas de caráter social c humano, como as hospilabrc~>, 

as dcstinaoas a entidades assistenciais c as de fulldamcnlR I. 
irnporHmcia para o desenvolvimento do Estado. Ao lado 
da máxima compressão das despesas consideradas não 
essenciais, elin i; aram--se as supérfluas c congelaram-se ns 
pagamentos adiáveis . A c onomia r esultante foi satisfatória . 

Paralelamente, o Govêrno esforçou-se por íncrcmcn-· 
tar a arrecada<;ão, medi· nte o aperfeiçoamento dos l.ll(;iodtJS 

de conlt•ôlc c enérgica ofensiva contra lôdas as modnlitL < cs 
de burla e de evasilo de r endas . Ao proceder dessa fon a, 
está o Govt-rno persuadido de que, concomi anlcme te, 
atende ao imperativo de asscgurur obediência ús leis c prL'
servar a regra de ll lOCl"Útica da igualdade dos coulrihuinlcs, 
impetl indo que uma categoria miuoritúria se locuplek (' JH 

detrimento da maioria zelosa de suas obrigações 1 rihuiúl'i~t,·, 

com graves perdas para o crúrio c irrcparúvcl dano a c -
Jctivida<lc . 

Em ('OlltiiJgt ncia caracteriza< a por succssiv:1.· cri:!>cs 
de natu reza po!Hica, militar c socia l, que acarretm·:nll, niw 
só 110 Esi~Hio corno no Pais, prolongada:> parrtlisa<;ões <.h 
atividade produtivn, registrou-se significativo excedente de 
arrecadação, <rue hú de ser, em hoa parte, cred it ado ~o 

acêrto c ú dicúcia das decisões govcrmnncn lais inspira( ~s. 
no propósito de fortalecer a r enda pública . 



A despeito da con junção de tantos fatôres adversos, 
ü ·Govêrno não deseurou do crédito público, no prcssu
p 0slo de que oferece possibilidades inexploradas, hastando 
'i I.! e se lhe promova o saneamento, a tenuando-se as causas 
q ue até agora Yêl~ l c1idindo o proveitoso mrmej o dessa téc
ltiea de congrq;u çi"i o de poupanças, de comprovada eficiên
c ia em n umcrosus paí~cs . Decidiu enveredar por êssc rum o 
npnren tcmcntc lcBJerúdo, sohrepondo-sc à descrença e ao 
JH:~isimismo de 1m1ilos, <ple o consideravam desaconselhado 
na3 atuais cireun::.lfllleias . Após meticulosos estudos, elabo
nn·a m-se o pro j cto do 1 < ieional Hccmholsú rcl e o da emis
s;i.o de vinie bilhões em apólices, o lJI'Ímeiro convertido em 
l :i c o ·cgundo : inda pendente do pronunciamento da A">
sL:rnhU:ia . Tcvc-~e em vi :> ta, especialmente no últ.imo caso, 
[l rupiu 'a com as prút icus rotineiras, com o intento de dotar 
() Govêrno de um instrnna::llto de maior flexibilidad e, quanto 
ú~ caraet(;rísiic~,:; ~~crais düs títulos, oortcios, valores nomi
nah, pn1zo: e modalidade.· de resgate, formas c épocas de 
~w:'nmento de juro~;, úgios c prêmios de rccmbôlso . Outro 
ponto relevante consistiu 1a Cf~truturação de meumü;mo 
a. secura tório <lo pontual p~1gamento da dí rida respectiva . 

Faltaria o Guvêrno a elementar dever de justiça, ';e 
não manifestasse o seu reconhecimento ao gesto espontfmeo 
<lo c,' -Presidcntc .Tfmio Quadros, tiue, em hora aflitiva, 
actHliu-nos Cl)ll\ um empréstimo, em Letras do T esouro, n o 
v<llor de Cr~ :3. i)üü . Ol:O . 000,00, propiciando-nos os meios nc
cessúrios :\ continuidade do pagamento ao funcionalismo e 
ú ~;atisfação de outros compromissos prementes . 

O Govêmo não vê motivos para retifica r as diretrizes 
de sua atua~·uo no campo das finanças públicas em 1961 . 
Ao contrúrio, pretende desdobrar e aprofundar as linhas 
de suas operações, n a direção da disciplina c da racionali
zação dos gastos, da revitalização c do dinamismo da apa
relhagem captora das ren das, dai . reabilitação c da ex
pansuo do crédito público, não só interno, mas também 
externo . 
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No dcsdohramcnlo de su at; ativid ~ d cs, o Gm ,· nn , 

atevc-sc a dtws premissas húsica">, que contíllunrüo a <H'i l' ll

tú-lo : 1 - pôr em cxccut,:i'io tôdas as p rúticas convcn i <~ Jl h ' " 

ao o rdenamen to fin anceiro, ú res tau ra ção progr('s~,i\·:' d• , 

equilíbrio orçnmeniúrio c ú !íqni d:t<:fío da dí v ida l'lutu a l!~ t'; 

2 - ohtcr os m eios ncccssúríos ú rcal iz tu:üo do p l'Og!'~lllla 

ad ministrativo, que visa ,\ accle l'a ção do dcscn volvim cn lo 
econômico do Estado c ao hem-es tar sociaL 

O eq uilíbrio do orc: :.nn cnto, e111hnra idcn l, n i'io pode 
ser perseguido com fetichismo, como se fô ra l llll fitn t·m s i 
m eso1o, carregado de cr)n!cúdo dogmútico . Seria de lf;lH'O 

ou 1 cn hm11 valimcnto, se o seu preço l'ôssc o sn('J'i fki() de 
servi os essenciais c o en l.o r pec it JCllto de ativi dades l·co
nômicmncn tc r eprod u tints . Por isso, o (iovt~rn o st'l':'l m ,\i-. 
receptivo, em sua política fi nanceira, ao i.mpu ls ·o na nH:n to 
da receita c à consecu~~ i'ío de recursos c red i líc ios . 

A despesa h á de ser vigiada, t'eprimindo-sc o dc~pcr
dício, a malversação, o u sufruto de grupos de prcssft <k 
todo gên ero, o p e ·sonnlismo c o intcrêsse p rivatis ta, a mfo
d e-obra ociosa , a haixa p ·odutividade, os c l!s to ~; an ticl·on\1-

micos, as dis torções dos in rcs timen tos. !.\-las, não se pode 
nutrir ilusões quanto ao ritmo ascensional dos gastos p ú
hlicos, pois êste é un1 fenôme no típico d e nosso s(•e ulo, com 
amplitude u niversa l, c decorrente, em grande pa rte , das 
profundas lransfonn açõcs ex pcri.lllcJJtad as pelo Esta d J, 11:1 
sua cstruturu, n o seu funcio na men lo e nos su1s l'iJ ~; , A pt'ns

pcridadc social (: hoje inde rrogúvcl fu11 çu o de govi'rn ), :1 

postu lar fiiHmcianJ cnto cada vez m ais vo lullloso . 

Hú de se r, por anto, na tentativa d e <Hic<Jll<l(Jt <~ da 
r enda pública ú real capacidad e contribuliva da t·onnm i

dad e c na mohi lizaçüo d a poupança pa .'H u liliz<u)o c111 fins 
pú blicos, at ravé: do crédito, q 11 c o Estado poder[t rc cn t:l) l\ 
lrn r-sc com a plen itud e d e suas vi rtualidadcs, convert cn•h
as em sus tentác ulo do desenvolvime nto c fa to r de lr~ nq .. , i
lid a<! c, hcm-cs tal' socía l, saúde, educação, scg urnnf.:a , tfn
balho c renda condigna p ara todos os cidadãos. 

6 



.. 

I!!J LI 'L\ 

A Lei Ot·~:amenlúria JJ.'' 2.2:\9, de 7 de dczcmhl'o de 
1960, consi~'Illl ll os scg uilll ts d ados globai s co mo cslimltli\'u 
úa r eceita do exercício: 

Hcc(' iln T ri l>ulú1·i:1 ... . 
l~<'lT i ln .J>airimoni :ll . . . . 
Hl·l'l·il :t lnrlu slr inl 
Hr·''t i l:ts D ive ;·sa:; . . 
1\er· l·i l:t Ex lrn onlin:\ ri: \ 

TOTAL .. . .. . 

C r~ 

1:í. Gss. ;,o o . tJllO. Ilil 
-1(i8. :JJO.O OO .I ll ) 
27ü . 200 . 000,01) 

1. 2-Hl . () !)() . I) ()I).IJ•\ 

1.100 . l 9(í. OO I ,1)1) 

18 .77 :1. g()(i . Oll liJII) 

A l 1~ sl'letnll r o, ~a.:g nn<lr> l ' Í l'r<ts j:'t d e fini l ív:tmenle Cli l ~ ::d,jlizn

das, n rtn·ec:H lação pcl'i'cz :1 im p o r liml'ia d e Cr!;\ U.:í :3 7. R:21.7:li ,;>n, 
ass im d es tl oh r :Hi<l p c l:t s d ivt• J· •:as rullri c:1s : 

TRI~UTi,R I A 

Territoria l .. 

" Cau..,.u Morti:/' 
11 1nte r V ivos " 

V endas e Con:;i~IMÇÕes 

lmpôsto do SC:Io (p<.U te nõo 
revogudu p/ L ~~ ; 2 . OOó) 

lmp. s/ M inério:> 

T. Rodoviil riLJs .. 

Taxas de Serviço::i de Trân
sito . ... 

Taxo d e Aoo . Hosp itolar .• 

Taxtls, Emolumentos c Cus
tas Poli t: i<l is .. .. 

Quol t'l de Pwvic.lüncic1 S'o· 
cinl 

Tnxa de Previdência Soc ial 

Ta xas <:!' Emolumenl os de 
Estabc lcc i.ncntos de En · 
::. ino .. 

Tax a de Ex p~ di cr, tc . . 

Ta xa Juc.l icid ria . . 

Taxa s/ o Cofé . . 

Tax a de Pedág io . . . . 

TaxJ de Scrv . de Rec. Eco-
nôm ica .... 

Taxa do Fc men lo ele Algo
cl tlo 

Taxa de Se rv. c/ Fogo .• 

PP.EVI:hO 

600 . OG'J . OGO, 00 

1 ?O .OúO .000,00 

950 . (,Q~ . 000,00 

5 . -115 .000.000,00 

5 . 000 .000,00 

M .Oúv.OOO,OO 

130 .000 .000,00 

9 . GuO. 000,00 

60? . 900.000,00 

5. 000 . GOO ,OO 

le . GvG . 000,00 

2 . 000 .000 ,00 

600 .000,00 

200.C.Oú.OOO,OO 

18 .000.000,00 

150 .000.000,00 

12 .000.000 ,00 

7 . 000 ::,co . 000' 00 

30 . úCO . 000,00 

200 . cc,o. 000,00 

15 .68'J . 500 .OúO,OO 

7 

ARRECADAÇÃO 

IJ86 . 320 .914,70 

1•17 .561. 738,90 

812 .389.754,50 

4.9•17 .732 .021,30 

17.680.279,40 

111 .203 .A31 ,90 

1~0 . 924.4 :i.9 , 50 

9 . 459 .0011,50 

571 .360 .635,10 

28 .368 .048,30 

18. 689. 677,20 

499. 981,00 

•192 .575,40 

93 .714 .865,40 

1 o. 463 .7 46,00 

67. 331 . 174,60 

13 .327.017,30 

6 . 050 .953 .879,90 

7. 467.045,60 

51 .503,70 

13. 515 .991.72.1,20 

11 3 .679 oe~.3o-

42.~38 . 26 1 , i 0---

137 .6 1ú . 2-15,50 -·-

467. ':..u7. ("i?t:)O -

1 2.6so . :;aç:.~o -l· 
47. :<(,3. ·~3 1 ,<;:) ,-

9 .07õ. 570,:0 -

-l5?.W4,5'l :-

118 .539 .:.t.4,9C ·-

23 . 36C. 0.\8, 30 i-

éb .U 7,:i0 I· 

. ~((J. 01'1,00 -

1 iJ7. 42-1 ,GO -

106 . 2C~. 134,60 

7 . 536. 254,{;0 -

82.668.825, 0--

1 . 3:!7 .ú17,3Q i· 

949.046. :<:0,10-

22.532 . '1!: 4,·\0 -

199 .948.4\16,30-

2 .172.508 . 275,80 



?,'.TRIMmi iAL 

Arr•.!r iJdJl l':?: nt '.J.i dt!' Bens 
<Jdmir'li~tr .do:. pe la Se ~ 

c r;.:tdfi·J d • .: A•] r icu ltu ra 
O..:r13 r.lr:r •;IÍn::;tr.Jdo:> p o r 

U.Jü r.> ú:. 
(J•_upJ';.Í.J 'J.:: r r.: rrJS D"!

v olu!J!i . . 
Ju roi d·~ d~p0.> iro e rn 

iJ,.H!C0'i 

Jur•.J!i Di r .Hso; 
Divkhmdos d~ A-:;Õüs d e 

B·lllf.Oi 

Divir:lendo.; c.lt1; Ações da 
PetrolJrtÍ.; .. 

C•.: nrr,'!i; tl ..:rrir:us de Mi
nJ; Gemi:; S. A . . . 

Ci1. Agrícola de Minas 
GeroJii . . 

Fri :.J ori fic o:; /A in.:~!> G~ ra is 
~.A . . .. .. . . . 

C i 1. d·.: ;i,nnaz:&nz e Sil os 
d} Min'l<;; GHa is . . . . 

úurrc; Dividendos d e 
At;;~ ·J ..õ e Cwctas Diversos 

II<DUSTRIAL 

P:1·J ·.__. Ir <:'J:1 fid ~nc i a 
i:!t.JLm-:d du ; Y.:::;~']-:m de gado 
l nqJrcn.> J r.)fi:: i "d 
D·Jp , A:;uJ:> ·J Energ ia Elé

trka 
S·JC . Suúd·:: o f...,;.;istê nc ia 
Pr~mro '.Jo'=':lr ro e Med icina 

Lo;Jal 
P ~.: nir~:nc iJ :-i .J P.'J . de Neves 
E;r: . C 1io MM1in:;, de Es

n .'JT~1 idr)G . . . • . . • • 

E ... r: . C 1io Mdrtin::;, de Pi-
f tlp or~ 

Oiv0r~o .i -J::t S'~c. Inte rior 
lrHti rur-:> ..-J .. : Zootecn ia 
l11:.1iwlv Agronôm ico 
Oep. cJ,~ Terras, Matas e 

ColoniLJÇti0 .. 
r:; .,;o . d~ Prod . Ani mal .. 
D·::p . d~ Procl . Vt'!)ota l 
hc. d 1) tlorlicultura d e lta

iub · 
ln ;t . Bilr.Í0 do.: Cuma roos, 

ck~ Ourv Pr ~ to 
L c. Voc-JCÍ011a l de Apre nd . 

lnc:hJ.- Iria l de S. Dumont 
E;c . Vocac iunJ I de Apr·m d . 

Industrial ele Ube rlandia 
Dcp . d Fom l..!nto In dustr ia l 
ln ~ t. d lar id nios CSndido 

T o3tcs 
lrut. ce T:.Kno log ia lndus-

rri)l . . . . . . . , 
Qçp . de Comé rcio, inclu s ive 
f~ dsT . e Entrepostos . . • . 

PRE:V IS.<\0 

3 . 100 .000,00 

310.000,00 

40.000 .000,00 

15 .000.000,00 
500. 000,00 

50 .000 .000,00 

50 .000 .000,00 

250.000.000,00 

20.000 .000,00 

20 .000 .000,00 

18 .000 .000,00 

2 .000 .000.00 

468 .910.000,00 

PREVISÃO 

24 .000 .000,00 
500.000,00 

30 .000. 000,00 

22.000.000 .CO 
15 .000 .000,00 

1 .000.000,00 
30 .000 .000,00 

2 .000 .000,00 

500 .000,00 
50.000. 000,00 

700.000,00 
12 .000.000,00 

5 . 000.000,00 
6. 000 .000,00 

12 .000 .000,00 

150.000,00 

150 .000,00 

100 .000,00 

100.000,00 
13 .000.000,00 

1 o. 000.000,00 

2 . 000 .000,00 

30 . 000 . 000 ,OI) 

276.200.000,00 

8 

ARP:ECADAÇÃO 

~5. 981,60 

812 .603,80 

32 .37 1 .765,<10 

10 .779. 150,90 
960,00 

-14 .992 . 136,00 

1 .000,00 

330 .413.352,20 

829, 10 

4 19 ~ 1 7.78•1 ,00 

· .A.RRECJ.I.DAÇ.õ.O 

33 464 .410,00 
220 .049,00 

27 . 1'13 .979,10 

5 . 934 . 612, 1 o 

1 .374 .391, 50 

290 .700,00 
.333 .516,50 

. 347.364,20 
428.019,50 

~.179.619 ,70 

9.749,00 

19.770,00 

6 . 000 .633 ,20 

377 .763,10 

47! .632,60 

14 .460.8 17,70 

97.11 2.027,20 

DIFEREt iÇAS 

3.05~.018 ,!10 --

502 .6C3,80 l-

4 2?0.8.19,10 
•l9'). 040,00 

5 . 007. 36-1,(!0-

49 ft99 .000 ,00-

80.~ 13 . 352, ::0 !-

20 .000.000,00 -

20 .000.000,00-

18.000.000,00 - · 

1.999.170,90 -

49 .4'12. 216,00 --

DIFLr.GJÇAS 

9 .464. 410,00 + 
279 .951 ,(J0--

2 .801 .020,90-

22 .000 . 0()0,00 --
9 .065 . :187 ,90-

1.000 .000,00-
28 .625 .6oa,so -

2 .000 .000,00-

500.000,00--
60.000.000,00-

·109 .300,00 -
10.666 .483,50-

J . 652 .635,80--
5.571. 980,50 -
7. 820 .380,30 -

140.251,00 -

130.230,00 -

100.000,00-

100.000,00 -
6.999.366,80 -

9 .622.236,90 -

1.528 .367,40.-

15.539 . 182,30· -

179. 007. 972,80--



lltECEITAS DIVERSAS 

QrJota-pmtoi! do Fundo Ro~ 
doviário Nacional . . . . 

Quoto-pur1e do lmp. único 
,; Energia Elétr ica . . . . 

Quotü·pa rt do Fu ndo Nac. 
8? Pov imenfaç5o . . ... . 

JI!.ECEITA EXTRAORDINÁRIA 

.f.. I i~n•,Jo de Bens Patrimo-
niai' ..... . . . ... . 

C.:>b. do Dív ida At iva . . 
Rece ita de Exc rcí cio Ante~ 

riore:!l . . ..... .. .. . 
~~eit.J d ') I nden izaçõe:; e 
R~:\ t it u ições . . . . . . 

Contribuiçiío da Un ião 
Confrib. dos Municíp ios 
Mulra• .. ... . . . 
E!ve.ntuDi~ . . . . . . . . 
Quo de loteria . . • . 

TOTAL GERAL 

PREVI SÃO 

1 .000.000.000,00 

100.000 .000,00 

140 .000 .000,00 
- ----- -~ 

1.240.000.000,00 

PREVISÃO 

150 .000 .000,00 
200 .000 .000,00 

150.000 .000,00 

100 .000 .000,00 
200 .000,00 
500 .000,00 

90.000.000,00 
100 .000 .000,00 
309.496.000,00 

- ------ -
1 . 100.196.000,00 

----------
18 .773.806 .000,00 

ARRECADAÇÃO DIFERENÇAS 

1 .000 .000. 000,00-

100 .000 .000,00-

140 .000 .000,00-
- ----·-- - -- -
1. 240.000.000,00-

ARRECADAÇÃO DIFERENÇAS 

3. 673.134,50 146.326 .865,50-
76.53ó.663,60 123 .463.336,40-

255 .183 .294, 10 105 . 183 .294,10 + 

26 .990 .425,00 73 .009 .575,00-
200 .000,00-

143 .735,90 356 .264,10-
138 .976 .540,80 48 .976 .540,80+ 

3.796 .422,20 96.203 .577,80-
309.496.000,00-

- ---·----
505 .300 .216,10 594. 895.783,90-

---------- - ------
14.537.821 .751,50 4 . 235 .984 . 248,50-

A arrecadação efetiva de nove meses de execução 
orçmnentúria corre. pondeu, con•'cqüente 11entc, a cêrca de 
75% da previsão para todo o ano . H eleva, todavia, notar 
que no mês tlc dezembro se contabiliza parcela vultosa de 
r·~ndimentos . 

Os recursos auferidos pelo Tesouro ultrapassarão, in
dubitàvelmente, a avalüção (Cr~ 18 .773.806 .000,00), tudo 
:indicando que se vão situar em nível superior a Cr~ . . .. 
22 .500 .000 .000,00 . 

O confronto entre a receita arrecadada até setembro 
de 1961 com a de igual período de 1H60 oferece-nos os 
~eguintcs resultados : 

Arrecadada até se - Arrecadad a até se- + 
lembro d e 1960 le mbro do 1961 Diferenças 

Tribut~r ia .. 9.817.607 . 412,90 13 .515.991 .724,20 3.698.384.311 ,30 + 37,65%+ 
,.,.frimonial 72 .369.710,00 419.417.784,00 347 .048.074,00+ 794,54% + 
lndu•tr ia l .. 65 .912 .235,20 97.112.027,20 31 .1 99 .792,00+ 47,33% + 
Diver~os .. .. .. 
Bxlraord inár ios 494 .511 .616,00 505. 300 .216,10 10.788 .600,10+ 2,18%+ 

Vê-se, assim, que a renda tributária, até setembro, 
acusou um crescimento superior a 37,65%, não obstante 
tôdas as circunstfmcias desfavoráveis. 



Observe-S(' a i ndn , qu c os principais compm1 en tes da 
t'ClHla trihu túria -- o llll pôsto d e Vendas c Consign nt:úcs <' a 
T ax a de Hecupera~·üo Econtm1ica - fo r am m atrizes de va
lioso flu xo de rend as para o T esouro_ O exced en te d e su·t 
atTccadaçi:'í o, compnrativan ent e com o excn.:ício d e l!)(jO, jú 
alcnnçava, aló sdcn ll; ro, Cr!ji 1A:t2 .7U .7():~,60 c C1·) _ . _ . 
1 .7:\3 .1327 .:\72,30, respl'ctivn m elltc, o qu e cotTcs ponde :1 

110,7G% c :J0,22 j;; d (' mnn cnto. 

Se, pa ra 19G1, co n1pula rmos os n 1cses de outuhm, 
novembro c dczcm hro, tendo em vista a an·ccathll~iio <k 
igual p e ríodo de 19130, majorada d e 20 jYrJ, pod eremos cmnpol' 
ü seguinte quad m l'Oillparnt ivo dos to1'<1is a n uais : 

Tributá ria . .. .... . 
Patrimonial . . . . . . . . 
Industria l ...... . .. . 
Diversos . . . . . ... . . 
Extraordindria . ..•.... 

1960 

13.?31.205.1 14,00 
477. 356 . 402,80 
163 . CJ8G .676,40 

1 . 296 .000 .000,00 
1. 912 . 214. 963,30 

196 1 

18.452. 302 .966,40 
905.401.015,20 
214.803.756,50 

1 .555.200.000,00 
1 . 320 . 235.200,00 

17.780.765 . 157,30 22.447.943.738,10 

Di rercnçclS ± 
4.521.103.85 1,60 + 

428 .045.4 12,40 i-
50.815.080,1 0 ~ 

259.200.000,00 1-
W 1. 979.763,30 - -

4 . 667. 184. 500:00 + 

Adotado, para J HG1, o mesmo critério de acr(~seinw 

tle 20 % nos últimos três m eses, outro quadro n os propor
c iona elementos d e contras te entre a previsão orçamcntúrü 
e a arrecaclar:ão, revelando segura perspectiva de um exce
dente de Cr~ ;J.()7 L1-1:.>.7:i8,20. 

Tributá ria . . . . . . . . . . 
Patr imonial . . . . • . . . 
Industr ia l ...... . ..• 
Diversas . . . . . . . . . . 
Ex traord iná ria . . ..•.. . 

PREVISÃO 

15.688 .500 .000,00 
468 .91 o. 000,00 
276 .200 .000,00 

1. 240.000 .000,00 
1. 100. 196 .000,00 

ARR ECADAÇÃO 

18 .452.308 .966,40 
905.•10 1.815,20 
214.003.756,60 

1 .555 . 200.000,00 
1 . 320.235.200,00 

18.773 .806.000,00 22.447 .949 .738,20 

DIFERENÇAS -:: 

2. 763 .808 .966,40 1-
436.49 1. 815,20 i-

6 1. 396.243,40 -
315.?.00.000,00 .,
~20. 039.200,00 ,-

3 .67 4.1 43.738,20 i-

Vt~-sc, colll cxce<;i'í o dn r ecei ta indus trial, q ue 11 fío al
canço u o nível prev is to para 19{)1, embora Lenh a u[lr:qw s

sa ndo o mont ante d e 1~líi0, tlue lodos os demais it ens d :t 

r eceita fo r:nu snpe l'Íon's ús estimativas, pal'licu la rmcnlc 'l 

ll'Íhntúria, qu e a prcsenta rú Ulll[l difc r cnc:a a ma ior d e 
cêr ca de C r~ 2. 800 . 000 .000,00 _ 

Se con l'ron La rmos, em vnlores uhsolulos, a r ecci ta 
total do último qiii nqli ê-t io, va mos verificar qu e o r es ultad o 
tlc l!JGl foi expressivam en te vantajoso: 

lO 
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E.'.traordinúri:l T otal 

:.! . .t ~ I . I J O. O :! l; : ~~O s . :3~~; . 1~'0 . . ;J!l,hJ 

1. ~~~'li.i_IIJll . :..:~;!~ 11 ~~ - :. ;) 7 . 1li!l , ~~:,~., 10 

. S35 .~~:! -! S ~ilitl l 1:L121.1.71. J0-1,50 

1 . ~l I:! . :! 1-4 . ~.lt;:J,:lt1 17 . 701J. 'i U:j. l:) I ,.W 

1. 320. :.!3:3 :! llLll\.ll1 :.!2 -!-ti . L\.40 . í:J8l2U 

~. 1S:·. :]~:.!. ~IO'í::·t' 7 f . :!~I!.'.:} ft ; .l;~: fJ.·.rJ 



Constituindo a receita trihu túria o mnis importante 
manancial dos orçamentos públicos, é promissora a verifi
cação de <fU e seu fortalcdrnculo se vem. acentuando de ::mo 
para ano . O exame de sua evolução no último qüinqüênio 
mostra que os recu rsos proporcionados ao Tesouro por essa 
fonte de renda passaram de G1,88% sôbrc a receita geral, 
em 1957, para 82,20%, em 1961, conforme evidencia o qna
<lro anexo. 

Os números indicativos do efetivo crescimento da re
ecita c de suas possibilidades de rnnior expansão justific:nn 
o cuidado que se dispensou a êssc setor . 

O ohjetivo do Govêrno, nas medidas c providências 
que relacionaremos, foi o de conciliar o fortalecimento do 
crúrio com as prerrogativas dos contribuintes, excluindo-se 
a demasia inoperante das técnicas coercitivns . 

Visando a eliminar os atritos entre os contribuintes e 
o Fisco, mais freqüentes na área dos Postos de Fiscalização, 
quando os produtos e me1·cadoríns são colocados em giro, pro
mulgou-se o Decreto n.? 6 . 223, de H> de fevereiro de 1961, 
criando comissão, cujas couelusõcs foram postus em prá
tica, mediante a implantação de novos métodos fiscaliza
dores, a supressão dos Postos prejudiciais à economia in
terna, a rcdist ·Hmição do pessoal excedente c o rccolhi
ment<? dos veículos considerados dispensúvcis, substituindo
se a conhecida fiscalização direta, através de jipes, pela 
fiscalização indireta c outra~; providências mais dcmocr~t
licas de atuação do Poder Público. Foram supressos, Hinda, 
documentos de prútica incômoda ou onerosa pnra o contd
huinte, notadamente as Guias de Fiscalização, que,; em 
muitos casos, tinham objetivo idêntico ao das Notas Fiscais. 
Essas providências se acham consubstanciadas nos Decretos 
n~s . 6.279, de 12 de junho de 1961, e 6 .433, de 19 de dezem
bro de 1961. 

Outra medida objetiva foi a consagrada no Decreto 
n.? 6.227, de 25 de fevcreir.o de 1961, que tornou obrigató
ria a demonstração de fundos de rendas por parte das Se
cretarias de Estado, Departamentos Autônomos, Policia Mi-
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litar, Autarquias Estaduais c Sociedades de Economia 
Mista . 

Providências de alcance administrativo traduziram-se 
no Decreto n.o 6 .253, de 18 de ahríl de 1961., que suspendeu 
a cobrança do pcdúgio, e no de n .? () . 210, de 23 de março 
de 19Gl, que autorizou o Scrvi (.~O dn Dívida Ativa c as 
Coletorias Estaduais a escoi.;wr da Dívida Ativa os déhHos 
incobráveis . 

As Porlarias n''s. 1 . ,11 7, de G de ahril de 1%1, e 
1. 422, de 30 de ma· o de 19Gl , visaram a ativar o recolhi
m ento do hnpôsto de Tran.·m·:ssito "IBter Vivos", dispen
sando de nova avaliação, no caso de escritura definitiva, 
os imóveis que tivessem sido obj elo de promessa de compra 
e venda, ou sua cessão, por instrumento público ou por 
contrato averbado no Hegistro de Imóveis, desde que hou
vesse sido paga a Taxa de Hecuperação Econômica devida 
sôbre a avaliação fiscal efetuada na época da transação. 

A Portaria n .'·' 1. 420, de 11 de maio de 19G1 cstabe-
' leceu contrôle mais cficieni da cobrança de t ributos devidos 

por construtores ou empreiteiros de obras . 

IMPÔSTO SÔB!\E 

l'vilNÉRIOS 

Desde o início do Govüno, ti vemos a atenção diri
gida para o Impôsto Sübre 1\,línédos, que não concorria para 
Minas, como ainda não concorre, c m ÍÔ <la a rentabili dade 
que lhe é potencial. Na primeira l\!c:nsagem anual, ve ·bc
ramos o desgaste profundo C[Ue adv in 1n para o Estado das 
listas de valores de miné:rios, organizadas pela Diretoria 
J as Hendas Internas, segundo critérios profundamente di
vorciados da realidaJe ceouômica . Intercessão dir eta junto 
às autoridades federais fêz com cfHC se acolhessem parcial
m en te nossas justas reivindicações, através da Circular n.9 
!)5, de 6 de abril de 1961, do Dir 'tor das Rendas Internas, 
Jo Ministério da Fazenda . 

Semelhante providência de terminou a elevação do 
Impôs to de Min ério de 54 m ilhões de cruzeiros em 1960 
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para Cr~ 111.20:L -1:H,HO, até sclcnJbro, em 1961, situando
se <'ln Cr~ :~00 . 000.000,00 a es timnliva para 1062 . 

"IIOYALTY" SÔBliE 

EXPORTAÇÃO 

DE l\l l 1É HIOS 

Jniciativn <[Ue o Govrrno cslú vigorosamente empe
nlwdo em lornn r vitoriosa é u qu e se acolheu no Decreto 
n.'! íl. 1;);3, de 27 de dezemhro de 1 \JGl , ::;egundo o qual, até 
<[ttc o Govêrllo Federal iustit ua, em carú ler definitivo, n 
Jicl' w.; a especial, cobrada a tí.Lulo de '·royally", a incidir 
sôh ·e a exportação de minérios, o Estudo de l\"Iiuas Gerais 
cobnn·ú dos exportadores, mediante cOiwençi\o, a p art ir de 
l.Q d e janeiro de 1962, a <Iuota d e 5% (cinco por centfJ) 
sôhre o valor das cambiais adquiridas para a exportação do 
minério ex traído em jazidas localizadas no Estado, feita a 
conYcrsão cmnhial em dólar, ou moeda cquiva len te, c reco
lhida n importância respectiva ús repartições fazendárias, 
no· iê rmos de portaria do Secrctúrio das Finanças. 

As importúncias recebidas pelo Tesouro do Estado 
c co1-respondenles ao "roy~1lly" constituirão um fundo espc
r.:ia1, vin cula<lo ú i.ntcgra lizaç~ o do ca pi tal do E-·:[[Jdo , ll:l 

Metais de Minas Gerais, S. A . - METAl\UG, ou aos futuros 
aumentos de capital da Emprêsn, helll como i.ls finalidades 
prev is ta:· nos :n·tigos 18 c 1H, da Le i n.'' ::!.1CZ, de lJ d<.: 
outul11·o de 10()] . 

A coucretiza~·uo d essa inici n li va es lú ainda pendente 
de cntendimentos com órgãos d ~1 Administrn<,:uo l<'edceal, 
cor11 ~ ' <~ SUMOC, mas não JHluparú o Govêrno diligêucias 
pm :; ve r finnlmcnl c recon hecida a lc2( ilinlida de da pretensão. 

ADICIONAL 

HEE :\ ll30LS .~ VEL 

A L ei JJ.' ' ~. :>: li, de 20 d e d e.t.c lllhro d e 10tH, criou, 
f;Ô lm.: ~t s opcra~Jíes w j citas ao I mpôslo de V t.:ndas c Con-
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s i gn~tç <i e · c ú Taxa de Hecupera ~;i.lo Enmômic~1 , o Adicionul 
Hccmhols úvel , cu j <t rcgnhlmcnl<l ~'iio roi ohjclo do Decreto 
11. '' G. 17(), d e 20 de j anciro d e 1 DGl. 

O adicional de 0,;)'/o (m<:io por ce nto) incide sôhre 
o Yn lor d e tôdas ns opcra ~~(Jc s m c JTanl.is qu e es tejam s u
.i ci la~ ao f 111pôslo S<'>hrc Y cndas c Cons igna<:ocs e à Taxa d e 
Ht•cupcm<;ão Ecnnô1 li c<l , em conjl JJll o, ou apenas a essa 
la '\ H, isolad am ente . 

() rccn1hôlso do ad icional sL'l'Ú c fl'luado em apólices 
<LI <lí Yi<lll pública e ·Ladn <ll, emiti das cs pcc íHlmcn le para ês:;e 

l'i1n, pdo seu valor nmnin <ll. 

Tral<~ -sc, c o m o se salw, d e UIIW coin1Jinação de eln
pr(·sl imn CO lllJ!ll ~ SóJ·io c de proc esso ÍIH !i rl.'!o dL' l'iscalizaç.ãQ, 

di s tin g u indo-st', p o rtanto, qu~mlo ú Jll 'ÍI11 <: ir:l cnrac tcr ístic~t, 

<las c.· pc l'Í t- ncias Cll l c urso e m Y:'t ri<~ s tllli(l<l<l cs da Fedcr~

<;;'10, noi. :Jdam ente 11a Gu :nwl1 :1n1 c 110 lií o G r:\JH!e do Sul. 

O lnlcr êsse popula r , hem co111 o o apoio c o i nccn ti v o 
<1:1 g r undc maioria dos indu •; lriaís c comcrcianlcs, vieram 
r obu.-lL'l'l'l' a nossa cx pcclal iva de (ll l l' êssc nôvo instrumento 
fin;1n cc i ro concorrcrú Yali os an w nlc para <::.:paud ir a arre
cadn~·Zi.o e m n osso Es lndo. 

DESPESA 

As ~1\lloriza<:õcs lcgis la lí vus pnr:1 n r c:diz:1çiío de d cs-
p csn :llíngiram, no exercício d e 1%1, o to ta l de C r~ . . ... . 
:2D.:lD I.1 87 . lm.l,70, ass im disc rimi n :1 d o : 

l :s ptc i:li s (:il >crlos ) .. 
J~ .S Jl lT i:>i s (re vi gor :~ d os) 

C: ré<! i los Or ç nmc nlúl'i os 
Cl'l·d i los Supl em e nta r es 

Cr(•d i lo s Exlrnor<linúrios 

TO'L\ L .. .. . . 
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C r :;i 

.1 ;> 1 . 8!1 7 . 827 ,li O 
1;>5 . ~9 7 . 750,10 

22 . ()()0. 897 . 720,00 
H. fi7 0 .094.112,00 

50 . 000.000,00 

2 n . :l!l 1. 18 7 . 4 on, 7 o 



A despesa efetuada, de janeiro a setembro, foi a 

seguinte: 

Jane iro .... . .. . 

Fevereiro 

l\larço . . 

Abril .. 

Maio ... 

Junho .... . .... .. . 

Julho . . . . . . . ... 

Agô. lo .. 

Se lembro 

TOTAL ........... .. . 

Cr$ 

776.1 !l 3 . 7-t U; 

1.1HG. 3G:l. ,1 8:~,2 

l. 291. 32:l. 170,-i (1 

1.511.70:!. !l1 ,·1 

1 . :H o. o:l:>. ·l28,f)G 

1. 377 .1 23. 785,1}0 

1. 535.020. 704,:i0 

1. 377.429. 7:l7,:JU 

1 . 912. 2!H. 81i7,20 

12.287 .485 . 1\20,20 

Em nove meses de execução orçamcntúria, l'urü n 

utilizados, portanto, '11,81 ~ó das autorizações lcgislntivm;. 

O montan te dos gas tos devcrú elevar-se bastante s.t{: 

o final elo exercíc in, pa rt ic nlannenlc em clezembro, (poc n 

em que se conlahilízam iodos os compromissos pendentes 

de pagamento, pa ra efei to de sna incorporação à Dívida 

Flutuante. A despesa geral lli'ío dcvcrú, entrctaHto, nlc:mÇill' 

o nível das autorizações legais, graças às providências restri

tivas tomadas. É possível (1ue a totalidade das despesas do 

exercício ascenda a Cr~~ :w.::oo.OOO .OOO,OO, aproximada

mente. 

A distribuiçúo dos gastos autorizaclos pelos diferentes 

órgãos administrativos foi a que se segue: 
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-~ 

DESPES:\. AUTORIZADA POR · 6RG_\OS 

Paláci o do GoYêrno . . 

Assemblc ia LegislatiYa 

Tri b u nal de Contas . . . . 

Assessoria Técnico - Consulti Ya 

Biblioteca Pública .. 

D epa rtamento d e Administraçiio Gct·al 

De p&rtatucnt o de Aguas c Eucrgi a Elét d ca 

D(•pa rlameuio Esta dual de E stati s t ica . . 

Dcpartatn cnto Estadual de Estra das de Hodagent 

Depa r tamento Estadual de I nforma~·ões 

Deparlaz11cnto Geognífico . . 

D(·partamcnto Jurídico 
D epartamento de Hcp . em Brasil ia 

Imprensa Oficial 

Secre taria da Agricttllura 

Secretaria da Educação 

Secretaria das Finança s 

Secretaria d o Intt'rl o r .. 

Scct-elaria d e Saúde c .bs is t('ncia 
Secretaria da Segunt n ~·a PúbJica 

~ccreta ri a da Yias:úu c Obras PfilJlicas 

Ül' Ç,'H I11 f' 111Ú t' i:1 ! C1·(·d itos I Ct·édi tos E sTJcc iais 
/ Suplt'In entarcs c E:ctra o rdinário~ 

2:i.51S. ·t Gt. ro I 
11 5 1ao . GGo:re/ 

s1. :>-t1 . 1~o.on I 
" I C'' - - (· onl -.J , • J ,~ . I I 1, 

S . 3G l.O il0,00 i 
3G . 01!l. 31-~, n o 

sr.a:J7 72!.ou 

2.J sn:~ . ; o:: JHI 

2. GOJ 551 . n~s . no 

!l ;)!) .-,. 200.1'!) 

21. o:w ;; o o . n<~ 

'~1 <~1) 7 clln(I O 

;!.- ~!:7 .- ~1/:(t•ll 
1-12. /;i.J.2 no,n o I 
S:! 1. S:!:.:! . (1 .1 ~,úO 

4. 002 3:!U . 5 f!J:(Hl 

7.710.732 . ü22.00 

:! . ·lU:!. 1,::-,;) . ;~·:.Hl,Ot l 

1. ·139 . -1 3 7. 2 ~ 1:~,00 

1.11 8 . l ·IG. Sll7.00 

1.270. 15!! .!!1!! ,00 

2 ;Í . 123 . 8~8,~ :1 30 . 000 . Ollil.f'fl 

3"i . ·i77 .1 S() :0Ll 21 . :Jti0 . ~j l .. 7LI 

10 . 5í0 .1 /S, ~t t1 7:! 2:00 

1. 33G . GOll ,O O -

1 . 098. 480,(1 (1 so . 000,00 

7 . 3 7S . V:!G,:.Hl !)~:.!. 8 ~ 0,.1.0 

;. . 87G. Q.JO,O(: 10 . 000.000,00 

j . 777. lGO:_OLI 

83!). 5:..: 0:00 

3 . 7JQ . üSO, t1U 

~). /0 1. ;;:!O: L:f) 

G·!S. 720,0 0 

7 1.~) / -f . ;-,;I1 ~ S:t 

27J . 4~J 2. í SO,O(i 

1. on . 82·1. 2oo,oo 

1 . 5% . S.jG . ·180, I O 

G71 . 07 ! .212,2U 

330 10J . 577.3(1 
:_; ,-,:_? .• :do ~7 ll : 0 1) 

1. 577 3 00 .~21 ,10 

53 . /72, 20 

;}3 . OO i ,:W 

7 .1-14,00 

1 n. 7ao . o73 ,SO 

;j I. 71 { . fJ :.?/ ,:iO 

:!5 . 271 . 13~,7~1 

277 . OU4. 0;) i, !ti 

2D . 2:; 2. ;J ;)S, I O 

G1. -I:W . 711 ,0 0 

:!5 . :J 71. Gt.ii' ,7 0 

l ti O. GOS . ·l G~., í o 

T o tai s 

80 . ü 12. 3j~l,~l(l 

171. 2:!3 . 6~1,1 0 

ú2 . 082 . (i~O:Ofl 

1 U. í SS . J7G,On 

9 . 53U . ·{80,00 

45 . 221 . 071,70 

1 o o . SH. 3G4,oo 

31. G·lO . 023,1!0 

., Go::. 551 . ns,oo 
10.288 . ·1U7,20 

:n.SJt.t s ~ ,:;o 

28 . ü06. 574,0 0 

1·1. 7 15 . 767,00 

:l~ 1. U2 0 . ;~S.:J,i; O 

. J :>3 . o:zs. ;j .i;j::w 

,, . 720 . ·12·i . ~:li, 70 

0 . 5ti:J. GS3. 1 JG,Síi 

3 . 1 G3 . 360 . 2UO,:;o 
. 88 ·1. 030. ;)S I ,.;o 

I. -IDG . 328 .7 j1,70 

3. o os .'! ~ 8 uus,:w 

22.0G U. S ~I7. 7:!li,II G li. ü/0. (1~11 . 112,1) 0 liGU. 1!1 5 . 577,·in f ~0 . 3U1 . 1Sí . 10 ~1, 7 LI 



A padronização orçamentúria em vigor permite .'J_ 

anúlise dos gastos públicos, sob o <lup lo aspecto dos ele
men tos utilizados pela Administr ação c das fin alidades da <> 
aplicações . 

No primeiro caso, podemos desdobrar a despesa pelas 
três r uhricas do código or1;amcn tú rio, relativamente aos 
nove meses do exercício: 

Despesa d e pessoal . . . . . . . . . . . . . . 
Despesa de material . . . . . . . . . . . . .. 
Despesas di ve rsas . . . . . . . . . . . . . . 

Cr$ 

!) . :l82 . :l7:l . 120,90 
703 .207 . 434,50 

2. 201.905.254 ,80 

12.287 .485. 810 ,20 

Quanto à sua finalidade, até setembro, a despesa se 
<iistribui pelos dez serviços gerais, da seguinte forma: 

Adrnini stração-Ger :tl . ... . . ........ . . 
E xação c Fi scalização Fin anceira . . . . . . 
Seguran ça Pública c Ass istência Soc ial . .. 
Educação Pública . . . . . . . . 
Saúd e Públi ca . .... . ... . 
Fom ento . . . . . . . . . . 
Se rviços Indu striai s . . . . . . 
Dívid:1 Pública . . . . . . . . 
Se rvi ços de Uti l idade Públi ca 
En cargos Diversos . .... . .. . . 

Cr$ 

•l .122 .18:l . !)31 ,1 o 
985. 285. 308,80 

2. 458.892. 621 ,40 
7G5. fi77 _ 1G4,40 
824.344 . 74 7,80 
1 !lO. 52:1 . 898,70 
:l15 . 315 .897,80 
:l71 . 80G . 405,50 

(i2. ()2/l. 2 8:~.00 

2. 190 . 827 . 551 '70 

12 .287 .485 . 810,20 

No período de 1957 a 1961, a despesa eom pessoal 
assi m se n presen ta : 

Hl57 
1958 
195H 
19GO 

· 1%1 (até se i.) ... . . . 
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Cr$ 

4 . 528. 562.290,70 
5 . 284.2 50 . 258,00 
n .498. 710.134 ,80 
9 . 784 . 528 . () 12,'Hl 
9. :l82. :l73 .120,!)0 



O plano de contenção dos gastos orçamentários, con
substanciado no Decreto n.Q 6.265, de 10 de maio de 1961, 
ensejou ao Govêrno uma r edução superior a Cr$ . ... ... . 
:3.000 .000 . 000,00, devendo assinalar-se, todavia, a circuns
tfmcia inversa, a que não pôde contrapor-se, da abertura de 
créditos especiais, suplementares c extraordinários para 
conjurar as lacunas c omissões do orçamento, especialmente 
a ausência de dotações correspondentes ao aumento de ven
cimentos votado no fim de 1960. 

Não fôra essa economia, o ponderável vulto dos cré
d itos adicionais comprometeria gravemente a e~ecução 

orçamentária, o que foi possível evitar, contendo-se o "de
l"ieit" de 1961 em nível de . contrôlc razoável, isto é, menos 
de Cr$ 3 . 800.000 .000,00. 

Fato que merece r egistro, porque testemunha a fideli
dade do Govêrno à sua pregação municipalista, é o que 
diz respeito ús importàncias r emetidas ús Coletorias do In
terior do Estado em 1961, com o obj etivo de suplementar
lhes os r ecursos, permitindo-lhes a redução progressiva dos 
atrasos de vencimentos do funcionalismo, que apresentavam, 
no início do govêrno, ca ráter verdadeiramente calamitoso. 

Êsse atraso que, em algumas cidades, era até de 13 
meses, não é hoj e, onde ainda se verifica, superior a 3 
meses, notando-se que os funcionários da Capital, represen
tativos de 45 % do total do funcionalismo, receberam os 
seus vencimentos de dezembro antes do Natal, o que há 
vários anos não ocorria . 

Em 1960, o total dêsses suprimentos foi de Cr$ . . .. 
377.628.409,30, ao passo que em. 1961 nada menos de Cr$ 
1. 300.433. 67;),90 se transferiram para as Coletorias defici
tárias, propiciando-lhes meios para atendimento da legítima 
reivindicação do pessoal do Interior . 

As Sociedades de Economia .Mista o Orçamento desti-
nou Cr$ 2. 048 . ()32 .109,00, em contraste com Cr$ .. . . . . . . 
1. 556. 205.687,70 em 1960, assegurando-lhes não só a conti
nuidade como a expansão de seus programas de trabalho 
no exercício que se encerrou. 

19 



I~ a seguinte a discrilllill ~lçi:i o da s pa t·cdns l' lllregues 

até setembro : 

CA1\Jf(; .. . . . ... .. .... .. . . 

CAS·T;;~ ! G . .. .. . . . ... . ..... . 

cmnG ......... . ...... ... . 
FHBJ!S t . . . ..... .. . . . .. . 

USL\IT! 1AS . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Cr$ 

lW . 000. 000 ,00 

1 J (). 000.000 ,00 

:wo. () I)(). 000,01) 

1 no. ooo. ooo,oo 
105.000 . OIJO,íJO 

No qu a dro discrinlin a livo das despesa s púlJliL·as, <. vt!l

tarnm os itens atin entes ú cducac;i"o, ú sa úd e, ú ~. eguranr:a 

e à assistêneia social, qu e absorveram quase Cr!!i .. .... . . 

11 .OüO .OOO.OOO,OO, traduzindo-se em 111 :lÍ s de -IO o/o do dis 
pêndio global, p er centagem inédila 1:a vid a nd min ü;tra lí v:t 

do Estado e indicativa de <rue o:> problemm; do Iw m clll 
tiveram tratamento prder eudaJ, em consonú ti c ia com os 

compromissos assumidos p eran te o roYo mine.iro. 

Nilo pre tend emos conch!ir o relato da ativ id <.H c go

vernamental, no plano d a despesa, sem ullla alusuo a três 

m edidas que se fizermn illlperiosas ua política ger:.ll de 
d iminuição dos gastos. 

HcferiJ ;lO-IlOS aos D ecre tos II''S . () . 2: lli , fi . :a~ c (). n't, 
rc~; peetivam entc de 10 de mar<,:o , 12 d e jw ll10 c 1!) d e <k
zembro do nno passado. 

O primeiro proibiu, pelo prazo d e 11\0 dín s, pronogado 
po r mais 180 dias p e lo Decreto n. ry G . :~:w, d e 12 de setemb ro 
de 19G1, a nom caçiío ou adlllissão de pcssont no ser viço 
civil elo Poder E.·ec ulivo, inclusive auta rquia s, órgãos autô

nomos e serviços suhonlinad os; o segundo vedou ex pressa

m ente a ex tensão, aos qu e nfí o hajam sid o hcncfidn dos 
p esson lmeute po · d ecisões judki:í.rias, d os r es ulta dos decor
r entes d e ~;entcHçns proferi da s em fnYor dos que, por nquch 
vi:1, dclllandaram c lOf.11'a r am rcc onhc ·i1 len to d e se l' direito; 
finalm ente, o último disciplinou o pa ga m en to d e su}>vençôc-;, 

com o p ro pósito d e coihir nh usos . 
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Hl ::~;üL'L\ DO DO 

EXEl\CÍC!O 

( :oui"onll c jú advcrlilllo:.;, aill<i~t 11 ilo tiC enccrl'aram as 
conins do exe rcido de 1DGl. F()r ora, t: possivcl apenas 
apresentar o rcs ull ~1do (]11 cxcuJt;i:ío on;amcnt úri n, segundo 
elem entos rc uui <!m; p ::.:l u : ·: crv H~o HOLEHITH, ni (: ~ielemhro, 

con to se scgu c : 

MESES 

Janei ro .. 
Fevere iro . . . . . . . . 
Ma rço .... . .. . . . 
Abri l 
Maio ..•.•... 
Junho ..... . . , •..... 
Julho . .. . . .... . . .• . 
Agós to ....•... . ... 
Sefembro .......•.... 

RECEITA 

1.221. 521.1 54,90 
1 . 252 . ; 40 . 487,80 
1 . 325 .7 63 . 932,70 
1 .684. 607 .810,40 
1.640 . 427.523,20 
1. 718 .673.650,70 
1.681. 837.460,20 
1 .638.579 . 939,80 
2.174. 169 .79 1,80 

DESP ESA 

776 . 193 .74 1,80 
1 . 166.363.483,20 
1 .29 1 .323. 1 70,~0 
1 .511. 703.891,40 
1 . 340.035.428,80 
1 . 377. 123.785,60 
1 . 535.020.704,50 
1 . 377.429.737,30 
1.912.291. 867,20 

DIFERENÇAS ± 

445.327 -~ 1 3, 1 0 + 
85.877.004,60 -1-
34.440.762,30 + 

172.903.919,00 +-
300.392.094,40 + 
341 .549 .865, 10 -1-
1 ~6 .816 . 755,70 +-
461 . 150 . 202,50 + 
26 1 . 877 .924,60 + 

14 .537.821 .751,50 12.287.485.8 10,20 2.250.335.941,30+ 

As cifra:; ac illl a consignam, como se vê, um resultado 
positivo, is to 1~ , lJi;l "supcravit" de Cr~p 2 . 250.~~;3::).0-11,:!0. 

Na n .: nht de, po r én1, o resultado final será deficitúrio, em 

vis ta dati grandes despesas que se contabilizam no mês de 
dezembro. 

O Orçamento para 19()1 previa um "deficit" de Cr$ 
3 . 287 . 091 . 720,00, a saber: 

Aulori;:n ção de <les pcsa ... •. . 
H.ece ila previ sta . . . . . . . . . . 

"Ddic i L" pre ,· isto 

C r~ 

22.060.897.720,00 
18. 773.806.000,00 

3. 287.091.720,00 

Se computarmos os créditos ad iciouais aherlos . durante 
o exercício, .na im portfmciu de Cr$ 7.:330.289 . 689,70, o 
"deficit" previsível há de ser deduzido do cotejo ahaixo: 

Heceila prevista . . . . . . . . . . . . . . 
Despesa inclusive créditos adicionais 

"Dcficit" . . . . 
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Cr$ 

18.773. 80G. 000,00 
29. :Hll. 187 . 40!l,70 

10.617.:381.409,70 



•• 

, 

O esfôrço para manter a despesa dentro dos limites 
das necessidades inadiáveis da Administração c incentivar 
a receita produziu bom r esultado . O "dcficil" não atjngirú 
as proporções r esultantes do cotejo entre a Despesa auto
rizada e a Receita prevista, o que se evidencia a seguir: 

Despesa realizada, inclusive créditos adi-
cionais . . . . . . . . . . . . . . . ... 

Receita arrecadada (incluindo a estimativa 
dos 3 últimos meses) . . . . 

"Deficit" provável do exercício . . . . 

Cr !j; 

26. 24 7. 840. 107,50 

22 . 44 7. 943.738,20 

3. 799.896.369,30 

Veja-se como foi expressiva a diferença entre o "de
ficit" previsto e o "deficit" de execução~ 

"Deficit" previsto 

Prov~tvel "deficit" de cx·ecução 

Cr$ 

10.417 .381.409,70 

3. 799.896.369,30 

Cumpre, ainda, assinalar que o "deficit" serú redu
zido, após a contabilização do total do empréstimo federal 
de Cr$ 3 . 500.000.000,00, em letras do Tesouro, mas a r e
dução terá como contrapartida o acréscimo da Dívida Flu
tuante em quantia equivalente. ,-

SITUAÇÃ·O 

PATRIMONIAL 

Como se sabe, tôdas as operações financeiras do exer
cício - orçamentárias e extra-orçamentárias - refletem-se, 
direta ou indiretamente, sôbre o patrimônio, determinando 
variações em sua liquidez, como corolário dos aumentos ou 
diminuições dos diferentes valores do Ativo c do Passivo . 

Na conformidade dos elementos já apurados, que não 
compreendem todo o exercício, o Ativo do Estado elev·ou-se 
a Cr$ 29 .415. 528. 208,30, com a seguinte discriminação: 
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Bens Imóveis . . . . . . . . . . • . . . . . 
Bens .i\Ióveis . . . . . . . . . . . . . . . . 
llen s de 1 ~~1tureza Industrial . . . . . . 
Terras Devolutas ...... . . ... .. . 
Almoxarifado-Geral . . . . . . . . . . . . . . 
Valores do Es tado .. ... .. . 
Crétlilos llo Es tado . . . . . . . . . . . . 
Saldos do Estado . . . . . . . . 
Contas T ran sitórias . . . . . . . . . . 

1. 202. :l!J4 . \l50,7Ü' 
1. 413. 860 . 763,4(} 

7!)2. fl90. 72(),30 
!Hi. 045 . 96·1,50 
280. 358. 820,30 

18 .550 .943 .043 ,10 
3.292 .535 . 304,90 
2. 994 .678 .583,20 

77 1.720 .551,90 

29.415 .528 . 208,30 

Compara tivamente ao exerc1c1o de 1960, verificou-se 
um aumento de Cr$ 6.281.209.131,60, pois o Ativo consig·· 
nado no Balanço uc 1960 foi de Cr$ 23.131 .319 .076,70 . 

Quanto ao Passivo, os compromissos do Tesouro, já 
contahilizados, elevaram-se a Cr!j) 28 .776.034 . 989,00, assim 
discriminados : 

Dívida Fundada Externa . . 
Dívida F undada Interna 

Dívida Flutuante : 

Depósi tos . . 
Restos a Pagar 
Diver sos . . . . 

Contas Transitórias . . . . 

C r !i> 

316.452 .138,00 
3. 656 . 855 . 233,60 

12. 029 . 058. 4 78,20 

C r~ 

16 .017 .548,10 
10.7-14 .141. 644,10 

16 .002.365.849,80 

2.013 .509.947,00 

28.776.034.989,00 

ELABOHAÇÃO DA PilO

POSTA OHÇAMENTAHIA 

P AHA 1962 

A el aboração da Proposta Orçamentária para 1962 
obedeceu, em suas linhas capitais, aos princípios que vinham 
sendo adotados pelo Serviço de Orçamento da Secretarin 
das Finanças e às normas gerais de padronização, aprova·-
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~l as pelo ])(>('J'c[o-Jci Fedend n .'' 2. 111G, d e 17 d e julho de 

HJ IO. 

i nlroduzir<Jlll -se, tod :tYiu , al g uuws Í IHJ \'~ t <;Ü es 11:1 es tru

lunt orçamentú ri a. 

Trad i<:ion u l1n eut e, vinh a o Poder .Tudiciú r io, sul> ~J rdi 
mt dos, on;:tnteillÚrÜillH.: nte, (JS scw; órgãos ao D c p: t rl <ll llL: illo 

( ]< I .Tustiçn , incluído na d espesa da Secretaria do Interior. 

Ao ('nsejo do es tudo d e novos cúd igos locais para :1s 
<l ife ren les unida des urçamentúr ias do serviço público, n ão 
se pe rde u d e vis ta " jus la aspiração do Tribunal de J us ti ça, 
<ju e, hú longo tempo, pleiteava a 'elevação do Poder Judi
c iúrio ú catego ria de unidad e a utônoma 110 (pwdro d o 

() 1'\~H lll e lliO. 

A d es pesa gnal do Estado p:~ssou, entã o, a dis trihuir
:-;e p\ll' lftw tro títulos: 

I - - PODEH LEGISLATIVO 

li - THIBUNA L DE CONTAS 

Ill PODEH. EXECUTIVO 

I\' POOEH .J UO lCJ AIUO 

Outra modifica<;iio refere-se ao on;a m ento da Polícia 
Militar, qu e, com base no <trtigo ;)1, inciso XI, <.lu Constitui
ç ão do Es tado, p:tssou a subordinar-se dire tamente no Chefe 
(lo Execu tivo . 

Por ou t ro bdo, certas verbas d e Jllaterial c despesas 
<li versas, até H)(il, dis trilmidas por difercnll's se rviços d e 
um a m esnw Sec rc lnri a d e Estado, forant, 1wrn l':lcilit ar o 
<.: ontrô le da despesa , cond ciJsa das JIOs cones pondentes De
purtmnenlo~; Ad minis tra tivos. Por m oti vos idênti cos, HS 

<lotações pa ra :H[Uisição de veícu los i nscreve ram-se 11:1 d e•;
pcsn do Dcparhun en to de Compras e Fi sc nli í: ~t çiío . 

As tab<~ln s cx p1icalivas da d es pesa, que instrníra)ll ~ ~ 
Pl'opos ta, cmpros taraHJrlhc as cnractcrbtiens de um orça
m ento funciolla1, através do qual a E g régia Assembléia 
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Legislativa podnia n m lt<.'<.Tr u plnno de t·ca li zac<ics do 
Pode r Ex ecu tivo. , . 

A co ns tl'tl <;iio c J>:t Yiln e ntação d e cslradus, a cdifi('a 
ção d e pn~' dios e outras o bras púhli<.:as, a expansão dos sc r
vi<;os d e l'onH'I llo ú produ <;i'í o ngropccuúria, de saúde pública 
e de cdt1 caçüo, h c1n coiiiO os investimen tos nos setores d e 
en e rgi a clétriea, d e industria liza6ío da carne, d e sidcntrn·ia 

' ·' C> 

c d e constn1<;ão d c ~ ~ nna zé ns fi g ura r a m na Proposla com 

dola<;ões suhs iancia .is qu e hem. refl e tiam o empenho do 
Govf-mo e n1 :tcclcr:t r o desenvolvimento econômico do 
Es tado. 

Assi nalmnos purlic ularm e nle 0ssct; úugu los da Pro

postn , porqu e os ns pedos econôn1icos e sociais do or<;amento 
c da pol í li c :1 fi sc a I a ssumem i mportfmcia cada vez ma i o r 
.na f:1 sc L·onle tnporftiH'a, por isso qu e, atrnv t''s d t' sscs in s tru 

m entos, o Esi:Hi o ll lOderno p ud e proilwve r a p r os JH.: rid a d · 
~;oc i : ll. 

C.u nqll <lll lü 11Ü n se pu~;sa, 110 plano e!; ladtwl , c n l p~ 'l's!a r 

;lO on;alil enlo Y i go ro~;:l conteúdo ccoll ÔJni co c t;Oc ial , cun1pr:.~ 

ao~; Eslados-l\ Ie tnbros, ua lll edida de suas possibilidud cs, d ~u · 

f· nl':1se u l 'ssu s tn od c l'lln s <.·u i'êlcte rbticus do document o Ol'l,' ~ l

m en lúrio. 

A política de d esen volvimen to indus trial, conjugada 

:\ d e din:tiniz~H;iío d:t c t:onon1ia ag rop ecuúrin , qu e consti llli 
um dos pou los : tll o~; do nosso programa, len1 inques ti onú vel 

tlllí>o rt flltci :l ec <m (ll lli c a e social. 

Por via dd:1, o E s tado assegura uma progressiva elc
Yn <;iío d :1 rece i ta lri!Ju!úriu, qu e lhe p ermitir[\ :unpliar <' 

ele v :1 r o ní vel d e el'iciê ncia dos serviços públicos cssencia is 

c pronwve r :1 cria~uo d e núme ro substancial de empregos 

e m vúri :t s úrca s do te rritório min e iro, onlk ex is te Inão-d e

olJrtl inuprovc il:tda. 

O Projeto es timou u Hcceila e tn Cr!)i :\OA:I;) .7:2(\.7()0,00 

c prt>pôs fi .·:n· :1 lks pesa e m C r~~ :;.) .GG2. m:t>.G:noo, p t'L' 

vend o tltn " d e l'icil " d e Cr!)i :> .22G .:171 .8n,oo. 

A t(: r eccn1 cmenil' o '([Uilíhrio orc; a; n en lúrio e ra con

si ckr:Hlo pos tulad o l'und :lllH'Illat d as l'in ~lll ~ <l:· i d o Es!:tdo . 
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As coustantcs viola<:ões do princípio não lh e reti ra r am 
o prestígio, mas, ao contrúrío, estimularam ainda mais os 
gestores da coisa pública no a l'ã de lograr equilíbrio entre 
ret.:ci ta c despesa. 

A.· deprcssõ ~; c crises oconidas nos ú lti mos trinta 
anos vieram revelar, entretanto, que o equilíbrio econômico 
prim ava sôiJrc o eqnilíhrio orçamentário. 

As teorias dos orçamen tos cíclicos c c.· Lrnordinúrios, 
ra sgaram novos horizontes aos Governos, na elaboração de 
suas leis de meios . 

O império das circunstfmcias levou os parlidúrios do 
equilíbrio orçamentário a r eformularem o princípio clássico. 
Já não exigem, como requisito de um orçamento em equi
líbrio, que a sqma de tôdas as receitHs seja igual ou superior 
à soma de tôdas as despesas. 

Consideram que o equilíbrio é a tingido quando as 
receitas ordinárias c normais (rendas tributárias e patri
moniais) são suficientes para fazer face aos gastos com a 
manutenção e funcionamento dos serviços públicos per
manentes. 

O excesso de despesa sôbre a r eceita, quando corres
ponder a investimentos públicos destinados à criação de 
bens de produção, deve ser financiado por m.cio de emprés
timos, caso em que não afetará o equilíbrio orçamentário. 

Alguns países, dentre os quais a Suécia c a Dinamarca, 
já adotam a técnica de separar o orçamento ordinário ou 
de custeio do de capital. 

Se a Constituição Brasileira não tivesse inse rido no 
seu artigo 73 as normas clássicas de elaboração do orç'l-· 
mcnto, poderíamos também separá-los, o que perrnitiria à 
opin ião pública conhecer mais exatamente a quota da des
pesa pública que se des tina ao custeio dos serviços perma
nentes e a que constitui incremento do capital social. 

A apresentação do documento orçamentúrio em tais 
têrmos revelaria, desde logo, que o "deficit", longe de cons
tituir fator negativo, poderia representar decidido esfôrço, 
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de um Go 1êruo que quer melhorar o padrão dos serviços. 
públicos c promover o desenvolvimento econômico e social. 

Com efeito, para contrabalançar um "deficit" de Cr$ 
5 . 226.371.873,00, constaram da Proposta Orçamentária in
crementos do capital social do povo mineiro - sob a forma 
de investimentos, de bens de uso do povo e bens especial
mente vinculados ao uso público ou ao patrimônio do Es
tado - que se elevaram a Cr$ 9.317.300 .000,00. 

Foram essas considerações que impeliram o Govêruo 
à apresentação de uma proposta orçamentária acusando o 
"deficit" de Cr$ 5. 226.371.873,00, porque, em contrapartida, 
o capital social acrescido à economia mineira lhe era 
superior. 

PHOGNÓSTICOS DA 

EXECUÇÃO üRÇAMEN

TÁIUA DE 1962 

A Egrégia Assembléia optou por alternativa diversa 
da que havíamos adotado na Proposta. Estimou a Receita 
em Cr~ 34.804 .726.760,00 e fixou a Despesa em. Cr$ 
35. 039. 4t10. 325,00, procurando minimizar o "deficit", que 
se manteve em Cr$ 234 .723 . 565,00. 

Acontece, porém, que o equilíbrio do orçamento de 
1962 é fictício, uma vez que resulta da superestimativa da 
receita c da subestimativa da despesa . 

O que se infere, em verdade, do seu exame obj etivo 
é a sensível desproporção entre a receita e a despesa do 
exercício de 1962, podendo-se prever um "deficit" de Cr$ 
10. 172. 971 . 565,00. Decorre o "deficit" da circunstância de 
ter sido incluída no Orçamento a receita de Cr$ . . ..... . 
2. 050.000.000,00, correspondente aos Impostos de Trans
missão "Inter Vivos" e Territorial Rural, que, pela Emenda 
Constitucional n.o 5, foram transferidos à competência dos 
municípios, e do fato de terem sido reduzidas, na despesa,. 
verbas, por sua natureza, irredutíveis, no valor de Cr$ 
2. 588 . 248. 000,00, a saber : 
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' \' e rhn s de pcssonl .... 

\'e: ·h:l s d e nwt c ri :1 l . . . . 

\ 'e rha s p:ll'<\ tr :l• ls poril ' ' • C:ll':l r.~os •live r so:-. , 

pronto p:1g:nncnlo. Ullll' t•n io ., 

pos l. :li~ e iclegrú l'if' :ls ele . .... 

de ' I H' S~1S 

( ' ,, .. 
.... l•i' 

J . ;lO O. :lUCi . 000.00 

;,~;!) .~OI). 000,00 

1a1;. -i tiO. ooo,ou 

2 . 588.248.000,00 

Alént d l-sses doi s i m portanl cs falôres de dcsequ.i líbrio 

rJl'(:unH'nlúrio, oulro existe que é Jn·edso assinalar. 

P ara cobertura d~t s des pesas coJn o aumento de ven

cint e lll o~: dos servidores civis, militares e do Poder .Ju<li
c iúrio, decre tado no J'im do :mo, os recursos forn ecidos e m 

~l p/Jl in:s são apeu~1 s de Cr!j; 5.7GO.OOO.OOO,Oü, notando-se, 
~tinda, que se es tallelece u um rí gido escalot1amcnto dos pra

zos de n .:sgute, o t{Ue tem o grave .iucon venieute de res tringir 
c xcessiYa :ncntc as possibilidades de var iação dns carade

r;sl ints dos títulos, con di<;ii.o qu e o Poder Executivo considera 
ili d i :; p c n~; úve l para adap lú -los ús preferências das diversas 

t'i) l .cgoriu :~ d e tomu.Jores. 

li ltpc'ic -sc rcs:;; tll ;Jl' que css~ 1" de ~;pcs : ts foralll orJ g:
ilÚl'ÚlllH ' lll c ava liada:> l'Jll C r .. : g . ~TJ. .OHL 7:1] ,00, mas, ngora, 

(' Oil l as ~tll erac;cks l'cil; s 11o p rojeto pr imitivo pd~t Egrégia 
J'.: ;sc :nlll é i~t , :: ni><.;-se (jlic C.:>se gas lo adicional não t;e rú inferior 
:1 Cr~i i.J . OIJO. 000. OOO,CU, o q li <.: sign i fie :1 um d (">coberto de 
C r~;; :í . : ) ~)O . OOO.OOO,OO. Sonwdo l-ste Úti duas p;m·clas já 

:il ndid:1:; , a dil'u-enc; :t ll L'galisn en tre a J'eceit~J e H des pesa, 
no exercício de 1\JW!., sc rú d e C r~ 10.172.!>71. :) ():),00. 

;\i i)da por ouiro ftngulo pode rão demonstru1·-se as 
dil'i c ul<l :td cs filwllceirus qu e o l·~siado d evcrú a.tTos!ar no 

·('Orn:ule exerdcio . B~. :~b o con fronto, para isso, do montante 

das dcspes:Js de pest:o ~t1 com os r e<.:ursos oriu)H.los da rcceHa 

lrihulúri:1, que silo os ÚJti cos dispouivcis para .fazer face 
:\(!li des pugéiill clllo:> . 
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As d o l:H;i'ics d (' pessoal, r e i1Jcluídos os eorles i n d evidos, 

e so m a dn:' ús <ks pesas :t s llO Y:l s v~mtagen s con ccdi d~1 ~; :.10 

fu nciona li s lllO , al ingirii o a cil" m d e Cr~ii 2~L)!lO. G :) - 1. -I - 1 7,00. 

A r cct• i ta tl'ilnt lúria , inclw;i vc o l'Cccntc :ttnn cn to d e 

20 /6 em :d g u m:1s r u bri c:1s e: o ,\dicional Hetlllholsúvcl , l'oi 

on;.w hl em Cr!)í 29 .100 .COO .OOO,OO. l)c d uzid ~ t s <1 s im po rt ttn

dns co :Tc ~;pondc•nlcs aos Íl ilp os lo'i T crri lo!'i a l. ''fnl t• r Vivos" c 

M in e~ rios (cx ('csso de prcvis:io), soh r :Ul l Cr~ 2G.8ií0 .000.000,()0, 

dos <p t:ti s ~; {~ devem vxcl 11 i r nin dn :t s vinnd w:fíes d a Tn~;a 

d e Hcntp c;·;1t::lo E con(H\Ji!'a , n um tnt a1 de C r$ :1.\JOG.:lOo.ono,on. 

Pnra p ~1 gnr cr:~ :!,g_ i)~JO . G;) f . -1 .!7,00, () Excculi '0 contarú C<rlll 

a pcm s Cr~~' ~1 . n!:~.700.000,0: l . l:Jll: l vez qnc lhe cum pr e 

respeitar cl:' v incl1l a <JÍ ('~; d :t t:\:~n . ;\ :l l'l' l'I.' :Hl n <:ilo IT ibu l(n·;;l 

serú , <l S~ il l l', in í"crio r ú despesa cotn o l'un cionn lismo . 

As_ nossns c<;per:l!J <,'<lS d e V<'llCl' l" css[l si ! un çiio se l'O ll

ccnt r :nn 1ws p rovid êncins j ú postas em prútic a c p a rticul a r

mente 11 o t'~;.ilo dos planc1~ ; ch Adic i o~w l Hecmholsúvel c d a 

colo< ':\(:ilo d:1 s <tpóiiccs . 

lli ·:J>.- 1\ '!"A:',TENTO DE 

Cül\IPHAS E 

FISCA LJZ.\ÇÂO 

No cxc rclL'JO d< ' 1!Hi1, o Depnrl :n n ento d e Compras 
<' Fiscnli z;H::io p rocurou L' qtwc imw r os p rohl cm ns pr incipais 

d e co :J cor!·ên cias, ca d :1sfm d e l'nrneced o r cs, comJn ·ns diretas, 

:tLlll (' Jl!:l<; Üo n ~;er · \·ido r<':·;, fi ~ ; c· uliz: : (' i'í n de :;:ts!os de mnter i:1 l 

<' p )lkin ele pn'(:os . 

A q 11cs! ilo < ·~ comp kxa <: a S I! ~\ ~;r du (:iíu depend e, cn 1 

gra n <k J, :Jrk, d e nr:1pla 1' <' \' Í ~:~io d :1 Iegis la(_-i"io c:;pcdfica. 

I ~omo quer <rue seja, :llgt!lls p rog1·cssos se veriric:Jr<lll \. 

Vnlcndo-se d:t !'acu idndc Jcgn l d e ad o tnr a concor

rtn ci:! :td J nini~ll' uti vn , em lll;.(<l r dn concorrência púhlita, 

q tw11d o o ex ige o intcr ê:i '~c púhl!ciJ, w~; c a sos de urgên cin 

j n s li Cic:ul a , o D. C.F . tem con sL·guido m aior a 11tH~ n ei a de 



rorn ecedores ou concorrentes . ConseqüenkmcnL·. ·.' 111 oh
tendo melhores cotações de arligos que ti ·c, . · ·. 1 ; n·eços 
ma jorados no caso da concorrência púhliea, c uj:t :> fo rma
lidades afugentam os interessados, ocorrendo 1 mitus ·Cozes 
a inscrição de apenas dois ou três comercian tes ou simpl es 
intermediários, cu jas propostas apresc11t:1m ligei ras diferen
ças de preços. 

A despeito <la diminuta equipe de fisca · ~, , o Departa
mento não dcscurou <la fiscali;t;ação, qu e1· determina ndo 
visitas periódicas aos estabelecimentos em qu e se veril'icam 
maiores despesas, <JUer fiscalizando as entreg<ts de materiais 
adquiridos em concorrências ou coletas regulares. 

Em 1961, pôde o Departamento entrar ern entendi
mento com o Conselho da Comissão de Finaneiamento da 
Produção, órgão subordinado ao Banco do Brasil, para 
maiores fornecimentos de arroz c feijão, produtos que até 
·então eram adquiridos em menor escala, mediante concor
rências admin istrativas, às quais, <..:omo sempre acontece, 
somente apresentam propostas negociantes intermediários 
es tabelecidos na Capit::1l c no Interior do Estado. 

Decorrente do oportuno entendimento, comprou o 
Departamento, cn1 condições ecouômicas vantajosas, consi
dcr:mdo-sc os prcç.os atuais, 10.000 sa w s de arroz e 2.123 
sacos de fcij ão, a L'ligos de boa t[ua lida de, e que vên1 sendo 
transportados parceladamente para esta Capital, depois de 
r ·alizado no local da compra - Iluiutaha - o bcneficia
l1lento do arroz. 

Espera-se realizar outras aquisições, teodo em vista a 
vantagem econômica para o Tesouro c para o próprio sistema 
alua l de compras, com o a rastamen to, lauto qu auto possí vcl, 
do intcrmediúrio. 

CEDbMG 

Criada pelo Decreto n. 9 6.:378, de 3 de novembro de 
19Gl, a Comissão Executiva de Empréstimos para o Desen
volvimento Econômico de Minas Gerais (CEDEMG) tem por 
in c. muhência supervisionar, coordenar c promover os estu-
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dos e proje tos de empr éstimos internos c externos, destina
dos ao desenvolvimento econômico do Estado, especialmente 
os relacion ados com o Programa da Aliança Para o 
Progresso. 

No c. crcício d e.: suas a tiv idades, a CEDEMG tem 
promovido elltcndimentos, visando, inicialmente, à concre
tização dos proj etos de inter êsse do Estado de Minas Gerais 
que, na reuni ão do CIES, realizada em P unta dcl Este, de 
5 a 17 de agôsto de 19(:}1, foram incluídos no Plano de 
Emergência apresen tado pela Delegação Brasileira. 

A. CEl\ fTG pleiteou do Banco Interameric:mo de De
senvolvimento dois financiamentos, um dos quais, no valor 
de G.OOO .OOO de dólares, .iú foi deferido, c o outro, de 
2 . 27G. 000, para custear proj elo de expansão da produção 
de cnergi:1 c rêdcs de transmissão, acaba de ser aprovado, 
em r eunião realizada no dia 12 de fevereiro do corrente 
ano, pela Comissão Coordenadora de Projetos de Emergência 
(CCPE). Tal projeto foi considerado em condições técnicas 
de receber a cooperação financeira ex terna . Na mesma 
reunião da CCPE foram aprovados o Plano de Crédito 
Rural Supervisionado, a ser distribuído pela Caixa Econô
mica do Estado em convênio com a ABCAR, e o de Saúde e 
Saneamento, com recursos previstos de 17.623.000 e 6.000.000 
de dólares, rcspcctivamcule. 

Encontram-se em fa se adiantada ' de estudos os pro
jetos deslin~Hios ao financiamento de obras de abastecimento 
de úgua em 2-t:l loca lidadcs minei ras c it construção de 
fri gorí ficos c nrmazéns. 

CAIXA ECONÔMICA. 

A í.aixa Econômica do Estado de Minas Gerais vem 
cumprindo integralmente a sua finalidade de aplicar a 
economia popnla r em hcnefício da coletividade. 

Embora não se tenha podido computar parte do 
movirncnto das agências do Interior do Estado, os dados 
mm1éricos demonstram que é expressivo o atnal desenvolvi
mento da Autanruia. 
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.\ Caixa l·:contin1Íl'n d evcr: '1 Cll <:l' IT:ll' o c.·l· ITÍ.C Ío d e 
l~)(i' c0 111 11 111 II IOillante ~; up c rior a ln~ s IJ illl<-> cs c quíllh cnlos 

mi l!J tws d e c ruz ei ros. i\l e r ecc n·gí .· tro o l":ilcl' de <pt c no 
úttir11o exe r cício o Hll l lH' n lo d e <kpúsitos nlin g itt n cl'· rc :1 de 
um hilil:"ío d e c ruz ei.ros. 

(:-;se H\IHH'nto g:ltl h nn J>:ll'li cul:lr r cl(•vo 110 :uw d e 
1~)(\l t' l ll <'Oill"t·r,nl o l'Olll os exe rcícios :In ter iores: de Cr$ 
1. (\:~2 . 12ô . ;;:>n,70, e lll 1 D;)~, pn r :1 C r~: 1. ~ )()R. H7:l. 711 ,20, em 
1!):)!l, nk:ln <;m~<fo C r~; 2 . :):):í .G17.()7:1,20, l ' lll 1DGO, e, l'inal

m• ·•l k, Cr!ii ;; . :>:lt. :lO!.Ir)G,. lO, <' 111 191> 1. l ·~s pcr : l - Sl' que, Cl ll 

1~ \1)2. ll mo;lt:Jn l<' de dcp<'Js if os ul t r:1p:1s:: (' l' Íl' l'O Jrilh<ics de 

c1 ·uz<· i ros . 

.. \V.111 d o a lllJl<li'O ;\ agr icul tur:1, ao <·tlsino c n<, futl
l·i o n;Jlj~;mo, n trnv t~ s d e <· J np rt'·stí lllO~ ; cfctu:Hl os por suas 
di\·ci·sns carlcir;1. ·, .a Cai xa El' on(i nlica, " l"im de concspon
dt ·r p kn:l i'll'!' li' ú·; su:1 s l' in :\lidad<·s, H'll l p ro<·u ran do dar 
solu çi"ío :ws JH'Cill Clltcs pmhlemas municipa is d e nhnstcci
m ·n lo d<~ úgn:1, t·ons!ru<Jio d e r 0d cs d e c~; go t os, insta lação 
de en <'rgí;l elétrica c calçam en to . 

.-\o <' IJ ct' r !·nr-se o exercício, as oper: l<;'(ics d e em prés
timos r ea l; zndos a lin 1(Í ra1 n o mon lun tc de Cr~r ~.2S2.:1G2.0!);),;)() . 

Apes;:r d e nurJ tn ~j (! q po ·sín· !, por CS('< l'''>l'Z <1,· n·ru rsos 
finnnr ci ro ~ ; . opcr:1r !ll <l is inlc tJ s ivn Jn en tc JI OS qunlro primei
ro<: n1e~ws, pa r:1 : l'f \lt~k " ' '>nl:t!1l<· CO illriJ. uí r :J ill o~; ' ' lllprt'·s
lil•los cfdt wdos l'!'l 1 ~ ){)1 CO !li :1 Íillpor! it lH'Ül <il' C r~ . ... 
D!Fí.l;{g GTí,10, : l'i~Í!Il <liscritnin:l lw;: 

Enl Jl l' l'Siim os :111s \fu 11Í<'Ípios . . 

l·:!llprr'•:;l i mos :;nh Ca u r;ií 11 .. 
E r! l! r<·stimos no Trsou!·o tio E·; l;ll! o 
Enlpr{·::timos sol> Pt·nl!'ll' llnr;Jl . . 

Ernp r é· s li llH''' ~;0 ! 1 1lipol<'l':l .. 

E m:>rr'· s l Íl!l o:; sol> Cons i;.: rw •.:iio . . 

En , pr'·': l inl()s so !, Pcnlwr .. 

Empr·~ o; I im o.•; E dtW:l{':cJna is . . . . . 

TOT.\ L . . . , . . 
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;-,:2 ~: . l !) (i . 2:>5.80 
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A Caixa Econômica do Estado, dispondo, agora, d e 
substanciais recursos financeiros, podcrú desen volver plena
m ente as suas atividades, executando programa de ação que 
propieie, a ttlll só tempo, o dcscnvolvi mcn to dos m.unicípios 
, maior assis lt ncia ú agric ultura c ao ensino. 

Q u ~mto :'t cd uca<;ão, cslú previs ta a aplicação de 
r ec ursos totaliz:111 do cinqüen ta milhões de cruzeiros no finan
ciamcu lo de reformas c mnpliação de cs lahelccilncntos de 
ensino, be 111 co1no ~Hruisição de cquipamcutos escolares e 
laborató rios. Através da Carteira E ducacional, proporcio
narú recursos finan ceiros aos estudantes dos diferentes ramos 
~lo ensino para pa ga mento de matrículas c anuidades esco
la res, aquisi<;ão de li vros c material didútico. 

Pela Cartei ra de Emprés timos sob Consignação, con
ti nuará a ser prestada ajuda financeira ao funcionalismo 
es tadual, municipal c das autanruias, blllto JW Capital como 
110 Interior . 

A fim de ativar o desenvolvimento da Ca ixa Econô
llll<:a, procedeu-se a es tudos no sentido de desm embrar o 
m aior núrnero das agências ~mexas às colclorias es taduais, 
preveudo-se a possibilidade de faz ê-lo com cêrca de 100 
agêneias, no dec urso de 1962. Em 1961, foram criadas 32 
agências autônornas no Interior c outra na Capital. 

Como resultado das operações fimmcciras no exercício 
encerrado, cs tú previs to um "superavit" de ~H) milhões de 
<..: mzciros, o que demonstra a excelente situaç.ão <la Autarquia. 

CASAS PAHA O POVO 

O Govêruo, fiel ao seu programa de va lorização do 
homem, criou o Departamento de Casas Para o Povo, con
sideran do que a crise hahitadonnl alcança prim.eiro plano, 
1ranscenucndo das cogitações das comunidad es locais e na
cionai s pa ra se eri gir em problem·t a preocupar organismos 
in tem acionais . 
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O nôvo órgão da Caixa Econômica len1 pot· objetivo 
exc<'utar programas de hahilnção na Capital c no In terior, 
dedicando-se ú construção de casas c núcleos residenciais 
que estejam :.10 akallC{' das f~llll ÍIÍ~l'> d<' l'l'dUzido•; l'(' l ' lll' ~.llS 

econômicos. 

O Dcparhuncnto de Casas Para o Povo disporá de 
meios financeiros correspondentes a 20 por cento dos De
pósitos Populares da Ca ixa Econômica . Pela estrutura que 
lhe deu o Decreto n.? 6.197, de 31 de janeiro dêste ano, 
estará habilitado : obter, além dos recursos próprios, fim n
ciamentos de outros organismos nacionais e internacionais. 

O problema habitacional, assim equacionado, há de 
ter a solução adcqtwda que se inscreveu em nosso programa 
de govêrno. A iniciativa corrcsponde u imperativo sócio
econômico que era urgente ponder~ r para que se encontrasse 
solução condizente com a sua releváncia. 

O Departamento de Casas Para o Povo atuarú arti
culadamente e dentro das diretrizes do Conselho Estadual 
de P la nejamento de Hahitação Popular, que já se instalou 
e iniciará, sem demora, as atividades que lhe são atdhuídas. 

BANCOS 

Devemos registrar que os três Bancos, de que o Estado 
participa com maioria de ações, se entrosaram com o pro
grama de desenvolvimcnt0 econômico de Miuas. Foi expres
siva a sua contrihui1;ão wra in<.:clllivar c assistir as in icia
tivas, empreendimentos c atividades que se desdobram em 
múltiplas manifestações no campo econômico. 

A diversificação do crédito, para atender principal
mente solicitações nos setores da economia rural e do parque 
industrial, correspondeu plenamente ao imperativo das atuais 
condições sócio-econômicas de Minas, cooperando para o 
processo de revitalização da economia do Estado . 

A par da expansão, em lôdas as suas contas, que re
fletem o crescimento constante e firme dêsses estabeleci
mentos de crédito e o sólido conceito de que gozam, verifica-
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se o seu perfcilo ajustamento aos modernos princ1p10s 
normativos de aplicações, corno instrumentos do progresso 
e hem-estar social. 

LOTERIA 

A Loteria do Estado de Minas Gerais apresentou em 
1961 apreciáveis resultados, demonstrativos do seu crescente 
desenvolvimento e do conceito que vem obtendo. 

Os lu ' ·os líquidos, apurados no exercício de 1961, 
montaram a Cr$ 332.628.341,90 e tiveram a sua aplicação 
a justada aos preceitos legais que lhes determinaram a 
destinação. 

Entre as importâncias mais significativas que foram 
en tregues, em 1961, a diferentes orgãos c entidades na con-
formidade de dispositivos legais, destacam-se Cr$ ... . . . 
39. 753. 551,80 ao Departamento Social do Menor, Cr$ ... . 
46. HJ6 .150,40 à Diretoria de Esportes para construção do 
Estádio Minas Gerais, Cr$ 34.647.112,80 à Comissão Exe
cutiva da Assembléia Legislativa pa1·a construção de sua 
nova sede, Cr$ 17.323. 556,40 ao Departamento de Tuber
culose da Secretaria de Saúde e Assistência, Cr$ 17.323.556,40 
à mesma Secretaria, para distribuição, em parcelas iguais 
à Fundação Waldomiro Lôbo, Fundação Imaculada Contra 
a Tuberculose, Sanatório Imaculada Conceição da Santa 
Casa de Misericórdia c Sanatório Marques Lisboa, Cr$ .. 
158.014.207,50 à Diretoria de Esportes. Outras entidades 
assistenciais e culturais foram também beneficiadas com as 
contribuições que, por lei, lhes são atribuídas. 



li 

POLíTICA 
ADMINISTRATIVA 



i ~ 
I Vê!ll ~c desenvolvendo, sob nossa <.lire ta ~upervisão, 

a cvll~ L·uç::ío de novas midades escolares c a conclusão das 
<Jilc ~'- ac.Javam pan Lsadas,. iniciativas que, preconizadas 
na tmHpt uha de candidato, destacam-se, hoje, com singu
lar rclêvo, em nossa política educacional. 

NOVOS GRUI-'OS. 

Assii r1 é <JUe se encontram em pleno andamento as 
obras de coitstmçâo dos novos grupos e de conclusão de 
outros que se achavam paralbados, empreendimento de que 
r esultará ~ integraç::ío de 1 w ·s 500 grupos na r ede escolar 
do Estado. 

Ikalizadas as concorrências determinadas para a 
execução das obtas, autorizou-se a localização das novas 
unidades, tento em vista os seguintes critérios de prioridade : 

1.\· - municípios de maior excedente de cr ianças em 
idade escolar; 

2.'' municípios onde ha j a Grupo Escolar estadual 
em prédio alugado; 

3.'1 - municípios onde não ha ja prédio escolar esta
dual; 

4.9 municípios onde ha ja prédio escolar estadual 
em 1nau estado de conservação . 

Além disso, condicionou-se a construção à doação de 
terreno ao Eslado, quando necessária. 

Em ohcdiência a ês ~;cs critérios, estabeleceu-se a 
seguinte localização: 
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Ahadia dos Doura d os, Ahne té (Cedro), All t'e C :1mpo, 

Açucena , Ag ua Cotnp t'ida, Aguas Formosas - - 2 - 1 em 
Pampu, Ai tnorés, A lém Paraíba, AHenns, A lm eJJnra, Al
pinópolis, A lto Hio Doce, Andradas, Andt ·di:mdül , A ragu:1ri, 
A ra çuaí , Antônio Dias, Araújos, i\raxú, Arceburgo, Arco ·, 
As lolfo Du lr:1, At:il(:ia (Ou ro Verde), Bacpt'!Hli, B:ll'l' <t 

Longa, Barroso, Belo Jlorizonl.c - 10 unidades, Belo Vale, 
Betim, lHas Fortes, Bicas, Boa Esperança, Boc :tiLt v:1, Bom 
Dcspach (J -- 2, Bom .funlin1 d e Minas, Bom Jesus do GnllHJ, 
Bonl'itll , Uord: 1 d :1 l\lata, Bo telhos, Brasíli:t, Urú .· Pir<'.·, 
Bn.ímas, Urasúp oli :-;, Brumadiulw - Suo .Jo.-é du Paraope lJ n, 
Buenópol is .. 1 n~u slo d e Lima, Cabo Venk, ( :nC'tanó pol is, 

Caeh\ Baldim, B:lttl ll llí , Ibrão de Coca is, 1\a rh<t <' l' tl <t , C a m po 
Belo, Cam po Flor ido, Campos Alt.os, Cam pos Cn :ti :-., C:m ú
polis, Ca 11d c ias, Capela Novn, Capelinha , C:rp l·ling a, C;qü
nópolis, Capi lólio, C a r aí, Carandaí, Ca ran gol :1, CH!'atinga, 
Carlos Ch agas, Canno da Cachoeira, Carmo do Cajuru, 
Carmo da Mnl:l, Carmo do Paranaíba, Cnnno do Hio Cla ro, 
CHrmópoli s de i\-l in ns, Carvalhos, Cas<:a lho Hico, Camlntí, 
Cnmhuquiru , C~ttn p est re, Campina Verde, C01 ceição (lo 
Ipanema, Conceição do Mato Dentro - SC!Hlo 2 - 1 em 
Córregos, Co ncei<;ão do Rio V crd e, Congo11 h a l, Congon has, 
Conquistu , ConsC'lll e iro La í'a ie tc - 2, Conselheiro Pen a 
- 2 - J c tn Hu cuo, Coqueiral, Corinto, Coroma ndci, 
Ccl. Fahri c iaJIO - 2 - 1 c tn T i n1ó!co, Cor ot1cl .\lu l'la, ( Jn·
r ego Bom Jesus, Cris tais, Curvclo, Des lêrr o <](' Enl rc Hio-;, 
Dionísio, Di vi no, Div in c'Jpolis, Dom .ltwquim - Vila Coro
r ós, Dores do Jndaiú, Dores do Turvo, Cússi:~ , C ~ ilagua ses, 

Caxambu, C('nl ra li na, Ci polúneu, C:laraval , Cláudio, Colu
na, Comcnd ~Hior Go n1 cs, Concei<;i'ío d as Alagoas, Gouvêa, 
Governado r Va lnd<~res - ;{ unidades, Guanlt ães, Guapé, 
Guaranésin - Santa Cruz da Prata, Guaxu pé, Guidova l, Gui-
iccma, lupu -- São João Oriente, lhiú, lhiraci fauatauw 

' b ' 
Ilicínea, Indianópolis, Inhapim, Ipuiúuu, llahira, Ttabirito, 
Itaguara, E lói Me nd es, E smeralda s, E r vália, Estrêla Dalva, 
Estrêla do lndaiú - Baú, Estrêla do Sul, Felixlündia, For
miga, Francisco Sá, Frutal - 2, Galiléia, Jequeri, J e-
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s u â uic1, Jcq t1 i lin lwnha, Joaíma - 2 - 1 em Felixlmrgo, 
Joanésia, .f():·w J>,inh eiro, Jordfmia, J u iz de Fora - (), 
Ju ramento, J .:1 goa da Prata, Lagoa Santa, Lajinha, Lam
ll ~ l ri, Lassa ntT , / .;l Yras - :~ --- 1 em Ijaci, Liberdade, Lima 
Duarte, Lu1., l i<~j11bú - Pü·anguçu, Itnmaramliba- Vil· 
J> c . .João A flllht l. I Utmhactlri _ :l -- 1 .lmn pn1ta -- - 1 Frei 
l 11ocê ncio e I 11;1 ~~~ de, Itamogi, Itanhaudu, Jlapagipe, Itapc-
nricll, lttll'111:t :2 - 1 em. Itatiaiuçu, Itinga, Ituiutaba -
~. Itn tnir i111 i 1Hlaí, Jtura1na, .Tnboticatuhas - Hancho 
Fu ndo. Jnc itlitl .. l:1cuí , .facuti11 ga, Jmwúha, .fnnuúria, J c-

('l'< ilJH. :'li ill<illl 'i , \l i radouro, Mir<Jí, 1\ foc <l a, l\Jocma, Monse

n!wr Pn t~ln , \lt nJit- Alegre de Minas, 1\fon te Azul, Macha-
<·:•li -:, :'lfnc h:ttl<~. \ l:1dre d e Deus de \\linas, l\f:dncachcta, 
. i:Jll ,'!,: l , 0L111i111 :tt;u, 1\Janlnll nirim, i\ fantcnn, 1\'Iaria da F é, 
. l ari:nw, ~ .L tll i 1111 " C<t lllJHl.·, Ma l cus L e m e -- A zuril:t , Ma !i pf> 

Cap utir:1, \ I:Ji o Verde, Matozit1hos, l\Ia tutinn , Medino 
H:whim, . I• ·JT \-:, !\ fendes Pimentel, 1\Iesquita -- Belo 

Or ie nte, 1\Ii t i~I S \()\'iiS -- n erilo, Passa Quatro, Passa Tempo, 
P ;t ,_·a Vink. /); l ss iJs -- 2, Patos de l\'Iinns - ~ . Patrocínio, 
P~wl ~1 Ci'lll <l id<l. '\ lonle lJelo, Monte Carm elo, Monte San to 
<k l\rinas, 'i\ !1111 ks Claros - 2, Morada Nov a de l\Iinas -
Bi quinha, ~it ll·i : ll · ... !\futum, 1\'luzamhinho, Nanuqne - 2 -

·1 l'lll Vi la l 'nt·i 1·:1 . Natércia, Nazareno, Nepoimiceno, Nov3 
J•: ru, Nova l .it 11: 1 Ba irro Heliro, Nova Po11te, Nova Ser-· 
l'<tlla, N ôvo ( ·. n 11.v iro, Oliveira, Ouro Branco, Ouro Prêto, 
Ouro F i 10 , P:t i Y: t. Palma, Paracatu , Parú de Minas, Para
guaçu, P~1p : 1~~: 1 i t i. Paraopclw, Pratinlw, Presid e nte Berna · .. 
de·, Paulisl:t s. t> t·t;:llllw - Cidade, P eçanhn - São Pedr 
S 1Iaçui , Pulr: 1 .\1.1!1 , Pedro Leopoldo, Pedral va, Perdl-

gi\o, Perdêi t·s ( :idad e, P erdões - Ca na Verde, Piau, 
P iedade do 1\i,l Cr:mde, Pirajuha , Piranga, Pirapora, Pira-

pelinga, P i r :t ú !1:1 . Pi tangui, Pium-í, Poço F tmdo, Poços 
de Ca ldas 2. P otTan e, Pompéu, Ponte Novn, P ortei rinha, 
Pôrto Firn~t·. I\H 1so Alegre - 2, Prados, Prata, Pratápolis, 
Sã o Francisl ·n. S:\o Gera ldo, Presiden te Olcgúdo, H.aposos, 
Haul Soares - - 2, Resende Costa, Resplendor, Ribeirão das 
Neves, Rih ei ri"ío Vermelho, Rio Acima, H.io Casca, Hio uo 



Prado, IUo Espera, Hio Paranaíba, lHo Pardo de Minas, 
llio Piracicaba, Hio Pomba, Hio V crmclho, Rubim, Sabará, 
Sabinópolis - Quilomho, Sacramento, Salto da Divisa, 
Santa Cruz do Esca]vado, Santa Juliana, Santa Luzia, Santa 
Margarida, Santa Maria do Suaçní, Sanh na do Jacaré, 
Santa Hita do Sapnc~IÍ, s, nla Vitúr ·a, Santo Antônio do 
Monte, Santos Dumonl, São Braz do Suaçui, Sl" o Domingos 
do Prata, Uberlundia, Uuaí, Varginha, Várzea da Palma, 
V cspasiano, Vi~~osa, V i eiras, São Gonçalo do Ahaeté, São 
Gonçalo do Parú, São Gotnrdo, São João I3alista do Glória, 
São João da Ponle, São João dd-llt:i - · 2, São João Evau
gclista - NclsfJll de Sena, São João Nepomuccno, São José 
do Alegre, São .Tost'~ do Goiahal, São Lonrenço, São Miguel 
do Anta, São Pedro dos Ferros, São Sebastião do Paraíso, 
Senador Firmino, Serra do Sll litre, Serranos, Sêrro, Sele 
Lagoas, Silvianópoli:;, Sok <lade de Minas, Tapiraí, Taiobei
ras, Tarumirim, Tei ·r~ i rn s, Teófilo Otoni -·- :~. Tiros, To<:a'l 
tins, Três Pontas, Três Corações, Tupaciguara, Ubá - - 2, 
Ubcraba, Virge1 1 da Lapa, Vi rginópolis - Santa Efigênia, 
Virgolfmdia - Marilac, Visconde do Rio Branco - 2 . 

Dessas obms, 190 têm a primeira etapa concluída c 
120 estão prontas para receher o pré-moldado da Compa
nhia Siderúrgica Nacional. O atraso da conclusão se deve 
a que, até esta data, os pré-moldados não foram enlregues 
por aquela Companhia. 

Em vista de dificuldades de doação dos terrenos, au
sência de condições mínimas ou outras, ali~Ulllas dessas 
unidades estão sendo rc<listrihuídas, ohed<·ci<.lo ';, porém, 
aquêles mesmos crHérios. 

OBRAS J·:M 

CONVÊNIO 

Em convemo com o Ministério da Educaçi:ío, fo ram 
construídas as seguintes unidades : Astolfo Dutra, Bonfim, 
Brasília, Campos Altos, Carangola, Carmo do Paranaíba, Co
roaci, F erros, Francisco Sá, Guaxnpé - Sede, Itamaran-
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diba, Ipanema, Itanhomi, Lagoa Santa, Manga, Minas Novas, 
Nova Ern, Poté, Pratápolis, São João Evangelista, São Sebas
tião do Maranhão, Taiobeiras, Viçosa, Fazenda Santa Cruz, 
Cachoeira dos Antunes, Fernão Dias, Jara1:aea, Varginha, 
Agua Limpa dos Veados, Boa Vista, Hiacho dos Car
neiros -- · Camarinhas, D. Sen fim, Paparuba, Três Barras, 
Santa Luzia dos Carneiros, Tavares, Montalvânia, Ribei
rão da Fôlha, São Sebastião da Bela Vista, Valão, Fazenda 
Olaria, Pahnital, Serra do Auastúeio -- Brejinho e Fazenda 
Paraíso. 

J n ieiou-se, por outro Indo, a e.onstrução das seguin
tes unidades: Abre ( :ampo, " lterosa, Barbacena, Concei
ção do Mnto Dentro, Água Doce, Cachoeira do Livramento, 
Fazenda Cava, Ouro Fino, Diví ~-;a Nova, Esmeraldas, Ferros, 
Itabirito, Martinho Campos, Minas Novas, Passos, Portei
rinha, Pratúpolis, Rio Pardo de Minas, São Miguel do Anta, 
São Gonçalo do Sapucaí, Vi<~osa, Capetinga, São José, Melo 
Viana, Fazenda das Flechas, Bela Vista, Chapada, Vila Dr. 
Mário Magalhães U, Pai Pedro, ivhrro do Ferro, Ca
tinga, Sfío Bartolomeu, Papagaio, Bairro dos Carneiros e 
Colônia Vaz de Melo. 

CAI\RPE 

Por intennédio da CARRPE, reali,;aram-se as obras 
de reconstrução, ampliaçuo ou recuperação das seguintes 
unidades eseolarcs : G .E. Presidente .João Pessoa, G.E. 
Padre José de Anchieta, G.E. Pandiá Calógeras, G.E . 
Ma jor América Lima, G.E. Afonso Pena, Jatobá Ca
podrão, G.E. Professor Arduíno Bolivnr, Escohl Isolada 
Dom Cabral - Várzea do Felicíssimo, Instituto de Edu
cação, G.E. Mariano ôe Abreu, G.E. José Bonifácio, 
G. E. Silviano Brandão, G . E. Presidente Antônio Car
los, G. E . Lúcio dos Santos, G . E. .João AUonsus, Ins
tituto Pcstalozzi, .Jardim de Infância Margarida Brocha
do, G .E. Barão do Rio Branco, G .E . .Júlia Kubitschek e 
G. E. Emília de Lima, em Nova Lima. 

Acham-se em fase de andamento obras nas seguin
tes unidades: G.E. Henrique Diniz, G.E. Dom Silvério 
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Gomes Pimenta, G.E. Augusto de Lima, EE.HH.. d t: Jatobá, 
G .E. Barão de Macaúbas e G.E. Tomás Brandão . 

No Jnterior do Eslado, a CAHHPE desenvolveu n se
guinte atividade: 

OBHAS ENTHEG UES 

EM 19(31 

G .E . Hau l Soa res, em Arn guari ; EE .HH. Osvaldo 
Fortini, en 1 Dnrlwcenn ; G. E. Bias Forlcs, em Carnndaí ; 
G . E . Cd . Jo<uruin l da Silva Guin1arãcs, em Cláudio; G . E. 
Proft•ssor Frnncisco Hochn, em Córrego Dunta; G . E. Cônego 
Marinho, c n1 Dclfinópoli s; G .E . Mata Machado c EE.RH. 
Dom João Antôuio dos Saotos, em Diamantina; G.E . Dr. 
Elísio C . de Brito, e n1 Gencrul Carneiro, município de Sa
bará; G.E. CeL Jonas Cânwr~1, em ltamarundiba; G.E. 
Firmino Costa, em LaHas; G.E. São Miguel, em Nova Ponte; 
G .E. Emília de Li ma, em Nova Lima; G.E . Desembargador 
Continentino c G.E . Carlos P'nhciro Chagas, em Oliveira; 
G.E. Marília de Dirceu, G.E. AHrcdo Bn lena c G.E . Pcdr 
TI, em Omo Prêto; G.E. Torqunto de Almeida, em Pará 
de Minas; G. E. Otaviano Alvarenga, en1 P erdões; G.E. 
Imaculada Conceição, em Pôrto Firme; G. E. Benedito Va
ladares, em Raul Sonres; G .E . Afon so Pena, em Santa 
Bárbara; Escola Ru rnl Fedcrnl de Alves c Escola Hnrnl 
Fc<leral de Biguatingn , em São Pedro da União ; G.E. Cam
pos do Amaral , c rn São Schaslião do P araíso; G. E. Cônego 
Vktor, em T rês Pon Las; G. E. Ccl . C:nn ilo Soares, em Uhú, 
c EE. II . de Guaicuí, em V árzen da Pnlma. 

OBRAS DE REPAROS, AMPLTAÇüES E l\fELlTOB AMENTOS 

Município 

Aimorés 

Além Paraíba . . . ... 

Es fab elec imcnlo 

Ginás io Es-ta dual 

G.E. 
G.E. 
G.E . 
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Alto Rio Doce 
Astolfo Dutra 
Ar aguari . . . . 
Araçuaí . . . . 
Barbacena .......... . 

Bom De~pacho . . . . 
Bonfim .. 
Cachoeir a 

Carangola 

de l\Iinas 

Cataguascs . . . . . . . . . . 

Concei~:ão do R io Verde 
Con selh eiro Pena 

Córr·cgo Danl.a 

Dclfinópolis . . . . 

Diamantina . . . . 

Dores do In tia i á . . . . 

Entre Ri os de Minas 

Esmeraldas 

Francisco Sú 

f.ua nhães .. 

Gnaxupé .. 

í.rão 1\fogol 

Jguatama .. 

Itahirito .. 

It agnara . . 

Itambacur.i 

Itapcccrica 

Haú na .. 

It.uiuluba . . . . 

J:muúria . . . . 

Lagoa da Prata 

G. E. Haul Soares 
Esc . Rural de Sobral Pinto 

G . E. Raul Soares 
G.E. :Manoel Fulgêncio 
EE . RH.. Osvaldo .Fortini 
G. E. Bias Fortes 
G.E. 
G.E. 

r~. E. 

G . E. 

Santo Antônio 
Adclaide Dias Fortes 
Coronel Praxcdcs 

Melo Viana 
c;. E. Senador Bueno de Paiva 
EE. Hfl. da Vil a de Itaim 
G.E. 1\fclo Via na 

Esc. 
G.E. 
G.E. 
G.E. 

Isolada da Vila Sereno 

Gab ri el Carneir o 
Mari a Guilherm ina Pena 
Maria Garcia .Pinto 

G. E . P r·of. Francisco H.ocha 
Esc . Hura l Federal da Serra 
EE . II. <lc Cachocirinha 
G .E . Cônego Marinho 

(; .E. Júlia Kub it schek 

G.E. Dr. Zacarias 
Esc . Norma l O f. Francisco Campos 

Esc. Hural Federal de Cras lo 
Esc. H.ural Federal de S . J. Mercês 
G. E . Viscond e de Caeté 

G.E. Liseu Laborne 

EE. RR. Odilon Behrens 

G. E. Delfim Mor eira 

G.E. Prof. Bicalh o 
EE.Jl . de Ilacamhira 

G.E. 

G.E. 
G.E. 
G.E . 

G .E . 

G.E. 
G.E. 
G.E . 

Paula Carvalho 

Haul Soares 

Coronel F razão 
Frei Gaspar de l\[(ldica 

Alher·to Cordeiro Couto 

.José Gonça lves, de lVIe lo 

Joiio .Pinheiro 

Bias Forles 

G. E. Dr . Jacinto Campos 
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Luminárias .... 

Luz .... 

Matipó . . . . 
Matutina . . . . 
Min a· Novas . . . . . . 

Mon te Azul . . . . . . 

\ Ion lc Sant o de Min as .. 

1\[uri aé . . . . 

Na n uquc . .. . 

i\Tonlcs f: la ros 

Mirüí ... . . . 

Nepo mu ccno . . 
Nova Ponte 
Ol ive ira . . . . 

Ouro Prêto . . . . . . . . . . 

Paraopeha .. 

Peç:mha ... . 

Paraguaçu . . 

Pará tl e Min as .. 

Patrocínio 

Pequeri 

P erd ões 

Pinlllga 

Pornp(·n . . . . . . . . . . . . 

Porteirinha . . . . 

Pratápolis .. 

Presidente Soares 

Raul Soares . . 

Resen de Costa 

Rio Pomba 

R io Espera . . 

C . E . 

G.E. 
() . E. 

f. .E . 
(; . 1·: 
<i.E. 
G.E . 
G.E. 
( i . E . 
(;. ~~ . 

f'c. J\. 

G.E . 
(; . ~. 

f. E . 
G. E . 
G . E . 
G.E . 
G.E . 

G.E. 
G.E. 
G.E. 
G.E . 
G.E. 
<~ . E . 

(; .E . 

G.E 
G.E. 

C.E. 

C. E . 

Franci sco Diniz 

Sa ndoval d e Azevedo 

P act r c João Ko hal 

Ver ~' Cruz 
.los(• Ik nlo No ,·uc ir:t 

Hodri gues Alves 

W cnceslau lkaz 

Desembarga dor Canedo 

1.1over n ador Bias Po1·tes 
Américo .Mnchado 

<ionçalvcs Chaves 
Dom Helvécio 
Dr . J ustino Pereira 

Coron el J oaquim Hi beiro 
Silo Miguel 

De~;embargaclor Continentino 
Fran cisco Fernandes 
Carlos Pinheiro Chagas 

Marília de Dirceu - E. Normal 
Dom Pedro II 
Alfredo Balena 

Conselheiro Afo nso Pena 

Senador Si m ão ela Cunha 

Pedro Leite 

T orquato de Alme ida 

Joilo Heraldo 

Antero Dutra 

Ocl~wiano Alvaren ga 

P r édi o da Cmleia 
T·:sc. T ·oladn s de Pi nl wiros Altos 
J•:sc . .Rm:ll Fcd . S. Antônio Pirapelinga 

G . E . 
i. E. 

Esc . 

Jacinto Campos 
I maeuladn Conceição 
Hurnl Federnl el e Vi nte AI-

quc i n~s 

EE . HR. de Riacho dos Macacos 

G. E. Cristiano Machado 

G . E. Manoel José da Sil v:.l. 

G. E. Pr·anc isco Soares 

G. E. Assis Resende 

G.E. São José 

G. E. l\lajor Miranda 
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Rio l'rêlo .. 

S a iJinúpoli s . . 

S ~111 l a Hi la do Sapueaí 

Si'1C • Dmningos elo .lh·a La 

São Louren ço 

Sã o Pedro da União .. 

Sfto ~; e bnst i ão do Par a íso 

Siio Tomú s de Aqu ino 

Se t llt or o~ do : Hcmédios 

Se r r :tniu .. 

Sde Lagv:\s 

'l \ 1 iO !JI'ira ~; . . 

T il" ,.· .... 

Twni 1·i Lin ga . . . . 

Uilú . . .. . . . . 
l "l>er :dJ<l .. 

Uherl :'i n<li: t .. .. 

Va r ginh:1 ... . .. . . 

\'c r í ssi mo 

\'içosa . . 

V irg inópolis . . . . . . . . 

Vise rJ ndc d o Hio Branco 

G . E . Dr . Afo nso Pen a Júnior 

(; . E. . allino Burr oso 

Escola Torm :tl Oficial 
c;. E . Dr . Delfim Moreira 

EE .II. da Vila Cônego João Pio 
(;.E. 

C .E . 

G . l~ . 

G.E. 

c; . E. 
c;. E. 

i\Ielo Viana 

Jlugo Bress:me 

Campos do Amaral 

Olegá rio Maciel 

Qu inzi n h o Tn :kio 

Be nj :111lÍJll Constanl 

G. E . Ulysses V:!sconcelos 

E~:coln H.u ral Fed ·ral de Bom Jardim 

G . E. Sebas lião D !as 

c; .E. Lu i1; de Cmnõe: 

Eseo b Nom1al Ofi cial 
(i . E . r! (' Hod e iro 

c;. E . Ce1 . J osé Teófi lo Ca r neiro 
G. E . Dr. Duarte Pimentel Ulhoa 
Esc . lhtr:il Federal c te Tenda 
E~a ·. IsoJnda de l\far linézia 
EE. H . de Cruzei r o dos Peixotos 
(;.E . Afonso Pena 

Ci. E. Deodoro da Fonseca 

G. E. !\li n islro Edmundo Lins 
EE . HH . r! e Caehoe irinha 
(~.E . Ccl. Amal do Andrade 
(; .E. Nossa Scnhom do Patrocínio 

E:cola Normal Ofi ci al 

MEDIDAS 

ADMINISTHATIVAS 

- METAMIG 

A implantação da soci edade de cwnomia mista Metais 
de Minas Gerais, S.A . (METAMIG), que se destina a explo
rar, industrializar, transportar e exportar minérios, criada 
pelu J .ei n.? 2. 462, de 13 de outubro de 1961, vem consti
tuindo preocupação constante do Govêrno. O aproveita
m en to econômico dl' minérios existentes no Estado é de alta 
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.relevância , nã o só p ara ref'or<;ar a í n fl'~H ·s ll'tlllll'H da eco
nonua de Minas com o, também, para impri 111i1· sentido mais 
adequado ú política de valoriz:1ção d e noss: 1s 1·iquezas mine
rais, em con son ttncia com os interêsses d o Fs l:1do. 

T ôdn s as 111 edidas con d uc ent es ú cs l l't lfurn d n l\lETA
MIG estão sendo tomadas, a l'im d e qu<· < ' ss ;~ sociedade de 

r~conomin mis ta possn ini ciar o seu fnn c iclll: '''' <' lllO c n1 bnses 
•;ó li.das c m ais a jus ta das nos ob j etivos q li (' i1d'o rmaram a 
sua crin ção . 'Muito Tw vcrú a esp erar d c S11n s operações, 
la nlo p elos r esult ndos dire tos que advi r i"í o p;; nt o E sla <lo 
c mo pelas r e perc ussões qtJ e su scita rú n :1 r·< ·o,wmia min ei r a. 

C>RUPOS DE TRABALHO 

O es tudo t·sp ccializa <l o · de deterlll ill :lcl os problemas 

da Admi nistra<;ão ditou no Govêrno a l l<"<Tss idad e d e ins
tituição d e Grupos d e Traha lho c CoJ lli ssi'í<·s incumbidos 

<1 oferecer su gestões p a ra o seu equacio''~' ''1 ento, muitos 
riJos quais j á se ac ham ern plena execuçün. ~este sentido, 
·baixaram-se os seguintes atos executivos : 

D eer e lo n.? 6. 22: l, d(' I .-, el e f evereiro 
Je 1961, qu e cria a Com iss:\o de Revisão 

dos ~[étodos d e F isca liza cJio d e· Mercadorias 
em: trânsito. 

D ecre to n .') fl.225 , d·· 17 el e fcvcrei 1·o 
de HJól, <ru e cria a Comi ss:'i\l de L evan ta
me nto dos Bens Patrimonia is <· d e Materiais 
Dis pon íveís . 

Decre to 11. '.> G. 22G, d\' :!:~ d(' fever eiro 1!e 

]9fH, que cria n Comissão cil' 1\ ees l.ntlnração 
la Diretoria d e Esporte~:> cl e Minas Gerais. 

D eneto 11 .'' (\ . 2:12, d (' 2 d e março de 
1~/()1, <ru e cria n Comis~;)o Especial com a 

fínriJii dad e d e proced er ~", s <'s fudos n eccs
sú rios ú ' laboração d o núvo lll'gimento de 
Custas Judiciais do Es tado. 
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I ... 

Decreto n.? 6 .23,1, de 6 de março de 
1!)61, que cria uma Comissão destinada a 
realizar tombamento dos veículos oficiais e 
n cstudnr o contrôle c a fiscalizaç.no dos 
1ncsmos . 

Dc1.TC'to n . ') G. 2~~9, de 21 de março de 
901, erím d<J Grupo Central de Trabalho 

com a finalidade de realizar os estudos de 
revis8.0 da estrutura ndministrativa do Estado 
e dn clnhornçuo do respectivo projclo de lei. 

L1·n-elo n . ~ 6. 2V!, de 27 de março de 
H)()1, que dispõe sôhre o Planos de Desen
volvimento rlo Eetado, dctermillando, pnra 
êsse fim, o fun cionamento de l,on is~~õe:; e 
Grupos de Trabalho . 

lkcrclol l.? n .2lS, de28 de março de 
I \l[i·l, qH<' d isJH)c ~;ôhre n:; Comissões de De
senvolvimento He~ionn l, p~11·a n cxccuçilo do 
Pb~1o de Commlte~ Hegional. 

') 't"l'l·{o •,.'' () 21 1), !]~> 7 i]n 'l!Jril (],, 1Df)l, 
qw· o•·g:mi ?-'1 n Comisc;ão de Desenvolvimento 
:1c~ionnl da Zona 1o Trif•~1gulo, pnra a exe
(' w:\n do PL no de Consulta Regional . 

J)r·l':t iq Jl. 0 () .2:) 1, d<• 22 de abril de 
l:lCI, rp1• · crh f;q:po de Tr~1hnlho para es
plmwjar n ÍJ1slifniçun e orgallizn<;fio da Uni
vcr.';id nde do Trabalho . 

J)c,Telo n.? G.236, de 24 de abril de 
1\li)J, q ue cria G1· 1po de ''r;d JH ho p:1ra cs
ludo do prohlcma siderúrg· co em Minas 
(~erai.· c da polí ica de expol'iaçi:ío de 1 liné
rios. 

D c'.'rdo n . '1 G.257, de 21 de abril de 
1Df'l, que cl'Ía Grupo de Trabalho para es
tudo dos problemas dn industrialização da 
CUt'llC . 
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Decreto n.··· li.2;")g, d(' : ~ 1 de nl>ril de 
1!)(i1 . qm· <· J ·; ,~ r {nlpo d " Tr·1h:il! 11 lJ!ll''l ·· · p~: l

cionar o prohlcmn d a de •oluc:.o, ;to :\lun i
cípío, de ; ) (;~~~ do ,".~' ·: : q d · ·t tTI'(';,d lH.:ão 
e <; ltHll' al :/>1> ·c o tr1 ln l das rendas lo ~a i s , e lá 
outr:1:; pr<1 vidêncir.s . 

Dcnelo n. 0 (). 2G9, de 21 d,· nl> ríl o e 
1 !)()1 , q w (,I "."Jl ll iza a COJniss ·\!l de D eseHvol
vinH·nto Pcgional da Zona do Vale do Hio 
Drwr·. pnr:1 C' '\l'Cll(ão do Plano d e r~onsulla 

Hegional . 

D ecreto 11 . •1 (\.21i0, de 2·1 <k abril de 
1!1()1 , que cria Gmpo de Traha lho pa r n CfftHl 

cionar o problem a da navcgahilid a dc do 
Hio Doce. 

Decrdo 11.0 G.2(i l, d1' 0 d t: m nio d (· 1!)Gl, 

que clispõc sôhrc constituição de Comissão 

de es tudo c suo·cs tõcs pa ra o erruadownnento 
do problema de telecomunicações no Est:ndo. 

Decreto n.'1 6.270, de 1 O ( e maio de 
1961 , que crin Grupo de Trabalho para exa me 
da Tahela de Vencim entos dos Servidores 
do Estado, elaborada pela Cmnissi:ío d e 
Clnssificaçiio de C. rgos. 

Dcc rt'to lJ. '! o.2flfi, d e 12 d(' julho d e 
19()1, ((ll C cri a Grupo de Trahnlho para 
e"ludo dos prohlc nn s (le ahn s lccimento d e 
úgua e serviços de esgotos do Estado . 

Decrd o !L ') ().299, de n de julho de 
l%1 , que d isp6e st>ln ·e a Coordenfu;.ão Gera l 
dos A suntos Econôllli cos do Estado de d i n~1: 

Gcr:lis (l.ODEMG) . 

Dcc ·eto n. '' () . :~01, de 18 de julho d e 
1D61 , qu' institui Grupo d e Trabalho para 
apresentação de es tudos sôbrc organização 
agrícola. 
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Decret o n.'! Go3l:~, de 3 de agôsto de 
lUül, que insti luiu Grupo ue Trabalho com 
o encargo de revisa r a construção da Peni
tcnéi ú,·ia Hcgio wl de Juiz de Fora e elahorar 
o plano de sua adequação aos princípios do 
regime penitenciário previsto em Lei n oQ 
3 o ~U, de 2 de outubro de 1957. 

Decreto 11 .0 G. 32;), de 10 de agôsto de 
19()1, que il s litui Grupo de T rahalho pant 
c!:> tudo dos casos de acumuht ção de cargos, 
l'utH;ões ou cargos c funções . 

Decreto 11.'! G o 327, de 2LJ de agôsto de 
1:/Gi, que di opúe sô noc crhu;.ão t •C Grupo de 
Trabalho cnto ~ n·cgado do estudo c uprescn
lação de sugestões para incentivar a produ
ção hor tigranjcira e de fruta s o 

Decreto u.'! G o 2~)9, de 5 de setembro de 
19Gl , (il.lC im.ti.iui Grupo de Trabalho para 
o fim de elaborar o programa <}e educação 
i)clo rúdio c pela televisão o 

Decreto n.n 6 .335, de 8 de setembro de 
1!)61, que ins titui Grupo de Trabalho para 
estudar os problemas relacionados com a 
assistência ú 1 wtemidade c à inffmcia, c 
c!ahor:n· plano de proteção c valorização d a 
c ri auçu o 

Decreto n .9 603()0, de 11 de outubro de 
19f)l, q ue institui o Conselho Estadual de 
Assistê ncia com o ohj etivo de promover a 
execução do programa assistencial do Go
vêrno, soh o aspecto educacional, de saúde, 
de recreação e assistência social . 

Decreto n.0 6 o 373, de 21 de outubro de 
1961, que cria Grupo de Trabalho para es
tu do dos problemas da educação da criança 
excepcional do Estado . 
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Decreto n,Q 6.378, de 3 de novembro 
de 1961, tiue cria a Comissão Executiva de 
Empréstimos para o Desenvolvimento Eco

nômico de Minas Gerais . 

Decreto n.? 6.382, de H de novembro 
de 1fl61, que nprova a criação do Conselho 
Estadual de H.eprcsentantes de Obras Sociais. 

Decreto n.? 6.387, de 18 de novembro 
de 1961, que dispõe sôbrc a nrticuJação 
entre a CODEMG c o Conselho Coordenador 
dos Assuntos de Desenvolvimento Econômico 
do 1\Iunicípio de Lavras (CODEL). 

Decreto n.'' G .410, de 30 de novembro 
de 1961, que cria o Grupo de Trabalho da 
Indústria Farmacêutica no Conselho Estadual 
de Economia . 

Decreto n.? 6. 464, de 30 de dezembro 
de 1961, qüe cria o Serviço Cooperativo de 
Saúde do Estado. 

Decreto n.'l f.i .470, de 10 de janeiro de 
Hl62, que cria a Comissão Executiva do 
Desenvolvimento do Vale São Matcus, com 
a fjnalicladc dr' planejar, coordenar c pro
mov<:r obras c ~<Tviços, tanto públicos como 
parlicularcs, de:;tinados ao desenvolvimento 
econômico c soeial da área mineira comprc
cnd i <la no referido v a lc. 

DccTeto JJ.? G.:n7, de 8 de agôsto de 
1961, que institui Comissão Estadual com as 
atribuições constante:; do Decreto Federal 
u." 50.811, de 17 de junho de 1961 - (Ensino 
primúrio gratuito para os servidores de em
prêsas industriais, comerciai,., c agrícolas). 
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OUTHAS MEDIDAS 

Com o obj etivo de normalizar a concessão de passes 
para uso no serviço público, baixou-se o Decreto H.0 6 . 336, 
de 18 de setembro de 1961, que dispõe sôbre o critério de 
emissão, requisição, centralização c fiscalização de passes 
e transportes de mercadorias. Por outro lado, o Decreto 
11.9 6 . 3'12, de 25 de setembro de 1961, fixou critério uniforme 
para concessão de diárias . 

HEVISÃO DA 

ESTHUTUHA 

ADl\T TNISTHATIVA 

A revisão da estrutura administrativa do Estado de
verá efetivar-se, nos têrmos do Decreto n.'1 6. 23!), de 21 
de março de 19G1, com êstcs objetivos húsicos : 

a) simpUflcação da estrutura atual, com a eliminação 
dos órgãos que, em face de suas a tribuições c dos resultados 
práticos de seu funcionamento, po~sam considc·rnr-:;e dis
pensúveis; 

h) estudo de mecanismos que façam chegar ao 
Interior a ação administrativa do Govêrno estadual; 

c) coordenação c contrôle dos Departm 1erüos Autô
nomos ou isolados, Autarquias e Sociedades de Economia 
Mista, de modo que :.;e assegure unidade à ação do Govêrno; 

d) fortalecimento dos órgãos que tenham a seu 
cargo o entrosamento com as administrações locais, para a 
execução do programa nnmicipalista do Govêrno . 

A elaboração do pro.icto, com as modificações que 
assegurem a consecução daqueles ohjctivos, cstÚ-'>C proces
sando, na sua primeira fase, através de levantamento com
pleto e metódico dos dados que retratem a realidade admi
nistrativa do Estado, em Lodos os seus aspectos . 

:il:ssc levantamento foi confiado a um Grupo Central 
de Coordenação e a Grupos Anxiliares de Trabalho 
r epresentativos do Gabinete do Governador, Secretarias de 
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Estado, das Autarquias e dos ()rgiios diretamente subordi

nados ao Chefe do Executivo. 

A tarda, extremamente colllplexa, vai sendo executa
da satisfatóriamcnte na maioria das unidades. Em algumas. 
o trabalho preliminar jú se ultimou . 

Collv('ll l assinalu r que a ·cvisiio da estrutura admi
nistrativa, tOIH{Willto providêJH.:ia inadiúvd c insubstiluív<.:l. 
llO esfôr<:O geral da radon< liznçfio do serviço público, nf10 
é o único instnuneuto de qu e s<· util iz:t o Gov(Tno. 

O.; desacertos nilo decon·en t apcna.-; da estrutura 1'<1-

lha, ob~olcta, inoperante . A.s causas são muitas, antigas c 
complexas. A.cunmln rmu-se, no correr dos anos, ganhar<~llt 

raízes profundas, pa ·a traduzir-se em descoordcnação, con
gc~sti<, wnu:nlo, lenlidão, ineficiência, salvo exceções que não 
é pn:ci!:io mencionar. 

Para que essas causas be extirpei I, como convém c 
o exige o interêsse público, é preciso, simultânea m ente, 
adota r c c"·ecutar uma política administrativa de pesso,Jl 
c!lpaz de J!: tprimir :\ mú<rui ua !Ht;·ocriuica a dinún íc.1 
compali ':cl c011 o:' tempos modento.· e o jJ'tpd do~; GovcnHl'i. 
De outrr, modo, rcsultarú inútil a melhor das estruturas 
adminbtrativas. 

Confia-~w, é oportuliP salicnlar, w dedi('a<:ão <k ll'l

lúvel parcela do quadro de servidores do Estado, como falor 
impres<.:iudív<-1 à 1·•.> n hilitn <: iio do Serviço Público Estadual . 

ASSESSOHI.\ 

TJ~:c "' 1 co

CONSULTIVA 

Como órgão assessor c consultivo do Govê rno, a A.s
sc;soria Té:cnico-Consult iva dcsillcumhiu-sc de im portantcs 
ta ·cfas de natureza técnieo-.Jegislativa, econômica, financeira 
c ad ninistrativa, durante o excrcído de 19Gl . 

Dentre c,s c:;tudc(; l'calizados, cumpre destacar o:3 
relativos ú rcestruturaçf o da:; Soríedadc:; de Economia Mista, 
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d o~ quais resultou a unüicaçúo los müodos de trabalho 
da {.,\1UG, 1.'1\ll\USA e C;~ ' E1vlG, íCIHlo em vis ta a centra
lizat;úo da política agrúria do Govf~ruo, a construção do 
oleoduto e refinaria de pe róleo, a modifica <;ão da lei -cfe
rentc ao fundo de exaus tão d as jazidas minerais, o apro
veitamcHlo las it rca:; wnrginajs lids 1·odovias de penctraç::io, 
~1 r c cu p~.:ru\:ÜO <i o 'a e do l'al'aibu, <- arrecadação de im
po.-tos sobn.: Jill 1él'io~ c o apt·ovt.:itamcu lo econômico da 
l1aeia H,( «JI:,túiic<l do hlü P:;clc<.Üll . 

I'O"<llll 1nilutado:.,; ~80 du.:rd s, dcutrc êles os llUe 
l'OllLv;n ikgulalllelllos da Diretoria de Esportes, da Escola 
de '(Jiiciu 1 ta· a c 1\Iagaih<-tes, do cns i 110 ~ g ·ícola e industrial 
dos !-- !< i>eJc·,·, ,lu. lo ... <'u IJ. 'li, d<J 1JcpndanH.:nlo Jurídico, 
du Lo11:;ell . ''Jt.Íl:lt< JÚrw c uo \ ,onsel Jü de Ad.mini ·L ·a\ÚO 

do .,u ··<:o u..: 'i\:icuJJtlll!licaçi>CS .10 .t:~;tauo - T ELEl\UG -
e (J;j llllt! dL+úl'tll SUill'e a cda<;üo do lJeparlameuto de c~ sa ' 
l 'al\t o l'o •o, o <.:113tll0 lh·ituúnu gt.:ntim pnra servidores de 
el IJH'~sas p. \'cHI:t ~i , o 1'l<ili(J de v ctlOi'ÍZilÇàO da Criança, a 

iu . .;tiLui~~tu ,lo l:W;Íno cotllple n .·tlta1· ag1·icola e industria l n os 
es .ubc cc.ilJll:I>lü<i <'u lJSM, a .i,lsLiiu'çúo do Conselho E::,la

( l,, 1 \ e "~ :,r!Jil.:llcia, a l'l'W<;dü tio Conseiho Estadual de 
lü lJt'Ut:.:l<!<liL.> dt: ~)JH'<.i: ; 'ociuis -- CL'lU) -- e a des<~p 'u
prw<;,w de tl'll'CJ.(J; (' ücn;cílonas pa·a ampliação do rero
pol'io da i'<tUlt>Ulha . 

Foram e aJ,oradtw oileuia n1ensageos encaminhando 
pl'oj eto. · <·c lei a Jhsembéiu Legü,la li v <I, CilVOi veudo assm t i os 
gl:r:u:-:. de ~Hin ii ~::;il'<t<::·w . Contam-se, e ltre elas, as relativas 
a Coi JVt:t lW l um a ü11íao p1u·a t rlicui.açüo dos serviços de 
Jo lliCiJ lo reg(_· ai, cl doa~;i'lo de ben . à ni versidade Hu ral 
pu r,1 fin., d11 li> i de fcderalizaçúo da Es<.:ola Superior d e 
\'clcrinúríu de Miw <~ GeraÜ;, ao Hegim cnto de Custas, à 
m tot iza<;üc plll'U conslruçiio de sala . anexas aos Grupos 
E ;c<Jlal(.:!) <!H Ca >i tal, com o filn de ins talação de cursos 
p ré-p r'múri o~;, à nhutura de crédito especial destinado à 
:u lpli ucJlO, adapinc.;uo e aparelhamento dos Hospitais da 
F tllldac;ão Benjamim Guima 'f es, ú p:·onogação do prazo de 
iselll~Üo de triimlo.•; para a CEMIG c à autorização do Estado 
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para receber doação de imóvel no Município de Calaguases, 
a fim de que, mediante convênio, se ministre ensino pri
mário gratuito aos operário~ e filhos de trabalhadores da
quele importante centro indu~lrial . 

Examinaram-se 300 proposiçõc~ de leis, preparando
se 75 vetos totais c 2ü vetos pal'ciais. Foram respond idos 
137 requerimentos e indicações da Assembléia Legislativa e 
emitidos 130 pareceres em processos de natureza diversa. 

DEPAI\TAME 'TO JU!I ÍIHCO 

Iucumbido de prestar assistência jurídica ao Govêmo 
e aos órgãos da Administração, bem como de defender, 
perante o Judiciário, os interêsses do Estado, o Depar! a
m ento J uríd i.co desincumbiu-se a contento de suas atri
buições. 

SEI\VIÇO AUXILhl\ 

A Seção Administrativa, que r esponde pelo expedi
ente do Departamento, registrou, em 1961, uma apreciável 
soma de trabalhos evidenciada em 266 pareceres emitidos, 
em 339 processos recebidos c 351 expedido:>, 65 delegações 
de podêres e 42 informações em mandados de segurança. 

A Seçilo de I )ocumcutação colllprccnde a 13ihlioteca, 
o Antuivo e o Alnwxarifado do Departamento Jurídico. 

Pela natureza de seus trakühos, o Departamento 
deve dispor de uma hiblioteca organizada de acôrdo com 
os modernos processo:,;, c dotada de fichários que Jncililem 
aos advogados as suas necessárias consullas . Foram adqui
ridas diversas ohras .i urídieas, melhormHlo sobremaneira 
as condições da Bihlioteca, lfHC conta :tlualmen lc com 2.512 
exemplares, além das colcçõc · de revistas jnridicas qnc 
recebe anualmente. 

Mantêm-se em dia o arquivo e fichário de pareceres 
dados pelo Departamento nos processos administrativos, 
assim como se acha organizado o fichário de tôda jurispru
dência publicada pelo Diário de .Justiça, das leis c decretos 
estaduais. 
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COBUANÇA OA 

DÍVIDA ATlVA 

As atividades da Seção de Conlrôlc e Cobrança da 
Dívida Ativa aumentaram sobremaneira, em virtude do 
int.:e1 1livo dado ú cohnmça judicial da Dívida Ativa estadual. 

Essa cobrauça é realizada por inlermédio dos advo
gados do Departamento Jurídico, quando os devedores 
residem fora do Estado e pelos advogados, Promotores de 
.I ustiça, IJa::l :mas n:::;pcctivas conwrcas, ou ainda, nos ü n
jJCdi llWll to.] d i.;::;tcs, por ad ogados residentes nas comarcas 
com ddc:-~a~.:il o de podêl'cs do Dcpm·ta men I. o, por i ndieação 
d~1 SecrcVn·ia da:; Flmmças . 

ASSISTÊNCIA ,Hl lllCÜHI.\ 

Tem a Ass1stCl.cia Judiciária a fimdidade de dar 
·.unparo ao:; (IUC, uecc;sitando defender interêsses em Juizo, 
nüo ~;e encontrem em condições de pagar as custas do 
processo, sem prejuízo do sustento próprio on da fmnília . 

En 1 conseqi.iênda dos desaj ustes sociais reserva-se 
gl':lllde soma de tJ ·1bnlhos ú Assistência Judiciária, servida 
por ruluzido número de assistentes . Atenderam-se :3 .125 
r><.'ssoa•;, tendo sido deferidos 1.170 pedidos de assísth1cia, 
dc,s ctuai~; :~42 se cl!crmtram em juízo, :179 se submetem a 
<'si trdos c -1 Hl fo r: I m solucionados. Pela seção cri minai 
fornm impetrados :~:;~ '-lwhcas corpus" c "118 carta.., prcca
lórins foram expedidas. 

No sentido de atualizar as nornws disciplinadoras 
das atividades do Dq)n1·tmnenlo Juridieo, [oi baixado, com 
o Decreto n.9 G.38G, de lS de novembro de 1961, o seu nôvo 
regulamento. 

ADJIIIINISTHAÇÃO 

DO PESSOAL 

O Plano de Cltwsificação dos servitlores estaduais já 
foi encaminhado ú eonsideração da Egrégia Assembléia 
Legislativa. 
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r• C01n:.;si""w d< ~ ; :Llssil' ícur:iio ,· :I•Htou ,. ap :·cscn!on 

tl'ahalho de da:;s i!'icut; úo do Jt·s:-;n al <Ll Lolnia do E ·ta do, 

c !H'O!;segttill nos lrahalhos de classificat:iio do JH' .' ~;oal da 
Caixn Econômica do Estado c do Departamento de Estrad~1s 

de Hodagem. 
I"or:1m •· JJ'.'(' I'I':tdo.· l 1 ><ao:; l >·i l'Ollf'llt'sos cn• .I !Hl tllll<' :!o 

(Fs,···illl l'Úl' ÍU , lb!i! ·~c-(rnl'o , T écnicu-Agrkola, I cdator c Hc
\ ' Í'> o l·, , l'f>l ~ l ~~ l! Olll(' óU,' i': O, t 'lll Ol'd< •JJl r i~(O!'OS f\ <k (' a! iSÍ fi t nr:iJ o, 
dns cn•Hlidntos ap rovados . 

! :111 o i •t· <l:t P ·i·1 !\ l i~ ;p o!;i l ivo l c ~~nl. r <·:d iz '>ll-.'i l' r ll l 

l ;· z<·Jtl: >J't, o 1·o 1'. '\ll' '>O d r· E~;t a p; iú ·io do !kp:n·tmt lt'llh .fl rí
dif'o d<, F '-'lnd<, .. WiJH'nso desde 1!">57. 

1·>: i". 1 ] ,hn(· .i ,t·IIJ ~ i. Jl'lt"l n ·a ;: , ,H_ :io < n1 1!1:,2 dr·Jt!J"~ 

outros, os concur! iOS de Assisi ente-Jurí<lico, Médico-Sanita
r ~~~ ·,, J< t·.' i ~ "-; 0 ( 1

' ~r! r·Í · ; jl!'"·/ 1 '' t.i.!.}td! 1' , /~1;. · j!j;, 1r-' l' (• t 'li;r_·o de 
- ' . l ' . l ' - 'I' ' .. I l ' l -F>: - ~d i.~ ! t ' :<~ r>, •. _•;r·'.tr· <•I ' • >(' n :Z<lc:ao, f'( 'JilCo <e '"( ucn<;ao 

e Dentista. 

;\rlnlillÍ' : -·n,<ío a d ntr• t: l :>ed i <~ a:; [' : ;:d ; \ lilCOL ~ Ítl ]•:-;·a 

:l lt l'• l ' ')", 1
1

<) I ; rr•l U·t L i< · t~ I ' .11 0:-al de t r: 1):\lho dos Sll'Y Í-

dol.'("; I'S tad nais. 

r)s '. urs ), d e ;\dJJllnis t!'::ç :'o o th D. \ G ÍH<t ll':t• ·ara m 

11ôvo s ís L'Jll a d e tn ·iiwmen to par~\ o. ; ftlll l'iiH JÚl'Íc ,·>, -! lraY•':s 

d e t·urs ·Js p criú< ice •!> c c ~: j }l't íficos ]Jar:t determ ina lo.; setor< ~S 

da ,\dmi 1i:.;h·açilo . 

. Jú c ,tú :·.Jl l'lllll' iO i ttl ll H' Jrlo o ': ur.- o <1 1' l )a!ilognd'la 
par:, l'u iH';OTJ Úri 1 1'i t·sp t 1 i, t!Jll< ' lllc· d c·~:i :.;n : de> ': c j :'1 for~1111 

p lane j a<! 1 ; doi!> Cu rsos de C hefia, c·o1n a •·ola l oração d a 
F n1 ' lldnd <' ·le Cif: nc·á -; lO:conônlÍI.':,s, 111•1 Cu n;o <.' ' Hcda<; r1o 
Oficial para nltos 1\mcionúrios e um Curso de T rd namen to 
JH\l'; l Sct· rirlcH'CS ( n Fiscalização <l c Tribu tos . 

O IJ AG po•;sihil'lu rú a a ~g m s d e ~;(' U.-; 

opor luoidndc para ohsnvat:fio dos 1 1elhor 'S 

Lra b:llho adotados em outros centros do Pais. 

~: L:rv i dores 
m étodos de 

O DAG puhlicarú 0ste ano a Con 'üli dação das Leis 
do Pes~;oal, com o que se facilit:trú o trabalho dos órgãos 
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específicos de coutrôle dos funcionúrios, hem como um 

:MmHJal do Servidor do Es! :tdo, com u informHçiío pr:'ttiea 
dm; seus direitos c deveres . 

Foi regnl: n ll'·ntado (Dcerdo n.'' 6 . :~83, de 18 de no
vcmhro de l!>Gl) o in~;titt lo das JH"Oil10(~iies, ~1s quais não 
ti nham sido ohjcto de disciplina desde os Es!ntn tos do.· 
Fmlcion:'t l":c·; Ci vi:~ dn F ~ : t <td•> (Lei n. '' ~í\0 , de :l de jul1w 
d e t! ):J'2) . 

O Bnl•· 1i.11 d(' ProJ!IOC<io hi inspirado nos métodof. de 
uv:•línr:··io adotado·~ ;H, s1·nico púhlit·'J dos E~;t,tdos Oni do•;, 

con 1 :1•: p~·culinrid:Hli'S ohs'' THlD '' no DASP. 

Do. :tVH!• tc·, :1•; pron1oc: r~c ·~·i serão l"cil~Js <' IH junho e 
<i<'ZI·Illhro, srndfl ({li " l"oratll in !cblmudc hendit·iados c0rc ·~ 

de dni.-: :ll:l •;1 ·•·vi 1m·t·s, ali•;nn:; com mnis de vinte anos de 
servir:o ~, ú!Ji i'"l) Sí' lll rrual<[Ucr prol wciio. 

i~bl>'lruu-~:~~ <• proj<:lo ~ · onvel·lido na Lei n:; 2 . 3~t~. dP 
2:~ de dezPn·hro d<· l !JGJ, qut' 1ku t"'hhilid<Hle aos ~w rv ido1·ps 

c~;:nd;:,,<.; ""'J'l• 111 ~~is de ci•lC<J <.ll f)~; de Srrviço Públir·f) <'' ladual. 

C. ·. rr·a dt· ·:il• te 111íl servi dores ( assnlarüHlos, cxtrn-

11 , ll'" l",ll "J. L)" " J·.Jl•·l·Ít!i) ·) [i··•·J" l' l '11'1 Sll"t'" ' "!l'• rl c fiqj, l · ]1''"" .. \. , \. •. o..J \,_. , , , J .. t L- ~ • I •.J 1 , , ( t ~ . . ~ ~ L f I I ' · t :. 1 

sand~> <.t ·:e h \: tw !"i~·!; r dos rc;~imc·~ <'sl ;du f!'l,· jo e prcv.idcn-· 

ci.'q·io. r:c<-;:,Oll p;1r,1 t· l"s n l!,._.~.,,·('_'Z'' qu:inlo ·1. ·;iiu:tí:}IO I" Ll'1-

cionnl, c!Wl rC'fl t'xo•; f:cnsívcis na sua mor:.l de tral>alho c 
a fnc ilila<>io pnl'a o enqundr:nn ento rcmtlt ::nte do Plano de 
C I; ssifica~:iio. 

Elll conscqii [ ncia dc:-;sa lei, o DAG eslú expedindo 20 

Jnil upm;tílnt: ~ · lo ·h s o~; hcndil-i:ldos. 

Dc1 1 !ro do cn .. ·útcr ll l lt"l t:lltvo do Dcpal'tPlllC'llo de 

Admhd~,lraçiio Gerul, alé111 dn elahol"a<~ilo da Co nsolidação 
das Lei•: l]q P c.-s<nl c do ~Innu nl do ~crvidor, jú st publicou 
o rcgu):unento das férins-prêmio e jú estão conduídos os 
t rahall os pnra a reg !lamt'll ta<:i'io do exercício das chefias, 
das substituições, dwl gratirica<:õcs, do horúrio de traba lho, 
dns ncmm h"H;õcs, do cstúgio probatório c das readaptaçõcs. 
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IMPlillNSA OFlCIAL 

A Imprensa Oficial <.lo E~Lado ue .i\lína~ GLrai · rai 
paulatinamente, mas com ~egurauça, aju~tauuo-~e ao con
ceito que a define como uuidaue de produçfto iudu~tri.al 
dotada de ~erviços admiui~trativos próprios. 

Tornada autônoma pela Lei n.9 ~.110, de ~O de janeiro 
de HJGO, tende a oLler a~ cm·acleristicas e condições de 
auta1·quia capa<:, portamo, de sw;ü.:nlar-se com seus próprios 
recursos e rendas, de gerir-se como emprêsa eslalal, de 
obter saldos c reaplicá-los em suas necessidades tle ex
pansüo e, enfü11, de cumprir suas fi11a1idades precípuas : 
produzü· tôda sorte de impre~;sus de:>linudos aos scniços 
públicos estaduais, incluindo, atl:m dos avulsos, periódicos, 
rev!stas, cartazes, bole tins, folhetos, livros, apólices, selos, 
estampilhas e bônus; edital" e üuprimir o órgão oficial do 
Estado; prestar ampliada ~~ama de serviçm; e trabalhos 
técnicos e gráficos consoante as requisições oficiais e, sem 
caráter competitivo no mercado das arlcs gráficas, suprir a 
demanda pal"ticnlar quando e 01.dc cxisth·. 

Constituindo um dos mais prestaith:s setores do ser
viço público, a Imprensa Oficial, não obstaníe, padece ainda 
de defeitos de estrutura, de falta de equipamento, de defi
ciências de ioslflb~;ões, de cnrência de recut·sos adequados 
rrue lhe permitam atingir plenamente suas finalidades de 
produção e serviço. 

Atento aos problemas <h Imprensa Oficial c conside
rando as peeuliaridad 'S de seu regime <k lrn1>alho c de 
suas necessidades, o Govêrno vem lmscando imprimir a 
êssc Dcpartamcnlo cunho din[ünico, que dêlc permita con
seguir maior rendimento. 

INVENTAmo 

IJOS BENS 

Cuidou-se de promover o levantamento dos seus bens. 
O último inventário datava de 19G5 e, depois dêsse ano, 
acréscimos e modificações de uso c localização verificaram
se, impondo o nôvo levantamento. :f.:stc foi concluído em 
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24 de abri l e consta de volume de 160 fôlhas, contendo bens 
imóveis c bens móveis, especificadamente relacionados, com 
discriminação, quantidade, custo unitário, e estado de con
servação, além de plantas e índice organogramú tico . O 
trabalho foi ·onsidcrado rnodcbr, pela clareza c exatidão, 
Lendo sido o primf.'iro dessa natureza a ser recebido em 
cmnpriJ!lcnto às instruções do Govêrno. 

Pesqu isns tiveram de ser rea lizauas p nra obtenção 
de dados sôbrc custo histórico de múquinas c materiais 
vindo: nindn rlas im;l:llnções antigas da Imprensa Oficial 
em On ro Prêtc. 

Healiz(HHK', lnmhélll, O levantamento rlo material 
cxcc<li'llte e niio _·ccuperúvcl , que serviu de base aos estudos 
d<' dois Gmpos de Trnhalho, um no setor do "1\i.inas 
Gerai ·;"' e ontro no <la s (Hieinns de Obras, permitindo n sun 
classifi r·a('lo para el'citn de se determinarem providências 
quant'J ,\ ·;lla dPstina<:i"ío, 

AUJ\I ENTO O,\ 

REND, PRÓPHIA 

.. ·, ~lJ "r ,vidêw·hs Yisand() :10 munento da L"C 1dn indus
trinl dn Oc:>nrlnmcnto constituíram-se da atunliza(:i'\o das 
tarifas em consonância com a realidade atual dos custos e 
do comh~lte :1s cm1sas de sua evasão . 

Fi ,;li"llil-';f' ni!(-ri<Y: invariúvl'is IJUauto ú cone 'S!>ão 
de dc<;t"(!Jl[os ou de .~~l"nlui dadc para n m: tériá sujeita a 
ln~·a<:iio . Fnnnn <'xduíd·••; de cruaisquer l'nvores H'> orgnni
znr-Õ ("~ ('Olll ()]>jct ivo {11' lucrr>. Como crn de se prever, os 
re olhil,'(:'ltns ~~ Tc~oL r nr ia pnssnram, desde então, n acusar 
erescinH'nto . 

Em 1":11"1' dr , ~HJJilclll(J do preço do papel de jonwl, 
em 1Johi'H1S, c d , impressão, em resmns, do aumento do 
custo dos mntcrhlis c da mão-de-obra, fêz-se a revisão d<~s 

lari hs de matéria paga e d e ohrns em geral. 

Em conscqiiênci:1 das Jn ed ida:; adotad as, pôde a Im
prcll sn Oficial obter, ao fim do exercício, o resultado alen
ta dor expresso nas seguintes cifras: 
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r\ rr ·cari ;H:<i'J ,Jn Tcsonrarb , de l.' ' <i l' j;Jn ciro a 

:! 1 de tl e ze!i tl>ro de 1 !)()1 , nn :.; lo ll;d . . . . 

An ec a d . , ~·,i o <i<l '1\: ~r)lll'<ll'Í<l, no m e::ll l' l JH'l'Í<>d <l , em 
l OGO . . ..... . . . . . ... . . . 

Difcrenc:a p ;JJ'a m:1i s, c Jn f:1Yn1· do exe rcíc io de 
1961 ... . . .... .. . . . 

CrS 

:n. B:>J . 111! \-lO 

l ~ J . !1.·. :w l ,HO 

12. (iií2. 7 1J :~ . Ci 0 

1 l:io SUO CO!llpHtndos 110 qtw dro, ohvialllellte , OS V~d0-

1"(''-: rder• •J d c · ho.; consign n<_'Ôt' '; por \'Prha p rópria de t•nco
ll h 111 bs do· JEilll ' ' !'Osos órgi.ios d1) Servi ':o Púhlico c dos 

od i'· r<"; d o E :; lnc h , JH' lll o l'ntu1· ~ mcPto, t'l ' l eonta-<'OlTí'JJle 
on c:ontrn t.'lll1l1 'l1ho l) p V ('l' l u. d :, Úl'.''/í o•; J'cclcr;~i s e lll!\llÍ<"ipnis. 

CollliJ r~'su l!n n tc dq lH'fJ ' '<'s ~:o infl~H·ionúri 1 l, o Jll'<·eo do 
J·H!J '!O l l inll'l<>-d'{qua, o chamado papel de jol'lwl, ;d cn cou 
preço<> altíssimos, impondo, d <' modo illadi{lvcl , nov:1 l'"xa
<Jín <e prct~w; d" ~Jssinnturn s e vr~ndn avulsa do "Minas 
Gerais". 

A matéda veio n s< ' r ob je to do Projdo d e P J n.'1 

1 . 68:)/61 , acomp nnhado da Mensagem 11." 289, d e 27 de j unho 
<k 19()'1. t'1Wi:Hlo no Lcvislativo e tr:J n!'t'onnado nn Lei n.Q 
2.527. d e 20 de dezembro, que conferiu no Executivo a 
faculd ade de fixar o JH''.'c;o de assinatnra c venda avul•;a do 
órgfío oficia 1. R essa lt<'-sc que nel::~ citadrt ld tornou-se 
fa cultntivn n assinatun pGrn o funeion {rio púhl ico, :1 0 qt nl 
se ronccdl'll ~~ rcduçflo d e !)0% d11 p r f'\O, wgúvcl em duo

décimos d escontarlos em fôlha . 

F.m cmnprimcn lo :1 (· ~:l: t s disposi çÕI'~; Jcgnis, o J<:xe
cutivo hnbcoq o Drcr<'lo n.? (i. ·112. d P 21 de dí'zcrn hro de 
1961 . 

O s prccns JJ(!k fi ·ados represenlmn , nn r calidnd <', o 
a tendimento do intcrêsse púhlico c a justa c aprox imada 
cmn pensnção do custo . 

ASS I STI~NCJA SOCIAL 

Cuidou a dirq~ão da hn pn;JJs:t Oficial de dn r nova 
orgauiznçilo ao Fundo de Bcnefi c<~nci rt . A Assistêncin Soc in l 
nêle inaugurada padecia de graves vícios d e or·~~cm. Nc-
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l!L il ' l l :do a cri n r : n f'iei;th ~ w! J {f ' ; :1 d'>n m :,•nl<l ,::'\o ·· "L1 ti ~>' !\ :1 

f'O I!Í ! > < t l' t el ll n~· CJ P (' lhe fo r n l •l <· d n· !~ i l."". O'l dor1dn•; h '-• x i.· ti:1 
"111 n lllil o~: ca·,os: i . ·~itn :l c ::-; r) d r• :-wu<> di ··i gf'n tPs " :-·:0J" .. ;dorc•s 

0rn ins t{lvr'l. S<'lll ll l'llh1mu1 ·n ractcrização .iuríoico-adminis

trn tivn. 

1\ pós n un i!'ícn } .n do•; S<·rvieqs '\ f{•d icn- 0, ' J Jl!() lt'>i~kos 

do Fun do d e Ben efi cência , maior nssistência pôde êle pres
t:n· n 'H' W\ :1 •;::ocbdos . Dc•rini n-s<' < l) " I' ~>nnali<hrl e .in d dieq 
dn cntidad<' : melhorou-se st1n rcndn próp r ia; :Hlotou-sc 
llh no <·q u f1 •1i !lW d<' r<'111 1\11 Cl' í ~ão 1> a" H ~>"11 " m<~dic r> s r• odon
túlop;n•; : e s 1 n lw1 <•C <'r : n> • -'" '~ ncord o'l 11 :tr :1 hosn it nli;"J efío d os 

do 0ntrs ~ nronw ' ~'11 -S!' o Nnt: J ,hs vi1'lv :1s ii '>s ist idn s. n~: mlnis. 
nll•m de Cr~ 1 .000,00 Pm din lwiro. n'<'Pl>cr nm -~~ f>n ·ros 0 

u til id ndf's don d o<> ne1 o SEHVAS; rcrd iz=1l'~l lll -se . em 17 d í' 
.hmho dP 19fl1. r lPicões p nrn o Conselho d o. Fundo~ .1)tcvc
sr· 11111 m .'·d ico-visitndor . pôsto ú disp os ' cão pela Scc r "1nri n 
cl!- Saúde e Assis lêneifl ; ~mmcntou -~ '.' .:;uhst::m cinlmentc n 
número de ntcndimcnt0s em nm lm laiór io. 

7'-fl'J) , N r. A 17 ' .fET .HOni .\ 

!lAS INSTALAÇÕES 

Ni'í o padeci' d{J vidn o fatn de Cf1H', {'lll suas qtu ni .;; 
ins tn lneõt•s P prf·dios. n Aven id a A11 [':11 s lq de Limn , n Tm 
p r~"n sa Oficinl d o E sbclo nfío pode pro .~r!'dir c Jl(' lT qtingir 

cond ições d e prod11C?í.o e de r endimen to . Além disso. o valor 
d o terr eno oc11 pHdo, por sua sitna(:i'ío urhana rcntraJ , pf! sson 
n repn~sen tnr um e a pita 1 invrst ido nu c j ;1m [ll S se rompen
s:Jd com :1 proflllC;::Ío c n renda glohaio;; d o D epartamen to, 
n o1· 11 1: iorcs q11í' possnm scr . DPixon , p ortan to, d e e1wnntrn r 
:in stificativn í' ' 'Onômica c adm inisfrativ n 11 irnohilização do 
al iYo imohilif1rio ser~undo os fins a que se destin a . 

Visando :\ n m<lnnça do Dep m·ta mcn to pnr:J ou tr o 
]o(' ul , realiz a ram-se es tudos incluindo s 'l eção do terreno, 
pL11 1tas haixas da sede a d m inistra tiva , dos pavilhões-o ficinas 
e prédios m enores e local ização da m aq linaria ~;egundo 

m elhor cri tério e razões de experiência. 
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Consi<lcran<1o-sc a alternativa de sua permanência no 
local atual ou de sua mudança, preparou-se o Plano de 
Melhoria das Instalações c o Plano de Hccquipamcnto. 

O primeiro já teve sna exccuçiio iniciada c inclui 
r eparos c consertos de telhados, forro.', paredes, pisos, ins
tala<;õcs hidrúulicac; c cldl'ieas, muitas em deplorável t~sta

do, cons<·dos c substituição de peças em máquinas, algumas 
paralisadas hú vúrios anos, c aquisiçfío de C<[Uipamcntos 
reclamados pelm1 sclorcs de trabalho, impedidos de realizar 
vários se ·vi<:os juslnnwntc pela falta de impkntcJllo~• c 
fctTHlll<'nlas . 

Em fa c<' da realida<lc existente, I) Plano de Heeqni
pmncnto tem, neecssúri:uncnte, de obcdc('cr ' I d0h N;calona
m el'lo:·; distintos no temp'>. No primeiro, pro('urnrá, hlicial
m ente, a!ciH <·t· it'; necessidades atuais da Imprensa Oficial, 
de ncôrclo com a;-; limihv~õ<'s da á ru1 de suas insh !ações e 
co1.1 O'; recnr~os disponíveis . A scguh·, cuidar-se-á da ex
pansi'ío de S( 11 pnrque <lc rnáquinas em novas instalações, 
com úrea, p<·lo nH'll0[:J, quatro vêzcs maior, tenoo em vista 
o cr<'sl'imcnto da demanda de impressos e ohras grúficas 
pelo Se rviço Público. 

Lc.varmn-.~c a efeito, durante 0 cxe1·cício de 19Gl, obras 
de twJhor:L·H ·Jttos r· recquipam cnto<; iHdi~;pcnsúvcis ao bom 
fmwioltnllll'lllo d 1 1mprcnsa Oficial, através da instala<:ilo 
de múquinas de mt!ureza vúria, da construção de lliJvas 
dcpcnd(~ncias c de nquisi,:río, reforma ou recondicionamcuto 
de mnterial. Ot l~':r; ohra•; ~;~~ encontra m em andamento ou 
pl ·o~:r:_tlltadn•; para t·xccw:fío elll l!lW.!, hem <'OillO se aeha 
em fase de COllcon·t~ncia a aqnisi\.fío <k •tlá({ttinas de divcr:-;os 
ti pos . 

ESTATÍSTICA 

(>.·g:io inlcgrnntv do Sistema Eslalíslico Naeional, 
qw~ l<'ll por cúpula o IBGE, o Dcpnrtamento Estadual de 
EsUt ís lict\ h·m a .· n1 cargo a tarefa dns apurações es tatís
ticas, nilo súmenlc dos inquéritos do Plano Nacional 
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(campanhas estatísti cas anuais), lançados pelo IBGE, como 
também dos inquéritos do plano regional. 

A Campanha Estatística do Plano Nacional de 1060, 
(XXV) se fêz através de 81 modelos de diferentes questio
nários, num total de 103.8211, distribuídos a 66. 400 infor
mantes, e contendo considerável número de indagações, 
sôbre as diversas atividades nos campos econômico, social, 
administrativo c cultural . 

Além dêsscs inquéritos encontrmn-se em execução, 
no plano nacional, o inquérito industrial (o chamado Hc
gis lro Industrial), as estatísticas mensais do Custo-d e-Vida, 
as esta tísticas demográficas, r eferentes ao Registro Civil, 
abrangendo nascimen tos, casamentos e óbitos, e outras de 
menor vulto. 

Hclativamcnte aos inqu ~~ri tos do plano r egional, l'oram 
feitas, paralelamente c em questionários especiais, indaga
ções, dentre outras, sôbre indústrias extrativas minera 1, 
vegetal c animal, instalações geradoras de eletri cidade, 
finanças municipais, movimento judiciário cível e criminal 
e exportação de minérios. 

Ao lado das tarefas de apurações, tem o DEE se 
preocupado em dar a maior divulgação aos trabalhos r ea
lizauos, com o que procura preencher a finalidade das ela
borações estatísticas, que é o atendimento das necessidad es 
da admi nistração pública, entidades, estudiosos e pesso ~1 s 

interessadas. 

Entre as puhlicações divulgadas em. 1961 des ta cam
se, pela sua importância, dois volumes da série "Aspectos 
Estatísticos de Minas Gerais", um referente à produção 
agríeola, r eha 11 h os c pro<lução industri a], no período 1 ~:>o -

1\)GO, c o outro relativo ú assistência hospitalar em H>:)9; 
"Finanças Públicas H)57-1960"; "Ensino Médio em :Minas 
Gerais - 1960"; "Ensino Superior em Minas Gerais -
1\160"; c "Cadastro de Hotéis c Estabelecim.entos Congêneres 
- 1939" .. Foram aind~1 divulgados nove "Comunicados", 
con tendo estudos, observações c comentários à margem das 
a puraçõcs estatísticas realizadas . 
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Trabalhos espectats, por solicitação de órgãos <la 
Administração Pública, Emprêsas Concessionárias de Ser
viço Público e Imprensa foram elaborados c entregues às 
entidades interessadas, as quais os vêm utilizando em seus 
estudos e planejamentos ou lhes dando divulgação. 

Prosseguem os trabalhos de elaboração <lc mais um 
volume do "Anuário Estatístico do Estado de Minas Gerais", 
cujos dados possibilitam o estudo comparativo com os re
sultados dos anos anteriores, de maneira a poder ser com
pulsado o índice <le progresso nos diversos setores das 
atividades pública e privada. 

Deverá ser dado especial des taque às estatísticas eco
nômicas e sociais, de rno<lo que possa atender à enorme 
demanda de informes necessários ao estudo e à solução dos 
múltiplos problemas administrativos. Já se encontra em 
adiantada fase de planejamento o lançamento do Inqué
rito Especial Sôbre a Mão-de-Obra e o Desemprêgo. 

DEPAHTAMENTO 

ESTADUAL DE 

INFOHMAÇÕES 

O Govêrno c,studa um conjunto de providências no 
sentido de se imprimir ação mais dinâmica ao Departa
mento Estadual de Informações. 

Dentro do programa de trabalho estabelecido, o órgão 
promoverá a realização de filmes e a edição de folhetos 
sôhre os pontos turísticos do Estado, mapas turísticos c 
uma revista mensal especializada na difusão de assuntos 
de interêsse de Minas, como turismo, folclore c economia, 
além de um Guia Anual de Turismo do Estado. 

ARQUIVO PÚBLICO 

:MINEIRO 

Hepositório inestimável de documentos históricos que 
fal am da formação política do Estado, o Arquivo Público 
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MiPdro se encontra instalado em local que não lhe oferece 
condições de segurança. 

Cogitou-se, desde logo, da constituição oe Comissão 
inn nnhida de equacionar o problema e propor solução em. 
tênnos prútícos c objetivos, no sentido da preservação e 
:mh-Jguarda de seu valioso acervo. 

INSTITUTO 

DE PREVIDÊNCIA 

Visando dotar o Instituto de Previdência dos Servi
(lo rt " do Es tado de organização adequada ao melhor desem
j) L·n ho de suas atribuições, promoveram-se medidas de gran
de .aka ncc, entre as quais merecem destaque a centralização 
do'i scrvi<; os burocráticos do nôvo prédio, a reorganização 
do SerYi ço de Identificação e Cadastro, a ativação dos em
presiimos prediais e bancários, o desenvolvimento do serviço 
m . dico do Interior c aquisição de aparelho de raoioterapia, 
o projeto para o Hospital dos Servidores, a criação da Co
lllis,· :w de Heestrutnração de Cargos c Reclassificação de 
F lm ções c do Curso de Aperfeiçoamento dos Servidores, a 
org~ 11ização do pessoal mediante realização de concurso 
para os cargos vagos, a compressão de despesas, o aumento 
d a:> diúrias do auxílio médico e ampliação da Carteira de 
Stg mo Coletivo. 

Em dezembro, o montante de empréstimos e outros 
benefi cios a tingiu a importância de cinqüenta e oito milhões 
de cruzeiros. 

.\TIVIDADES 

PROGRAMADAS 

PARA 1962 

Acham-se programadas para o corrente exercicio a 
ln:-lalação do Curso de Aperfeiçoamento dos Funcionários 
do Instituto, o início da construção do Hospital, o zoneamento 
<lo In terior , para fins de assistência m édica, a m ecani
:r. a ·~· ::-w dos serviços contábeis e burocráticos, a elevação do 
p ·c úlio c, conseqüentemente, dos limites dos empréstimos 
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bancá rio c predial, a instilui <,"ão do c1nprés tim o edu cacio
nal destin ado a gara ntir a educação dos filh os dos asso
dados c a criação de uma cooperativa pam os associad os, 
<.:om o ohj clivo de abas tecimen to dos produtos alün eu tcn·cs 
búsicos, inclusive com indústria própria de Jllassas alimen
l.kias c p tmifi c.:ação. 

As medid as pos tas em execuçã o on plan e j adas p elo 
Ins tituto .i nstifi<.:am-sc amplament e, e m face do nún w r o nlu ,tl 
de associados, qu e ascende a cêrca de c.:em mil, clltrc l'u n
ciouúrios do Estado c s rvidorcs munici pais c aut á r(Jlli co~, 
com um lo tal de trezentos mil dependentes . 
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I I I 

POLíTICA ECONôMICA 

E SOCIAL 



1. 

Passou o Conselho Estadual de Economia e Adminis
tração, após a sanção da Lei n.9 2 . i32~~. de 2:3 de dezembro de 
1961, a denominar-se Conselho do Desonvolvimento do Estado 
de Minas Gerais (CODEMIG) e a ter, com a extinção da 
Coordenação do Desenvolvimeilto do Estado de Minas Gerais 
(CODEMG), funções mais amplas. Cabem-lhe, ao mesmo 
tempo, a tarefa promocional, até então atribuída à CODEMG, 
e a r ealização de estudos técnicos. 

Incumbe ao CODEMIG organizar e manter cadastro 
das indústrias existentes no Estado, fazer o levan tamento 
das matérias-primas, sugerir aos bancos a concessão de 
estímulos creditícios para a implantação de novas indús
tria s, editar boletins de divulgação dns oportunidades eo
merciais e industriais, es tudar as fontes de riqueza do Estado, 
coordenar o mercado de trabalho, divulgar os benefícios da 
Lei u .9 2.5:3:3, que concede favores às indústrias que se 
instalarem em 1\Hnas, estudar as peculiaridades de cada 
região com vistas à industrialização, estimular a ampliação 
das indústrias existcn tes c a formação de novas indústrias. 
Para tanto passou o CODEMIG a dispor da verba de 30 
milhões de cruzeiros. 

Com recnrsos fin anceiros c co m pessoal técnico, cstarú 
o CODEMIG em condições de orientar o desenvolvimento 
r egion al, a través de estudos abrangentes da economia mi
neira , bem como de exercer atividade no sentido de atrair 
investimentos, arregimentar a iniciativa privada c prestar 
assistência à indústria, espccialrncn te à que pretenda ins
ta lar-se no território mineiro. 
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An;, çÃo 
IJ. \ SI·:CH I,'L \ IIlA 

A primeira r ealiz:H:iio de Y11llo elo Con~cllw, C!l l 1!)61 , 
foj n elaboração do P l;mo PreliJllill :lr de A ·ão, qu e recebeu 
o títul o de "Subsidio Para o Dclwte de lllll Esquema de 
Dcscn ·o lvi mento do Es tado de Minas Gerais" . É a pri
meira lcntaliva de ad :1 pU1 çilo das l!O l.'llln ~; gerais de progrn
JIW Çii o ú realidade lllincira c que pôde ser feita g ra (:as ú 
csperi êucia a dt[Uirida pelos técnicos com lrahalhos ante
riores . . Traia-se de lcvnntamenlo elas n Lividadcs do Scr
Yiço Púhlico Estad ual , das possibilidades c dos "dcficils'' 
Ycri fi c8 dos em cada setor . Ao lado da cxposiçuo de dados, 
hú tmw análise da siltHH;ão dos diversos ramos da Admi
nist ra c;ã o, concluindo o e~tudo com a fi n 1ção de gabaritos, 
al\'OS c metas de ação governamental. 

Conhe ao CODEMIG coordenar os trabalhos prcpa
rn t{lrios para participação de Minas nos dehates de I Heun ião 
da Confer ência do Paraíba do Sul, realizada em novembro 
d e HHH. Vários técnicos do Conselho estiveram presentes 
aos debates, cuidando dos intcrêsses de l\Iinas Gerais na
qllcla úrca. Técnicos <lo CODEMIG elaboraram ainda 
:dentado estudo sôhrc Juiz de Fora, a principal cidade da 
r egião, annlisando as si tuações geogrúfica c demogrúfi ca do 
mu nicípio, estudando as causas do seu surto industrial c 
:~presentando, por último, a r ealidade atual c as pcrspccti
Yns fntura s . São es tudados os recursos naturais, o forn e
cimento de energia elétrica, os meios de transporte, a 
1nilo-dc-ohra e as atividades produtivas (indústria, agri
cultura c pecuária, comércio c rêdc hancúria). No capítulo 
rdcrcnt c ús perspectivas do desenvolvimento de Juiz de 
Fora, silo caracterizados os pontos de estrangul amen to c su
g ·ridns as medidas que poderão eliminá-los . 

Os técnicos do Conselho estudaram os problcrnas 
regionais do Vale do São Mateus, onde se localiza a Zona 
Contes tada, entre Minas c Espírito Santo. O Govêrno do 
Estado baixou decreto dispondo sôbre a criação da Comis
siío Executiva do Desenvolvimento do Vale do São Matcus, 
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IJUC deverú apresentar programa para o desenvolvimento 
daque la vas ta úrea. 

Tendo sido a cria<;ão da Cidade Industrial de J uiz 
de Fora obj e to de estudo e deliberação, íncumbill-sc a Se
cre!aría de e.· ;uninar todos os aspectos do prolJlellla . A 
monografia ebhorada com visUt · ú I Heun.ião da Co11fe
rêm:ia do P~tr;: íb<t do S ul p ermitiu a imediata adoção de 
nH·did;ts de ordcill p r úlica, visando ú rúpida concretização 
d o plmw. 

Os L{cn icos do Conselho tonwra !li parle 11 n H Semana 
de Estudos Geológicos, realizada em Ouro Prê to, tendo 
ol'el·ecido ao condave, como contribuição, es tudo sôhre a 
cxplora<;ão do miné rio de zinco no Es tado. 

Por proposta do CODEMIG, criou-se Grupo de Tra
ba lho para estudar as condições em que se encontra a in
dús tria farmacêutica em l\Iinas Gerais. Compõem o Grupo 
represen tantes do Conselho que, na (ruali dade de técnicos, 
realizam atualmente <.:omplcto levantamento da situação 
d ··sse ramo industria l em nosso Estado, a fim de propor 
medidas concretas reladonadas com os problemas de ma
téria-prima, fin:t nda mento e desenvolvimento tecnológico . 

Estuda, também, o CODEi\IIG <1uestões relacionadas 
com a indústr ia cerü nti cu, hem como a c t'Ía\~ão de serviço 
de vendas n a Feira Permanente de Amos iTas, a participação 
de Minas nos trabalhos da Comissão Interestadual da Bacia 
do Pnranú-Uruguai, o levantamento das estatísticas de ex
portação c im porlaçi'ío do Estado, ~1lóm da divulgação de 
aspectos da vida econômica mineira, através da "Carta 
Inforlll aliva" . 

ATUAÇÃO 

llO PLEN.\1\Io 

Dentre os assuntos a preciados p elo plenário do Con
selho, deslucmn-se a proposta para reorganização dos ser
viços estatís ticos do Estado, a criação do Instituto Mineiro 
do Arroz e do Banco do Desenvolvimento do Estado de 
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Minas Gerais, o programa habitacional do Govêrno, a cons
trução do Centro de Abastecimento de Belo Horizonte c o 
problema do suprimento de ClH:rgia elétrica a Juiz de Fora . 

PI\OGHAM.'I. 

DE AT!Vfi)Al>ES 

Em reumao do plenário, o Conselho do Desenvol
vimento aprovou o seu programa de atividades para 1962. 
Considerou-se como tarefa pl·ioritária a implantação, em 
definitivo, da nova estrutura do Conselho, definida em. le
gislação r ecen te. 1~ oram aprovadas as normas para execu
ção das tarefas búsicas dos setores técnicos . Fixaram-se 
diretrizes para a organização do cadastro industrial, pura 
os estudos de programação regional c para a prestação de 
assistência_, técnica a emprêsas, especialmente de carátc1· 
pioneiro. Aprovaram-se, ainda, diversas iniciativas rela
cionadas com o estudo da realidade sócio-econômica de 
Minas e da propulsão do desenvolvimento r egional. Serão 
realizados cursos sôbre planejamento regional e concurso de 
monografia (Prêmio Cid Rebelo Horta), com o objetivo 
de laurear os melhores trabalhos sôbre o desenvolvimento 
econômico de Minas. O CODElVIIG promoverá, igualmente, 
seminários e estágios para seus técnicos em centros de pro
gramação existentes em outros pontos do País . 

13A N CO IJO 

DESENVOLVll\I I·:NTO 

Criado pela Lei n.<? 2.G07, de 5 de janeiro de 1!)()2, 
o Banco do Desenvolvimento de Minas Gerais destina-se, 
especialmente, a dar assistência financeira aos empreendi
mentos voltados para o desenvolvimento econômico do 
Estado . 

Dispensa o Govêrno especial aten<;ão ao nôvo come
timento, tendo determinado ns providências necessárias 
para que o diploma legal da sua instalação se complete com 
a regulnmenta<_~ão própria de modo a que se assegure o seu 
breve funcionamento. 

74 



1 -

É justo que antecipemos nossa convicção de que o 
Banco do Desenvolvimento de Minas Gerais virá constitmr 
fator preponderante de nossa expansão, oferecendo deci
sivo estímulo às iniciativas que venham somar-se aos es
forços que o Govêrno promove no sentido do fortalecimento 
econômico do Estado. 

CENTRAIS ELÉTI\ICAS 

DE MINAS GERAIS 

S/ A - CEIIIIG 

A Centrais Elétricas de :Minas Gerais, S/ A, desde sua 
fundação, tem centralizado tôda a política governamental 
no setor da eletrificação, estabelecendo as raízes do desen
volvimento econômico do Estado . 

A energia elétrica, como elemento propulsor do pro
gresso, acha-se presente em tôdas as fases da vida moderna, 
movimentando indústrias, levando maior confôrto às cida
des e aos lares e auxiliando o homem do campo em sua 
tarefa quotidiana. 

A CEMIG é hoje uma das maiores organizações do 
País, no seu ramo, graças ao apoio que vem recebendo dos 
Governos Estadual e Federal e das entidades de crédito 
nacionais e internacionais. 

ANOS 

1952 

1956 

1961 

Os números abaixo atestam o seu enorme crescimento: 

POHNCIA INSTALADA 

c. v. 

17.500 

155.700 

362.000 

N.O 
l ndice 

100 

945 

2.067 

PRODUÇÃO INVESTIMENTO 

Milhores 
de kwh 

- - --

47.889 

336.362 

1.1 91 .3 11 

N.O 
lndice 

100 

702 

2.488 

Milhores 
de Cr$ 

500.000 

3.150.000 

10 .005 .000 

N.O 
lndice 

100 
630 

2.001 

CAPACIDADE ATUAL 

O sistema gerador do Grupo CEMIG, compreendendo 
atualmente 20 usinas espalhadas em grande parte do terrí-· 
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tório mineiro, possui a potência i ns tnL1da de 3G::!.Oü0 c.v., 
havendo produúdo, em 1961, cêl't·a de l. 200 llülhões de 
lnYh. 

A CEMIG couta eorn ex tenso sis tema de lransmissuo 
em alta voltagem (2.:300 km) , 400.000 kVA de eupacidade 
instalad.a em subestações ahaixadorns, 1. 501 krn de r êdcs 
d e distribuição em 61 localidades c W2 km de liuhas rurais . 

~DPIUi\IENTO 

I>E EN EHGlA 

o Estado <le Minas Gerais tem ~ma eCOHOTllia runda
mentada essencialmente na exploração de suas excepcionais 
riquezas minerais, tlUe Somente podcrú ampliar-se em 
função da colocação no mercado de novas fontes produtoras 
de energia, o que explica o surgimento c expansão de in
dústrias siderúrgicas (lVIanncsmann, Belga-Mineira, Acesita , 
a inda neste ano, a USIMINAS etc.), de indústrias de cimento 
(Itaú, Cauê, Barroso, Cominei), de indústrias de alumínio, 
ferro-ligas, tecidos, produtos químicos, maquinário etc. 

A CElVIIG, paralelamente, fornece energia a mais de 
uma centena de localidades, quer através de suprimento em. 
grosso, para as emprêsas de eletricidade (Cia. Sul-Mineira, 
que serve a dezenas de localidades, Cia. Mineira de Eletrici
dade, que ahas lece Juiz de Fora etc.), <Jller n1 cdümte o forn e
cimento direto a 61 localidades mineiras, das quais destn
cam-se Cidade Indus trial, Montes Clnros, Governador Vala
dares, São João del-Hei, Barbacenn, Itaúna, Sele Lagoas, 
Divinópolis, Oliveira, Uberaba, Araxá e Teófilo Otoni . 

Em conjunto, estima-se que mais de 0.000.000 de 
mineiros recebem o benefício da energia gerada pela CEMIG. 

REC UII SOS PAHA O SI~TE i\lA 

ELI~TIUCO EXISTENTE 

O sis tema atual ua CEMIG, representado por tôdas 
as usinas, linhas de transmissão, subestações, rêdes de dis
tribuição, laboratórios, almoxarifados, escritórios c demais 
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instalações, cus tou cêrca de 7 bilhões de cruzeiros c :JO mi
lltôcs de dóla r es . 

Do lola l rehiliYo ú moeda nadonnl, a m aior parte é 
representada pelos r ecursos provenientes do Estado, prin
cipalmente derivados da Ta.· a de Hecuperação Econômica . 
A outra parte foi rcnulada de empréstimos concedidos pelo 
Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico c de acio
uistas pariicularcs, cuja partici pação é cada vez mais ani
madora, c de r einvestimentos dos d ivid endos cahí 'eis ao 
Estado, que, por fôrça de lei, são vinculadm; ao program a 
de eletrificação. 

Dos 30 milhões de dólares, cêrca de 20 milhões pro
vieram de empréstimos a lougo prazo concedidos pelo ll3HD 
c EXIM. Os r estant es 10 milhões represen tam créditos de 
fabricantes americanos c europeus . 

A estrutura finam:cira da CEMIG é apoiada cssen
dahnente na Taxa de Eletrificação c sua regular entrega 6 
indispensável, em função do vulto dos cmprccndimL'lltos 
que a Emprêsa ohjctiva realizar no futuro, a fim de ga
rantir o adequado suprim ento de energia de <rue carece o 
Estado para desenvolver-se plenamente. 

Oulro falo especi al a ser desla c ~: do refere-se aos re
sultados finan ceiros obtidos pela CEMIG a partir de 1!).);), 

permitindo a di s trihuiçüo r egular de dividendos aos seus 
acionistas. 

EXPANSÃO l'C'ITJ\A 

O uconJpanhanle!llü sis temú tico d:t cvolw;ão do 111 ' r 
cado de ener gia permitiu ú CEl\UG tomar t<Jd as as provi
dências necessúrias ao equacionamen lo das fontes produ
tora s de energia elétrica, imprescindíveis ao Estado de l\ li
nas parn, não ~•ó manter o m esmo ritn10 de cletriricac;.ão un
teriol', como também es tender seus beneficios a um núm ero 
maior de cidades c dar inicio à implantaçüo r acional da 
eletrificação rnral. 

A gcrac:ão de energia elétrica recrucl'ida pelo Estado, 
em 1965, situa-se em tômo de 5 bilhões de kwh . Is to 
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significa que será necessano prover uma geração adiCional 
de 2 bilhões de kwh entre 1961 c 1965, o que representa 
instalar 700.000 c. v., estender linhas de transmissão, montar 
subestações e construir novas r êdes de distribuição . 

A capacidade adicional necessária em produção será 
atendida através de duas grandes usinas : Três Marias .e 
F urnas . 

O vulto dêsses dois empreendimentos, com seus r es
pectivos sistemas de transmissão, fêz com que a CEMIG 
buscasse a associação com o Govêrno Federal, de onde re
sultaram a organização da Centra l Elétrica de Furnas c o 
convênio com. a Comissão do Vale do São Francisco, para 
a construção de 1 r ês Marias . 

THÊS l\IARIA~ 

É urna obra de finalidades múltiplas, com potência 
final de 720.000 c.v., onde a CEMIG, como empreiteira geral, 
conduziu a sua construção com. máximo de empenho, ha
vendo concluído a barragem de terra em 19GO. 

Em 1961, a CEMIG convergiu os seus esforços, a fim 
de prosseguir na construção da casa de fôrça, es tando em. 
fase de tes tes as duas primeiras unidades, a :J.9 em fase de 
instalação e a 4."' será encomendada n este ano . 

O programa de operação das t! principais unidades, 
cada uma com 90 .000 c. v., pode ser previsto nas seguintes 
datas: 

1.9 unidade : maio de 1!JG2 
2."' unidade : jtmho de 1962 
3."' unidade : m ead os de 19G:~ 

4.9 únidadc : m.eados de HlG l 

P ara trazer a energia produzida por Três Marias até 
a r egião centra l, foi construída uma linha de transmissão 
em 300.000 volts, com 250 km de ex tensão entre Três Marias 
c Barreiro . Eslú em fase fin al de montagem a poderosa sub
cs ta~:ão nbaL·a dora do Uarrciro, com cêrca de 730 .000 kVA 
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de capacidade, por onde entrará no sistema CEl.YIIG a 
energia produzida em Três Marias, como também parte 
da de Furnas. 

Essa subestação representará a maior concentração 
de energia do País, estando apta a suprir de elevadas cargas 
inJústriais que pretendem localizar-se na região central do 
Estado. 

!'UH NAS 

Trata-se da maior usina do País, com 1.600.000 c.v., 
cuja construção está a cargo da Cenb:al Elétrica de Furnas, 
S .A., emprêsa controlada pelo Govêrno Federal, na qual a 
CEl\1IG participa com 25 % do seu capital social e tem asse
gurada a metade da produção da usina em quaisquer de 
seus es túgios. 

As unidades geradoras de Furnas deverão iniciar sua 
operaç.ão no período 1963/196:1, onde o Estado, através da 
CEMIG, vai investir até aquela data a importáncia de 1.200 
milhões de cruzeiros, já tendo realizado 600 milhões . 

As quatro primeiras unidades de Três Marias e mais 
as duas de Furnas garantem o abastecimento de energia a 
Minas, provàvelmente, até 1965. 

De 1965 a 1968 pode-se prever a instalação sucessiva 
das restantes unidades de Furnas e Três ·Marias, de acôrdo 
com o comportamento do mercado consumidor. 

OUTRAS USINA S 

l\Iuito embora a produção das usinas de Três Marias 
c F urnas possam, teoricamente, r esolver o problema de ge
ração de energia, outras fontes de abastecimento foram e 
con tinuam sendo estudadas para complementar o suprimen
to regional de algumas áreas do Estado, tendo em vista os 
cus tos comparados do sistema de transmissão, subestações 
c melhor aproveitamento das instalações j ú existentes . 

Assim, a r egião de Governador Valadares-Teófilo 
Otoni es tá sendo atendida mediante instalação de uma usina 
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diesel-elé trica de 900 c.v. em Tcó rilo Olmli, cuquanto ni:í o 
se conclui a ampliação da Usi na de TrOlHJUeiras, com nwis 
de 6 . 000 c. v . , j á em fase finnl c conscqücll te const ru ~:üo 
de uma linha de transmissão de Governador VaLi dares 
até Teófilo Otoni. 

As regiões do Trifmgulo Mineiro (Uberaba, Ar axú, 
Conquista, Ibiú), c do Alto Paranaíba (Patos, Pn trodnio 
e tc.), es tão sendo supridas em caráter precário, em vista do 
"deficit" de energia ali encontrado, m ediante a instalação 
de unidades diesel-elétricas em Araxú, Uberaba c Patos de 
Minas. A solução definitiva para o problema de energia 
dessas regiões será o abastecimento da Usina de P eixotos, 
que passará a supri-las e mais a zona de concessii.o tia Em
prêsa Elétrica Siqueira lVIeireles, a fábrica de níquel em 
Pratápolis e as obras de Furnas. 

LI NHAS DE 

THANSMISSÃO 

Além das linhas já citadas, acham-se programadas 
para 1962 as principais linhas, des tacadas a seguir. 

SALTO GH ... NDE

IP:\Tl);G.'\ 

Esta linha abaslecerú a importante fúbrica da USI
MINAS, em Ipatinga, prevista para fun cionar eJu junho 
dês te ano, c poderú ser es tendida à região norte da Zon a 
da Mata, onde hú permanente "deficit" de energia. 

PEIXOTOS- SACI\Ai\LE.l'\"1"0-

AHAXÁ- PATHOCÍN JO

P ATO S 

Esse conjunto de linhas des tina-se a abastecer ns im
portantes regiões do Triângulo c do Alto P aranaíba, espt 
rando-se sua conclusão ainda para ês le ano . 

llARBACENA- PT:\U 

Com os entendimentos concluídos para o conlrôle do 
Sistema Piau pela CElVIIG, es tá programado construir essa 
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linha de interligação com. aquêle sistema, a fim de aumen
tar o suprimento de energia à p1:óspera região <le Juiz de 
Fora . 

UBERABA-UBERL.Ã..NDIA 

A construção dessa linha permitirá a interliga<;ão com 
o Sistema da Cia . Prada de Eletricidade, possibilitando au
mento do fornecimento de energia para a r egião. Essa in
terligação tornou-se poss.ívcl graças ao auxílio do Govêrno 
Federal. 

THJ~S i\ [AHIAS

l\IONTES CLAROS 

A CEMIG, desde há m uito, vem se cs[or<:an<lo jmll o 
ao Govêrno Federal no sen tido de conseguir os r ecursos 
necessários para a ligação da úrca de Mon lcs Claros ao seu 
sistema gerador de Três Marias . Com o créd ito espccin l 
de 300 milhões de cruzeiros, votado pelo Congresso e san
douado pelo Exnw . Sr . Presidente da República, c atnwés 
de convênio com a Comissão do Vale do São Francisco, será 
dada a solução definitiva para a região de l'I'Ion les Claros. 

O investimento a r ealizar em 1962 em linhas de 
transmissão csbi orça elo em. GOO milhões de cruzeiros . 

SUBESTAÇÕES 

Além das ampliações c melhorias prognmHHbs para 
1062 nas suhcstnções existen Les, tais como Nova Lima, 
Lafnic le, Cidndc Industrial, Itahira , Suo João del-H.ci, La
vras, Barhaccn a, Governador Valadares ele., estão preYistas 
as seguintes novas subestações : Ba rrci ro, Araxú, Patrocínio, 
Patos, C:ampo Belo, Clúndio c Carmo da Ma ta . 

O investimento a rcnli za r em 1DG2, somente 11cssas 
obras, serú de GOO milhões de crnzciros . 

Hf::DES DE 

Dl ST!\ll.HJH~ÃO 

Está prevista para êstc nno a construção de novas 
rêdes de dis tribuição nus seguintes cidades: Pa las de 1\l i
nas, Araxú, Patrocínio, Uhcraba, Santo Antônio dos Campos, 
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Santo Antônio do Amparo, Bocaiúva (2.9 etapa), Monlevadc 
(2. ~ etupa), Cajuru, Di rinópolis, Carneirinhos, Abae té. 
Araçuai, Bicas, Campo Belo, Formiga, Ibiú, Igarapé, ltam
hacmi, Ilapece rica, Múrio 'Campos, Ponte Alta e Remédios. 

Com os melhoramentos c ampliações a serem efetua
dos nas r êdcs de dis tribuição, está previsto faz er um inves
timento nes te ano, da ordem de 700 milhões de cruzeiros. 

INFLUI~NCIA DA CEJ\[1({ 

NA EXPANSÃO 

ECO NÔMICO-INDUSTHIAL 

DO ESTADO 

A energia é simultâncarnen te efeito c c a usa do desen
volvimento econômico c, como conseqüência, a falta de adc
<[Uado suprimento de eletricidade provo<.:a e cria obstáculos 
ao progresso. 

Como infra -estrutura, a energia elétrica provoca a im
plantaçflo de indústrias, promove o vigor da economia pela 
ampliação do mercado de trahalho, acelera o progresso 
pelos efeitos a<.:mnulativos de renda, promove o homem na 
escala social. 

A qua ntidade de energia disponível é um dos r equi
sitos esseuciais ú riqueza de uma região, e quanto mais 
energia dispõe essa região, mais rica será para pretender 
alcançar um elevado nível de vida. 

O Estado de Minas Gerais, dispondo de inesgotúveis 
recursos minera is, possui imenso potendal hidrúulico (da 
ordem de 20 milhões de c.v.), qu e vern sendo a proveitado 
para <.:olocar em movimento tôdas as suas r iquezas naturais. 

A CEMIG surgiu como contingência elo progresso, para 
forn ecer a cucrgia de que carecia o Estado para desenvol
ver-se . Hoje, Minas Gerais conta com um parque indu s
tria l em crescente expansão . 

A CEMIG forn ece energia a cêrca de 90 % do parque 
industr ia l mineiro, o qua l consumiu em 1961 aproximada
mente 900 milhões de k wh. Esse número ika abaixo 
apenas do consumo industrial de São Paulo. 
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Pcrmitiodo a instalação e expansão de indústrias, a 
CEMIG vem contribuindo decisivamente para o desenvolvi
mento do Estado . Tanto assim, que a renda "per capita" 
passou em têrmos r eais de Cr!jl 1. 869 em 1950, para 
Cr$ :2 . 780 em 1D60, devendo-se nota r que o setor indus
trial tem eontribuído com crescente parcela para a compo
s içáo dessa renda . Os dados disponíveis em 1958, por setor 
de atividades, apresentam maior crescimento do setor in
dus trial: 

Âll i) S 

Renda interna do Estado de llfinas Gerais 

em milhões de cruzeiros 

Agri cultura Comércio Indústria 

Valor N .v Va lor 
índice 

100 :1 .Oü!l 

2!12 111 '7!ji 

Valor 
índ ice 

100 4.55G 

350 16 .809 

N.o 
i nd icc 

100 

:no 

A perspectiva de garantia a longo prazo de disponi
bilidade energdica, a par de outros fatôres favoráveis de 
industrialização, coloca o Estado em posição privilegiada 
no País para atrair novas indústrias c possibilitar a expan
são dns já existentes . :f.:sse fato es tá refletido no ritmo de 
industrialização que se processa em Minas, de vez que a 
c;ula momento a CEMIG vem sendo convocada para fazer 
llOvos suprimentos industriais em quase todo o território 
min eiro. 

Estudos detalhados indicaram true as indústrias abas
tecidas pela CEJ\IIIG contribuem com aproximadamente 
70 ?& da arrecadação da Taxa de H.ccupcração Econômica, e, 
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para cada 1 cruzeiro entregue p ·to Estado, na J'omw 11 • .; 

Taxa de Eletrificação, a CEMIG gera tributos para o uJ csm•> 
Estado de 3 cruzeiros. 

POLÍTIC.\ i E 

ELETRIFI C.\~_..i,() 

A H" I\.UZ .~ H 

A tendênci a do suprimento de cn C'rgin cktri t· a lhl 

Estn<lo de Min~l s Gcrnis está :1 i1Hlic~n· qn c, dentro de :d gum 
tempo, a CEl\UG poderú se YCr TW contingência e n a resp (,;l
sabilidade d e fornecer - direta ou indiretamente - cnugia 
a todo o Estado, que1· atra vés de iuter cfnn bios ou lntnsf,·
r ências de carga, (ruer através de suas próprias u sina s e ~i s 

tema de linhas d e transmissão. 

O provúvel ~1largamento da úrea d e atu ~HJto cb 
CEMTG, como órgã o executan te do Govêrno Estadtw l 1. 0 

campo dn eletrificação, es lú a ex igir medidas e proYid ·· I l 

eias que possibilitem esqucnwtizur em tempo húhil o pLl 
n e jameulo da sua exp ansão fu tun1. 

A política de cletriricação nrlol<t da pcb CEi\ IT G a p•'· i<l 
se em três p ontos l>úsicos: 

a) apressa r a indus triatiz:H,'i'ío do Estado pa ra ,•; ,
ranlir o co nsumo da energia a se r gerada por · Trê·s \lal' i t'; 

c Furnas; 

h) equacionar o :dcnditn t Jllo d e cnergi:1 :1 lod<, (h 

muu icí pios miuci ros ; c , 

c) implantar a clclril'icac:[ío rural em 1\I in :ls (;r· ra í-; , 
seja pela suhJracJío das linhas c: islentes de p en ctra t: ft< J . lu 
Interior, se.ia peln c.xccuçuo d e proj etos específicos (' lll r•' 
giôcs de te rras allmnen lc agricultúvcls . 

Os problemas da gctw:ilo de energia acham-se PL' t' i't i
tam ente delineados c em plena execnc;ão, seja p ·h c rl ll'i 

trw:ão de Três Marias e F umus, seja pelos trallalhos qL: c ,:,~ 

realizam em diversas r cgiôcs do Estudo (llle cxigiru 111 ... J 

lu ções cspe ·íficas. 
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Do lado do consum o, d eve-se r ealça r os seguintes 
p<ll llos húsicos de ação: 

a ) possil ,ilitar c suportm· o desuwolvimcnto do par
q ue indus trial do Estado; 

h) es tender os hcnd'ícios da energia às populações 
u rh:mas, no maior número possível de municípios, dentro 
d t· um se rviço regular, raciona l e eficiente; 

c) impbntnr um programa racional de eletrificação 
r w ·;tl , especialm en lc parn atenuar o desequilíbrio agrícola
indus lrial; 

d) util izm· ao múx imo as organizações particular es 
{': is tclltcs, conccssion úrios d e: eletricidade, procurando esta
he!cccr programas de u niform ização de ciclagem e volta
ge m, de padronização, de transmissão c distribuição e fa
;-:e:tdo fo rnecilnenlo em grosso aos seus sistemas elétricos; 

c) manter n sa lu tar oricntac;üo de investim en tos à 
La -; e da necessária rentabilidade financeira ; 

f) estudar soluções n~g i onais ou loca is paru aqnêles 
cons tmidores situados a grandes distâncias do sistema bú
~, i co de linhas da CEMIG; 

<>) n ohtcr a colaboração fi nanceira de tôdas as fontes 
d isponíveis, dentro dos quais se incluem o capital privado 
<.: pedidos de financiamento a organismos internacionais qu e 
oferecem condições exccpcionn is de juros e pagamento. 

Para levar a bom têrmo o plano de eletrificação do 
Es tado, necessário se torna njustar o orçamen to das obras 
c1>m os r ecursos di~;poníveis. Daí as providências tomadas 
pnra a obtenção de emprés timos nacionais e estrangeiros c 
<I incisiva cam panha de recrutamento de capitais parti
cnlar e. ·, não se esquecen do de relacionar a indispcnsúvcl 
participação do Estado na entrega dos r ecursos provenien
tes da Taxa de Eletrificação c também os da quo ta do Adi
cionnl n eembolsúvel, conforme r ecente legislação . 

Cumpre, a liús, informar a excelen te acolhida c1ue mc
r cccn o pedido de finan ciamento feito pela CEMIG, no valor 
de 5 milhões de dólares, ao Banco Interamericano de Desen-
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volvirncnto, para completar os r ecursos necessários ú ele
trificação de dezenas de cidades mineiras. 

Outro fato auspicioso r efere-se tt obtenção de 7:l:> .OOO 
dólares da ONU para estudos c inves tigações hidre lt.'·tr ica~ 

no Estado de Minas. 

Espera-se que êssc es tudo, o primeiro do tipo a ~;er 

realizado no País, indique com. segurança quais as nhrw-; 
prioritárias a serem executadas no futuro, para garantir o 
suprimento adequado de energia ao Estado. 

Espera ainda a CEMIG concluir negociação junto ao 
BNDE para a subscrição de capital, no valor de 2 bilhões 
d0 cruzeiros, oriundos do Fundo Federal de Eletri fit' açi""iq. 

DEPARTA:\J E~"I O IJE 

AGUAS E ENE!H iL\ 

E LÉTHIC.\ 

Entre as atividades desenvolvidas pelo Departmncn
to de Aguas e Energia Elétrica, destacamos a cooperação 
prestada aos municípios, através de estudos de proj etos de 
pequenas usinas, linhas de transmissão e r êdes de distri
buição e algumas construções . Neste caso, inclui-se a usin a 
de Carmo de Minas, no Ribeirão Süo Pedro, onde as obras 
estão em franco progresso, com a linha de transmissão jú 
concluída c parte da r êde de distribuição m clhorad;t. 

Em Conselheiro Mata se encontram em conclusão as 
obras de construção da usina D. Serafim, que em Jn·cv•2 
estarú em funcionamento . 

Procedeu-se, igualmente, à constrw;ão da linha do Fe
cho do Funil a Nossa Senhora ela Paz, bem como ela r êde de 
distribuição do povoado e a dos sitiantes, com aproveita 
mento de quase todo o material das antigas linhas do sis
tema de Betim. 

Atendeu-se ainda aos reclamos da populaçüo de 
1\ifanhumirim, restabelecendo-se os focos da iluminação pú
blica c elaborando-se projeto e orçam ento para radical :;.·,;
forma da rêde de baixa tensão. 
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Consta do plano de trabalho para o ano corrente a 
complementação da coleta de dados para estudo do a pro
veitam ento do Hio Paranaíba, cabeceiras até a Divisa d<~ 

Goiús, e a do Suaçuí Grande, além do atendimento nos in
terêsses dos municípios. 

No plano de construção, destacam-se as linhas de 
transmissão de Bartolan a Campestre, c subestação, t.:om 
auxílio de verha federal, de Congonhal a Ipuiúna, da usina 
da Cachoeira da F umaça, no curso do Rio Prêto, a Espera 
Feliz, e de Lourenço Velho a Barra (distritos de ltajuhú e 
Delfim lVloreira), em convênio com os conccssionúrios. 

HIOH01\UN.\S -

SITUAÇÃO 

J)A E l\1 PHESA 

Constituiu-se a HIDROMINAS, como Sociedade, at ra
vés de Ata da Assembléia Geral, que se realizou em :}() de 
junho de 1961. 

Procedeu-se ú regulamentação da constituição da Em 
prêsa perante a Junta Comercial do Estado, tendo o res
pectivo processo, após o competente r egistro, sido arquivado 
mH[uele órgão sob o número 15.079, em 16 d e julho de 1961. 
Além dessa m edida jurídica indispensúvel ü r egularização 
da Sociedade, promoveu-se, por escritura pública, a trans
fcrêucia do domínio dos bens incorporados ao ca pital da 

Emprêsa . 

Atualmente, ultimam-se as providências par a o a u
m en to do capital da Sociedade, de modo a permitir-se a 
iH corporação dos demais bens que devem integrar o pa
trimônio social, nos têrmos da legislação que r ege a 1-IIDHO
MINAS. 

PESSOAL 

~o que se refere ao pessoal, teve a Diretoria de eu
freu ta r o problema sob tríplice aspecto : o prim eiro, quanto 
a< pessoal que, na sede da Emprêsa, deveria controlar os 
di versos serviços <Jue nos cumpria assumir; o segundo, rc-
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fercule ao pessoal que a Emprêsa devia, ou uuo, absorver, 
c que antes pertencia ao Estado; c o terceiro, rcla ti v o :\quc
lcs elementos vindos de cmprêsas particulares, <IUC explo
ravam serviços nos bens incorporndos. 

BENS 

No que tange aos bens incorporados c que serão m
corporndos no aumento de capital, foram lomadas m; se
guin tes medidas efetivas: 

AHAX.\ 

Rcccheu-sc o Grande Hotel de Araxú da firma Hotel 
Quilandinha, S . A., imprimiu-se considerável melhoria na 
parte de sua restauração, dando-se-lhe categoria condizente 
com o seu renome. Remodelou-se o setor social do hotel, 
1·econstituindo pinturas, móveis etc., além de recuperação 
~io serviço de som, principalmente nas instalações de alto
falantes. Criam-se, atualmente, melhores condições de r e
<ercação, hem como se intensifica a publicidade da Estância. 
Estuda-se a industrialização da lama medicinal de Araxá e 
d~ seus sais sulfurosos, hem como o engarrafamento da úgua 
radioativa, e está sendo elaborado o plano-diretor da Bacia 
do Barreiro, pela INTERPLANUS, para o desenvolvimento 
rncional c técnico da Estância. 

BAHBACENA 

Quanto ao Hotel <l c Barhaccnt1, cclehrou-se contra lo 
com a Escola de Sonda<lorcs da Secretaria da Agricullurn, 
para a perfuração do poço que o abastecerú de úgua. Os 
trabalhos já foram iniciados por aquêle Departamento da 
Secretaria da Agricultura, c~;pcrando-se sua breve coll
dusão. 

CAM13UQlJII'..\ 

O Parque de Cambuquira encontrava-se, relativa 
mente, hem conservado, exigindo, no entanto, a conclusão 
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(lc serviço~ de ajardinagem. Com o auxílio do Departa
men to de Es tradas de Rodagem, iniciou-se o eneascalha
mcnto de lôda a área do pútio anexo ao Prédio de Enga r
l'<l fnm cnto, bem como as obras de complen1en tação do 
gramado . 

Es tão sendo elaborados, com a cooperação da INTEH
PLANUS, pro jetos indispensáveis ü cm1struçuo de um núcleo 
rc ·idenc.ial des tinado a abrigar os favelados de Cambnquira . 

Providencia-se ainda, relativamente ao balncúrio t_k 
( '.ambuqui ra, o aproveitamento de um manancial destinado 
a nliJ 1cntação das caldeiras c banhos termais. 

Quanto ao problema da venda de águas, é ob jeto de 
t:studos o atual contrato, de molde a dar-se ú matéria soluçf\o 
compatível com os interêsses do Estado e da Emprêsa. 

Ci\XAl\lBU 

Estú sendo objeto de cxnme, por parte de connssao 
c.:;pecialmentc designada para êsse fim , o contrato de con
cc~são para exploração das úguas minerais de Caxambu. 

CONTENDAS 

F oram realizados estudos para a eaplação definitiva 
e aproveitamento dus fontes jú exis tentes, bem como o 
levantamento topográfico da indispensúvel úrea de proteçtío 
às fontes . Por outro lado, estão sendo mantidos com o 
DEH entendimentos relativos ú construção de uma variante 
!io·ando a BR-76 a Contendas. 

b 

LAi\lBAI\l 

A Estância de Lambari encontrava-se em condições 
prccúrias de funcionamento, exigindo providências imedia· 
tas, visando à sua recuperação. Assim é que desde logo 
se impôs a necessidade de se elaborar pro jeto para a cons
trução do P rédio do Engarrafamento, para o que foi fci ta 
a tomada de preços entre firmas especializadas na cou -h·u-
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'::fio de es truturas mctúli cas . Dentre as propostas ::tpr·;<>en
tadas, a que melhores condi<;õcs ofereceu foi a da Indústria 
c Comércio ITAPUAN Lida ., eom n qual, em l1 de de
zembro último, foi assinado o contrato para a cxccllção da 
obra. Celebrado o contra to, seguiram-se entendimentos C011l 

a rirma Cbelle do Brasil, S.A ., a rim de que esta provi
denciasse, tão logo ficasse pronta a estrutura metúlica, a 
instalação da JWH[uinaria já adquirida. 

Cogita-se, igualmente, da r emodelaç.ão do parque, 
para o <JU e se ultimaram as plantas . 

No gue se refere no Cassino, eonsiderando <Jne se 
trata de obra de arte arquitetônkn en1 ruíuas, promovem-se 
entendimentos junto ao Patrimônio Histórico e Artís tico 
:Nacional, no sentido de sua recuperação. 

POÇOS OE CALDA S 

Com referência ü Es tància de Poços de Caldas, pro
moveu-se o r ecebimento do Pálace Hotel, até então sob 
regime de arrendamento, adotando-se as m edidas recomen-· 
dadas para colocá-lo em perfeito funcionamento, de modo 
u preservar-se o seu tradicion al conceito. 

DESENVOLVIMENTO I N DUSTH!A L -

CIDADE IN DUSTII[Af. 

llE CONTr\GEJ>f 

Foram adotadas m edidas, junto ao Dcpartamenl1l 
Jurídico, para a rescisão dos contratos de aforamento de 
terrenos com em prêsas ou pessoas fí sicas que nuo cumpr '
ram as estipulações do fôro, tornando-se, assim, inadim
plentes. 

Em 1961, foram outorgadas úrcas às seguintes firma s 
industriais: Moref Llda. (indústria de móveis de fórmi ca) ; 
Eletro-Soldu Autogena Brasileir a S/ A, ESAB (fábrica de 
ele trodos); Odilon Santos Cia. Ltda. (indústria de au tü
peças); Machado Moreira Indústria c Comércio Ltda . (in
dústria de móveis de aço); Comércio e Indústria Brasil <.k 
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Produtos Agropecuários Lldu. - COIMBRA (labora tório de 
produtos veterinúrios); Assis Pires Couto (indústria de 
curtume e calçados); Dcutz-1\llinas, S/ A - DEl\HSA (fúbrica 
de tratores); Inaro Ltda. (indústria de artefatos Je con
creto); Márcio Rezende Lima - Mineração Zoroastro; L. A. 
Cardoso, S/ A (fúbrica de biscoitos e balas); Miguel Hasuk 
(fúbrka de Colchões de l\i[o]a Pachú); Siderúrgica Santa 
Maria, S/ A (adaria c peças fundidas de aço); Felipe de 
Bruggcn (indústria de es truturas m etálicas); Rodocn Ltdn. 
(indústda de rcgencrador de borraeha); Penita Indústria 
c C:omb·cio Ltda. (indústria de móveis estofados); Abrasi
vos Norton Maycr, S/ A . 

Por outw lado, iniciaram suas atividades na Cidade 
Inuuslrial de Contagem as seguintes firmas: l\Enasfer, S/ A 
(laminação ue aço); Laminação Maca roun Ltda. (lmninação 
de ferro); Bates do Brasil S/ A (sacos de papel multifolha-. 
dos); Guilherme Perrupato Ltda. (lajes pré-rnoldadas San
juta); Cooperativa Agropecuária do Vale do São Francisco 
Ltda. (engarrafamento de leite, fúbrica de leite em pó c 
manteiga); Laboratório Fama Ltda. (produtos farmacêu
ti cos); Cia. Minas Fabril (fúbrica de toalhas); Concreto 
Redimix de Minas Gerais Ltda. (cimento pré-mislurado). 

Foram ainda aprovados os projetos relativos ú insta
lação das seguintes emprêsas : Regus Aços Fundidos S/ A 
(fundição de peças de aço) ; Blocos Cimen to Ltda. (arte
fatos de cim en to); Norival Galvão Bueno - Minas Vidro 
Ltda. (fábrica de vidros e garrafas); Metalúrgica Módulo 
Ltda. (indústria de es truturas metáli cas); CJl\UC, S/ A ( es
truturas mctúlicas pesadas); Viação Cometa, S/ A (auto
peças) ; Em.prêsa Cidade Industrial ( concessionúria de linha 
de ônibus); Cia. Usinas Nacionais (açúcar, úcool , caré e 
bebidas); Milton Dias Pinho (frigorífico e aba te<louro de 
animais de pequeno porte) ; Cotonifício Minas Gerais, S/ A 
(fiação c tecelagem de sacaria de algodão); Indústria d ' 
Artefatos de Cimento c Arame São José Ltda.; Indústr ias 
Heunidas Itapi Ltda. (es tamparia, fiação c tecelagem); 
S/ A vVhilc Martins (oxigênio e acetileno); Machado Mo-
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reira I11dústria Comércio Lldn. (indústria de móveis de 
fórmica); Grcco-Dmncca S/ A, apm-elh s de oxigeuoter:tpia 
c cirurgia); Sociedade Glymar Uda. (peças fundidas de 
aço). 

Todos os aforamentos solicitados encontram-se em 
estudos, notando-se que a capacidade da Cidade Industrial 
de Coll Lagcm, com os pedidos existcn Les, já se acha prülica
mente esgotada . 

CIDADE IND USTHIAL llE 

S1\NTA LUZIA 

Foram dinamizados os trabalhos cxpropriatórios de 
terrenos, em caráter amigável, com a incorporação, em 
1})61, da úrea de 2. 581.470 m2 . Do total previsto para a 
gleba sul, 16 .000.000 m 2 já se acham regularizados c, em 
pleno domínio do Estado, 4. 8:3f.i. G-tO m 2 • Prosseguem os en
tendimentos para a obtenção de novas áreas, sendo a dis
ponibilidade atual calculada em 3 . 621.850 m 2 • 

Dentre os 50 pedidos de aforamento processados pelo 
órgão próprio da Secretaria da Agricultura, destacam-se os 
seguintes : Cerâmica Sanitária Porcelite, S/ A (indústria de 
]onças sanitúrias); Cia. Paulis ta de Louças Ceramus, S/ A 
(indústria de louças domésticas c azulejos); Indústria Pau
li sta de Equipamentos e Máquinas, S/ A - JPEM (indús tria 
de má(ruinas opera trizes); Nordon Indústrias Metalúrgicas, 
S/ A (calrleraria pesada ); Ciu. Nacional Forjagcm de A1,~o 

Brasileiro - CONF AB (indústria de reservatórios de todos 
os tipos e forjaria de aço); Brasil Vidros, S/ A (indústria 
<le vidro plano) ; Máquinas .Mineração Metalúrgica, S/ A 
(indústria de máquinas para mincnu;ão c escavadeiras 
Hovcr); Cia . Siderúrgica l3clgo-Mineira (aciaria de chapas); 
Lcmmcrz, S/A (indústria :.llltomobilís tica, chassis para 
caminhões c outros tipos de veículos, longarinas etc.); Indús
tria Automobilística l3orton, S/ A (engrenagens para caixas 
de mudança, diferenciais em geral); Papclminas, S/ A (in
dústria de celulose para papel); HE:MAPEX - Hccupcradora 
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de JVIúquinas Pesadas, S/A; Petróleo, S/ A - Petrobrás (ins
talação de refina ria de p etróleo) . 

Jú foram iniciadas as obras de instalação do Com
plexo Industrial Klabin Irmãos c Cia . , cuja etapa inicial 
é a produção de azulejos. 

Auto rizou o Govêrno a aquisição de maquín<uia, no 
valor de Cr!)i H . 000.000,00, para as obras de urbanização 
da Cidade Industl'ial. Da mesma forma, descnvolYem-sc 
os trabalhos destinados ao asfaltamento da antiga es trada 
San ta Luzia-Belo Hori zonte, imprescindível ao tráfego de 
ligação com o nôvo parque de indústrias . 

Foram c.·p<'di <lns cert idões negativas da ex istência 
de indús tri as similares em l\1inus, em r elação üs seguintes 
firmas interessadas: Brasil Vidros, S/ A; Oficina J\Iccftniea 
Neclcan Ltda., Indústria .Tupo Lida.; Usinas Siderúrgicas 
de Minas Gerais - lJSTi\UNAS; Sociedade Arngtwrilla de 
Produtos Suínos Llda . ; Zauli, S/ A, Aeromecfmico; Vidro 
Gema Ltda.; Cia. J\Iineíra de l\fclais; SOTEX - Sociedade 
Técnica Têxtil LtdH.; Dinamotor do Brasil, S/ A; C ia. In
dustrinl Santa 1\Iônicn, S/ A ; l\Iinns Vidro Ltda.; Indúslria 
Brasileira de Condu to res E létricos, S/ A; Cia . Brasileira de 
Brit[Uê tcs; BEMFIL - Benefic.iadora Mineira de Fios 'fêx -· 
teis Industriais Ltd:1. ; Cia. lndns lrial do Brasil SOCAFJ::; 
Ludenta Mnnul'a lora Ltda . ; Pot·celnna Monte Sião Ltda . ~ 
Judús tria Por ·clana C1rangola, S/A ; Indústria de Condr: n
sadores Lunna Lld:t.; i\íctaltü·gica Sa11to Agost inho Llda. 

ClDADE JNlH"S'!' l\ IAL IH: 

,) L' lZ llE FOli A 

O Dcp<ld:lll lêl llo ele Fomento IIH!us t ·i al da Scncla
ria da Agricultura participou do Grupo de Trabalho cons
tituído p elo GO\'l~l'llO do Estado pnra esiu dar a loc<llÍi:<l l;ão 
da Cidndc Imlu s lr i ~ll de Juiz de Fora. Após os estu dos 
ind íspcnsúveis, i'ni escolh ida c delimitada , na localidade de 
Bcnfica, um a ú1·ea dcdnnHb de uJ-ilidnde públic a pdo 
Decr e to n .'' (i .-1J7, de 1\l de dezembro de HHil . 
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Promoveram-se, igualmente, es tudos part1 a locali
zação de uma Escola de Aprendizagem Industrial em Juiz 
de Fora . 

I NSTIT UTO DE TECN O

LOGIA I N DUSTIUAL 

Assumiram r elêvo uo conjunto das atividades do 
ITI o estudo geológico preliminar da jazida de ba ux ita 
do Sêrro, considerada mna das maiores do País, bem como 
os trabalhos realizados em colaboração com o Departa
m ento Nacional de Produção Minera l para a pesquisa e a 
avaliação das jazidas de zinco e chumbo do município de 
Vazante . 

P elo Serviço de Geologia e Geoquímica foram inten
sificados os estudos e trabalhos preliminares de prospecção 
das jazidas de apatita do município de Abaeté ; de minério
de-ferro do município de Itamarandiba; da ocorrência de 
cassiterita em Crucilândia, além de investigações sôbre a 
ben tonita, em Estrêla do Sul, e coleta de amostras de rochas 
a lcalin ns no município de Poços de Caldas . 

P ;·estou o ITI ativa colaboração à indústria da 
construção c i vil em Belo Horizonte, efetuando 2 . 549 exames 
sôbre res istência do concreto, tendo o labora tório de quí
mica rea lizado um to tal de 3 . 534 anúlises diversas. 

Através dos serviços d e m etrologia, desenvolveu-se 
~tmplo traba lho de aferição d e balan(;as nos es tabelecimen
tos co1n crciais de Belo Horizonte, bem como em postos de 
a bas tecimento, bombas de gasolina c caminhões-ta nques, 
além de treina mento intensivo de me trologistas para a Ca
pital c os municípios vizinhos. 

SE HVIÇO llE 

l\ADTODIFUSÃO 

Embora s clll qua lqu er aum en to nas ta rifas de publi
cidade, foi sensivelmen te melhorado o índ ice de fa tu ramento 
da Húdi o Jn coufid l- ncia, que giro u em tôrno de Cr$ .. .. 
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~) L 0{)0. 000,00, com um acréscimo de Cr$ 22.000. 000,00, o 
que r efle te uma linha satisfatória de patrocínio comercial 
e a e levação dos níYeis da programação cultural c artística 
da em issom. 

Ocorre salientar, a inda, o aperfeiçoamento técnico 
da emissora r esultante da instalação já autorizada de nôvo 
tra nsmissor, em ondas curtas, de ~5 kw . 

Heccnte pes( rtdsa do IBOPE reve la que a Hádio In
confidência é a emissora mais ouvida em todo o Estado, 
com um índice de audiência igual a :~~~.4, contra 18,1 atri
buído ú classificada em segundo lugar. 

Foram r ellli zadas em 1961, com muito brilho, as co
memorações do "Jubileu de Prata" do Serviço de Hadio
d ifusúo . 

l'Eliii\ PEHl\'IAN ENTE 

DE Ai\IOSTHAS 

Processou-se uma reforma ge ral em suas diversas 
dc pcnJêucias c in stala~ões , para melhor c mais moderna 
~; prcsc llln ç ão dos mostruúrios de produtos industriais c das 
r iquezas naturais do Estado . 

Como centro de atração tmís tica c de propaganda 
da vida econômica de Minas Gerais, presta a Feira P erma
ne nte d e Amostra alualiza<las informações ao público atra
vés da distribuição de elementos estatís ticos e de amplo 
.Qocumentúrio g r·úfico c ilustrado . 

\.média diúria de visitantes é, ali, de 700 a 1500 pessoas. 

Em 1D61 , a F eira P erman ent e de Amos tras com e
morou o seu ' ·.Jubileu de Pra la". Foi r ecentemente visitada 
pela missão d e comerciantes d e pedras preciosas c joalhei
ros da Alemanha Ocidental, <[He em seu recinto puderam 
ohscn ·ar, com vivo inlerêsse, a multiplicidade das riquezas 
m ineralógicas do nosso Estado, visando à aplicação de ca
pita is des tinados ao seu maior aproveitamento industrial. 

85 



THAI3ALIIO E BE:Ir-ESTAH 

SOCIAL 

Tão logo se iniciou nossa Administração, propusemos 
ú Egrégia Assembléia Legislativa, através do Projeto de 
Lei n.'·' 1.~72, de 17 de fevereiro de 1961, se regulamentasse 
a Secretaria do Trabalho, criada pela Emenda Constitucio
nal n.') 4, de 30 de janeiro de 1951, com. a denominação, que 
nos pareceu mais apropriada, de Secretaria do Trabalho 
c Bem-Estar Social. Competir-lhe-ia cuidar, entre outros, 
dos problemas de Orientação Profissional c Organizações 
do Trabalho, Hahilaçüo Popular, Colocação Profissional, 
Orientação no Setor de Alimentação e Assistência ao Coo
perativismo . O Proj eto, <rue incluía ainda a criação das Se
cre tarias do Govêmo c do Desenvolvimento Econômico, não 
teve tramitação nessa Casa. 

Como os problemas do Trabalho se acumulassem c 
nosso programa de valorização do homem exigisse a atell
ção do Govêrno para setor tão importante, nomeamos, em 
1 O de março de 1961, um Coordenador que, sem ônus para 
o Estado, estudasse e coordenasse as atividades relacionadas 
com os assuntos <.le previdência, trabalho e bem-estar social. 

Urna série de tarefas foram enfrentHdas imedi ata
mente. 

Após minuciosa pesquisa, demos solução ú situaç5o 
de desabrigo a que foram lançadas 1.107 famílias, vitimas 
das enchentes que assolaram esta Capital, em começos do 
ano findo. Foi distribuído material para reconstruc;üo das 
moradias atingidas, lotalizando <.lez milhões de cruzeiros, 
crédito aberto pelo Govêmo c cuja aplicação foi por n <'Js 

determinada pelo Decreto n.'' 6.221, de 8 de fevereiro tT • 
1961. 

O esfôrço peb manulew:ão de um clirrw de cfctiYo 
hem-estar solicitou a presença do Govêmo em vúrios mo ·i
mentos opcrúrios, dos quais destacamos os seguintes : 

greve de tecelões em Marzagflnia, a qunl se 'inha 
prolongando por quase lr<~s meses, desde os fins de 1960; 
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a in tervenção do Govêrn o possibilitou a imediata volta dos 
trabalhadores ü indústria, por sua vez r ecuperada com a 
colaboração do Govêrno Feder a l ; 

greve dos empregados na ind ústria de eletricidade, 
evitada median te intervenção pessoal, que j ulgamos do 
nosso dever empreender em. contato direto com a assembléia 
de trabalhadores; 

greve dos bancários, cu j a fel iz solução se deve, ern 
parte, tam bém à interferência do Govêrno; 

revisão salarial, e 1 tôda a indústria de tecidos do 
Estado, com aum entos estabelecidos, de fo rma pacífica, 
através de a<.:ôrdo entre empregados c einpregadores, a teu
didns as peculiaridades r egionais, incluindo rentabilidade 
das emprêsas que, assim, puderam atender aos reclmnos 
dos operúrios, sem conseqüências danosas pa ra ~1 produção ; 

ainda nesse setor, podemos ineluir as reivin dicações 
dos fuucionúrios públi<.:os, que tiveram seus vencimentos 
suh~; tanciahncnlc acrescidos, na confon üdade de leis pró
prias votadas pela Egrégia Assembléia Legislativa. 

() Govêrno acompanhou de perto, prestigiando-as e 
auxiliando-as, diversas iniciativas do m.ovimcnto operário, 
como a realização do E ncontro Nacional de Trabalhadores, 
sob o patrocínio do IV Congresso Siudical do Estado de 
1\iinas Gcrab, o IH Congresso Naci.onal dos Trabalhadores 
Mctalúr:'icos, 1\Iceftnicos c de Material Elé trico, o l Congresso 
Nadonal dos Lavradores e Trabalhadores "\gricolas do 
Brasil, lodos ues la Capi al, c a I Convenção dos Servidores 
Públicos F ederais, Estaduais, Au úrquieos c Muuicipnis, 
rl'a lizada no Estado da Guanahara , com p artici pação de 
c.·prcs:iva delegação rnineira . 

Conta lo pcrma nen te foi mau tido com a popula<;i:ío 
fay eJada de l3elo Horizonte, atuando o Govêrno no atendi
m ento de reivindicações c direitos, sem qu ebra d~t paz 
pública . 

A fim de ins tilncioualizu ·, de algum modo, tôdas 
essas tarefas , tom amos inicia ti v as de ordem administrativa, 
destacando-se a eriacão do Conselho Estadu al de Reprcseu-
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tantes de Obras Sociais ( CEHOS), feita pelo Dccrelu u.'J 
6. 382, de 9 de novembro de 1961; a instituição do Conselho 
Estadual de Planejamento de Habitação Popular, pelo De
creto n .9 6.451, de '27 de dezembro de 1961, a que se acres
centou, para a realização (le programa espccífü:o, a criação, 
na Caixa Econômica do Estado, do Deptwtamcnto de Casas 
Para o Povo, contida no Decreto Il.'' 6.4!>7, de :n de janeiro 
de 1962. 

À Coordenação das Atividades, no Estado, relaciona
das com os Assuu os de Previdência, Trabalho e Bem-Estar 
Social, coube ainda estabelecer as bases de imediata criação 
da Universidade do Tmbalho em Minas Gerais, ·ujo fun
cionamento ainda neste ano, está na dependência de deci
sões que incumbirão às Sociedades de Economia Mista c 
às indústrias de base, sediadas em. Minas, as rnais necessi
tadas de mão-de-obra especializada. A UTHAMIG foi pla
neja da tendo em vista, sobretudo, a ascensão cultural do 
mundo do trabalho. 

USIMINAS 

A USIMINAS intensificou em 1961, de maneira vigo
rosa, os seus trabalhos em todos os setor es, para que em 
meados do corrente ano entrem em operação os fornos da 
Usina Intendente Càmara, em Ipalinga. A moderna unidade 
industdal, que ocupa uma úrca de 7 milhões de ll lctros 
quadra dos e que serú dotada de !llaior '·trem·• de dwp;1s 
do Brasil e da América Latina (:) nu•trvs), vai desti ll<lr sua 
produção à indústria de construção naval, de grandes reser
vatórios para lícruidos, inclusive petróleo, ú indústria auto
mobilística, de silos de armazenamen to de pl"Odllto: n :~ d

colas e uso geral, de que hú grande carência uo nl el-e:ldo 
nacional . Só para a primeira etapa, a invcrsüo total da 
USIMINAS é de 220 milhões de dólares, sendo 120 milhões 
fina nciados por . acionis tas j aponêscs (98 milhões) c por 
institutos de crédito e fabrieantes de equipamentos europeus 
(22 milhões). Dos outros 100 milhões de dólares - - valor 
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da inversão em moeda brasileira - cêrca de 15 milhões 
destiuam-se à aquisição de equipamentos nacionais. 

Em meados dêstc ano, vai entrar em operação a Co
queria de Ipatinga (a primeira de Minas Gerais) c, logo 
após, haverá a primeira conida de gusa na cmprêsa . Prevê
se para setembro a entrada em funcionamento do segundo 
alto-forno e da aciaria e, no fim do ano, a laminação de 
chapas estar á em condições de iniciar suas atividades . 

Para que isso se torne possível, houve mobilização 
das atividades da USIMINAS, em Ipatinga, Belo Horizonte, 
Rio de Janeiro, São Paulo, Espítito Santo, Paranú, Santa 
Catarina c em vários outros Estados c no exterior, mailtendo 
a Emprêsa escritórios em Dusseldorf, na Alemanha , c Tó
quio, no Japão. 

PÔ HTO 

P'\RA CAHVÃO 

O Pôrto de Vitória é húsico para o funcionamento 
da USIMINAS e, em face disso, foram estabelecidos enten
dimentos com o Departamento NacionaL de Portos, l·Uos c 
Canais, do Ministério da Viação, Companhia Vale do Hio 
Doce, Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico, para 
que tenha condições de recebilnento de carvão mineral para 
uso na Usina Intendente Câmara (600 mil to11eladas anuais) 
e exportação dos produtos acabados. 

Pelo Pôrto de Vitória, chegaram 111 mil toneladas 
de equipam eu tos destinados à USIMIN AS, que foram trans
porhtdos por via férrea até lpatinga c dês es já foram colo
cadas 70 mil toneladas. 

Abriu-se concorrência para forn ecimento de carvão 
m ineral es trangeiro para a Usina, tendo apresentado suas 
propostas, cêrca de 30 firmas de todo o mundo, o que de
monstra o interêsse e a confiança de organizl:lçõcs de vúrios 
países no empreendimento que era anseio centenário dos 
mineiros e que conta com a mais decisiva colaboração do 
nosso Govêrno . Com a Companhia Vale do Hio Doce foram 
realizados entendimentos para o fornecimento de minério 
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de ferro, destinado à Usina Intendente Ctunara, es tando 
prevista a utilização de 700 mil toneladas/ano. A Emprêsa 
iniciou também os trabalhos preliminares de lH'cparn1,·ão 
de suas jazidas de minério, em Machados, c de calcário, 
em Matosinhos, instalando-se o Departamento de Matérias
Primas e a Assessoria de Vendas c Mercados da USIMINAS. 

O início de venda dos produtos da USIMINAS sc rú 
ou tro Jato auspicioso para o nosso Estado, pela grande re
percussão que terá na receita pública e nas atividades pri
vadas ligadas ao comércio da Emprêsa, transporte etc . 

Nas obras de construção da Usina encontram-se em
penhados, em Ipatinga, 9. 000 servidores, cn tre engenheiros, 
técnicos, operários da USIMINAS c das firmas empreiteir as . 
Estão sendo admitidos 2. 000 jovens para a operação da 
Usina, os quais têm realizado estágios, através de cola bora
ção com a USIMINAS, na Escola de Engenharia, SENAI, 
Acesita, Volta Redonda, Hanna Co. 

No primeiro período de atividades, a USIMINAS vai 
necessitar de 3 .30L1 operários, de 285 engenheiros c operá
rios ca tegorizados . Com o segun do período, ês tc núm ero 
será e levado para 3. 737 operários e 335 engenheiros e ope
tários categorizados, num total de 4 .072 pessoas . Partin do 
da previsão de 6 pessoas por tonelada de a\"o, pre para-se 
a USIMINAS para receber, na primeira etapa, um tol;ll de 
37.500 pessoas, ~• ssim distribuídas : 5 . 500 operários e Fult 
cionúrios da usina c de ativid ades auxiliares (W% da po
pulnçi:í n) , 1 . :>OO pessoas n tivas em ou tros se tores (. I% da 
população) c :~0. 000 mulher es, crianças c inativos (80 ?~ da 
população) . Parn abrigar ('Ss;t população, scr i:í o ncccssúrios 
1.!J58 alojamentos pnra soltc"ros c 5.;)-12 utt idad cs rcsid ' 11-

ciais. Para a última etapa , quando a Usina pns-;ar ú pl'O
dução de 2 milhões de toneladas, as necessid ad es da CSI
MINAS serão de 12 mil operúrios c funeionúrios, o que 
darú uma população global à cidad e estim ndn em 72 mil 
habitantes . 

.T ú foram construídas em lpatinga 1 . 800 un idades 
residenciais, surgindo uma cidade moderna, planejada fun-
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cionalmcn t~. Estão em coucorrência as construções de mais 
1. 000 casas tipo operário, 33 casas tipo funcionário e dois 
aloj amcntos para 180 funcionários. Estão concluídos os 
projetos para oito alojam.entos para G10 funcioná r ios c 1:5 
a loj arncn tos para 1. 000 operários, num investimento de 1 
bilhão e 200 milhões de cruzeiros. Cuida a USIMINAS de 
resolver de maneira objetiva e rápida o problema habita 
cional de I pa tinga . 

PLANO EDUCACIONAL 

A USIMINAS celebrou acôrdo com o Sindicato dos 
l\{etalúrgicos de Belo Horizonte, para melhoria salarial do 
pessoal de Belo Horizonte, estendido aos mensalistas de 
Ipatinga. Forarn elaborados planos de treinamento do pes
soal, recrutado para operação da Usina, tendo sido comple
tado o treinamento de cêrca de 400 trabalhadores, plano 
de assistência médica ao pessoal de Belo Horizonte c dos 
escritórios, plano de auxílio-doença, seguro em grupo para 
os servidores, seguro de acidente pessoal para os japonêses, 
plano de serviço social de Ipatinga e plano educacional de 
Ipatinga, nos moldes preconizados pelo 'Govêrno para uma 
Universidade de Trabalho. O Centro Educacional J n ten
dente Câmara abrange tôdas as áreas do ensino primário, 
vocacional, médio e técnico. O curso primário será de 4 
anos, e mais dois anos de curso vocacional. A seguir, poderá 
o aluno optar pelo Ginásio, Escola Industrial ou curso do 
SENAI e, após 4 anos de ,curso médio, poderá ingressar no 
Curso Técnico, Técnico de Comércio, diplomando-se pro
fessor ou promovendo seu aperfeiçoamento profissional, 
num período de 3 a tl anos. A estrutura é muito flexível, 
permitindo entrosamento entre os diversos cursos, inclusive 
para ingresso, no curso técnico ou de formação de profcs
sôras, daqueles que não possuem o curso ginasial. Visa 
ainda o Centro a permitir o aperfeiçoamento de nível su
perior através de cursos intensivos, seminários, estágios etc. 

Já foram construídos em Ipatinga duas Escolas Hcu
uidas, o Grupo Escolar Almirante Toyoda, o Ginásio São 
Francisco Xavier, entregue aos padres Jesuítas, com capa-
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cidade para 350 alunos. Em convênio com o Ministério da 
Educação funcionará a Escola Técnica Industrial para 400 
alunos, internos e gratuitos, em área de 200 mil metros 
quadrados. O Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial 
estabeleceu convênio com a USIMINAS para instalação de 
Escola, com capacidade para 200 alunos, destinada a for
mar técnicos em manutenção mecânica, elétrica e operadores 
metalúrgicos. 

Entraram em funcionamento o restaurante construído 
pela USIMINAS, que fornece 150 refeições por dia, e o arma
zém do SAPS . Concluiu-se o projeto para construção da 
cantina da Sede, de acôrdo com a CLT, procedeu-se à re
classificação total do pessoal do Escritório, do I-tio, Vitória 
e de lpatinga, e concedeu-se melhoria, por acôrdo inter
sindical, ao pessoal do Escritório de São Paulo. 

A Sociedade de Análise Gráfica e Mecanográfica Apli
cada aos Complexos Sociais - SAGMACS - entidade ligada 
ao Movimento "Economia e Humanismo", do padre Joseph 
Lebret - foi encarregada da prospecção para orientaç.ão 
da política habitacional e de serviços públicos de Ipatinga, 
visando à organização de um plano-diretor para o Muni
cípio de Coronel Fabriciano. Vários engenheiros brasileiros 
da USIMINAS têm feito estágio em indústrias japonêsas, es
pecializando-se em operações siderúrgicas. 

NOVAS INDÚSTHIAS 

Com a implantação tia Usina Intendente Câmara vá
rias indústrias que aproveitarão os subprodutos químicos 
da coqueria j il se dirigiram à USIMINAS, manifestando inte
rêsse em instalar-se na região. A respeito, temos orientado 
a USIMINAS no sentido da atração de novas indústrias para 
o nosso Estado, através de um sistema de prioridade no 
fornecimento de subprodutos para as mesmas. Estão tum
bém sendo realizados entendimentos finais para coiJstrução 
de fábrica de ácido sulfúrico, para fornecimento à Usinu 
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Intendente Câmara e outras emprêsas do parque indus
trial mineiro . Abrem-se, assim, novas pe~rspectivas para a 
implantação da indústria química em Minas . 

CONTRATOS, COMPRAS 

E TRANSPOHTES 

O valor de compras efetuadas no Brasil, em 1961, 
para a USIMINAS, ascendeu a Cr$ 4.565.000.000,00, tendo 
sido transportados, pela Emprêsa, para a Usina Intendente 
Câmara, 157.000 toneladas de equipamentos. Foram assi
nados 96 contratos e aditamentos no valor de Cr$ . . . . . . 
1. 602.434 .287,50 . Os maiores contratos referem-se ' à mon
tagem da coçrueria, aciaria, sinterização, laminação de cha
pas e de placas e às estruturas da Fábrica de Oxigênio da 
Usina Intendente Câmara . O total dos 231 contratos e adi
tamentos assinados tem o valor fiscal de Cr$ 3.931.309.394,10, 
até 31 de dezembro de 1961. 

AUMENTO 

DE CAPITAL 

Em maio de 1961, foram designados os membros da 
Comissão de Negociadores entre os grupos brasileiro e j a
ponês visando ao aumento do capital da USIMINAS para 18 
bilhões de cruzeiros, com representantes do Banco Nacional 
do Desenvolvimento Econômico, do Ministério da Fazenda, 
do Ministério do Exterior, dos órgãos técnicos do BNDE 
e do Govêrno de Minas Gerais, êste representado pelo Sr . 
Amaro Lanari Júilior, Presidente da USIMINAS. Em outu
bro, foi constituída missão para realizar, no Japão, os en
tendimentos relacionados com a regularização da balança 
de pagamentos do Brasil cmn aquêle País c a elaboração 
do nôvo esquema financeiro da USIMINAS . Como represen
tante do Govrruo .Mineiro foi designado também o Sr . 
Amaro Lanari Júnior. O Govêrno do Estado c os Bancos 
Min eiro da Produção, Crédito Real e Hipotecário e Agrícola 
participam do capital da USIMINAS com 24,8 % e vêm dando 
todo apoio ao empreendimento, que é de significação bá-

103 



sica para a economia mineira, com repercussões no plano 
nacional e internacioual. 

A USIMINAS vem tendo, iguahneute, apoio irrestrito 
do grupo japonês que dela participa com 40% do ctpital 
e conta com a cooperação conslantc do 13aiH:o Naciounl do 
Desenvolvimento Econômico. Prepa ra-se, dessa forma, a 
USIMINAS para, iniciando em junho sua produção, tor wr
se dentro de poucos anos a maior orgauizaçuo ::; iderúrgicu 
la tino-americana. 

INSTITUTO DE 

PESQUISAS HADIOATIVAS 

Dando cumprimeuto às suas finalidades de pcS<JUisar 
minérios radioativos, fazer pesquisas no campo da radio
at'vidade c fornwr pessoal téc lico em ciências nuclea res, o 
Instituto de Pesquisas Radioativas desenvolveu amplo pro
grama de trabalho . 

Estão em pleno funcionamento o reator nuclear 
THIGA c os vários laboratórios do Instituto . 

O preparo técnico do pessoal é feito através de bôlsas 
de estudo no exterior, conferências e cursos no próprio Ius
tituto, entre os quais se destaca o Curso de Engenhal'ia Nu
clear, de pós-graduação. 

A operação do reator TRIGA tem permitido o desen
volvimento de pesquisas científicas, a produção de radio
isótopos e treinamento de pessoal. 

Foram feitas 187 irradiações, <.las quais cêrca de 30% 
com a finalidade de atender pedidos de radioisótopos por 
par te dl' !.'l lt idades científicas de Mi nas Gera is, Sfío Paulo 
e Guanabara. 

Estão sendo desenvolvidos novos métodos de produ
ção de alguns radioisótopos de grande aplicação na medi
cina e pesquisas originais. 

Realizaram-se trabalhos de radiocristalografia, aten
dendo pedidos de outras instituições, bem como prossegui
ram as pesquisas sistemáticas de radioatividade na água 
de chuva, leite e outros alimentos. 
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Foram feitas cê n:a de !)00 dctenninaçõcs cspccte.~ 
grúficas d e elemen tos, em minerais, e tiveram continuidade 
as pesquisas de minerais atômicos em vá ria s zonas do Es
t:ldo. l~sse serviço estú sendo ampliado e o Instituto obteve, 
por par te d Mi nistério da Aeronáutica, 3 aviões para pros
JH.:ct;ão nerodntilomé trica . 

.Muibts das atividades mencionadas foram possív c-~t:>, 
;.;r :H::ts uo; :n .:i l.ios prcslndos pe la Comissiío Nacion al de 
Energia Nuclear. 

Hú presentemente no exterior 7 bolsis tas, ([U C se :l per

feíçoam nm; técnicas mais recentes ligadas ú atividade JIU

clt-a r, deve nd o ser aquêlc n 'uuero aumen tado pm'a 1:2, ês tc 
ano, com as hôlsas concedidas pelo Comissadado de Energia 
Al ômica <1~1 F ra 1ça, Agêncin Intcmaciona l de E nergia Atô
mica e P onto IV . 

Muita ,' confer ências c seminários fo 'am realizados 
por cspt:cia 'h tas nacionaü; c estnmuciros c o Instituto re
cebeu ,, ·sitas de cicn tis tas de nm 1e ·1 da, principa lmcnlc dos 
Estados Tlnidos, França, Japão e Argentina. 

Heaiizara m-sc cursos de Metodologia de Radioisótopos 
c de Físicn dos H.eatores. 

O Clll'SO de Engenharia Nuclear preparou novos en
genheiros para a especialidade, prc nchcndo as suas fina
lidades e consolidando, assim, o seu elevado prestígio nos 
meios CÍ ('ll tí ficas do País. 

Oig1 o de destaque fo i o eonvêl!ÍO com a Comissão de 
Energia Atômica da Franc;a, de real hcncfíeio para o de
senvolvim en to das pesquisas atômicas em nosso Estado, 
graças ao qual receberá o Instituto rnontngcn1 suhcrítica com 
l. 200 qu ilos de urünio nuclea rmente puro, graciosamente . 

P ura a execução de suas atividades, tem recebido o 
Ins titu to valiosa colaboração da Comissão Nacional de 
En ergia Nuclear, que concedeu substa ncial ajuda financeira, 
e do Comissariado de Energia Atômica da França, que lhe 
enviou n parelhos nucleares no va lor aproxim ado de 250.000 
dólares . 
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IV 

POLíTICA RURAL 



As mutações (}Ue se processam constantemente na cs-· 
trutura sócio-econômica do m eio rural do Estado impuse
ram um ajustamento paralelo dos instrumentos e métodos 
de ação dos órgãos de assisténda ús a tividades agrícoléts . 

Considcraudo que existem, em Mütas, entidades es
pecializadas capazes de realizar diversos daqueles serviços, 
dentro de caracterização mais atualizada, evidenciou-se a 
necessidade de r ee ·tru luração dos meios e mdodos de açi\. 1, 
no campo da política ruralista, para cuja execução o Go
vêrno do Estado tem contado com o apoio c a cooperação 
dos vários setores, de modo a eliminar a dispersão de esfor
ços que se dirigem à consecução de iguais finalidades e a 
executar trabalhos de fomento da produção, concebidos 
corno de infra-estrutura, tais como os estudos técnicos, a 
correção de solos e sua conservação, a defesa florestal e 
outros . 

A defesa snnitária animal c vegetal, as pesquisas c 
os trabalhos de Economia H.ural, o contrôle de fi scalização 
da produção têm constituído, igualmente, objeto de atuação 
do Govêrno no seu esfôrço regulador das a tividades agrope
cuárias. 

ASSISTI~NCL\ AO 

LAVI\AtlOH E CliiAOOil 

O desenvolvimento das ciências ligadas direla ou in
di re tamente à produção agricola tem assumido ritmo ace
lerado. Graças às novas descobertas c experimentações, 
tem sido possível aos países mais adiantados a obtenção t:e 
alimentos em maior abundfmcia, quer para o consmno de 
suas populações, como para o abastecimento de. outras 
áreas. 
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Se quisermos obter, no Brasil e em Minas Gerais, os 
mesmos r esultados, deveremos adotar idênticas normas, 
pois só através de assistência técnica contínua será possível 
provocar no meio rural o impacto necessário ao seu desen
volvimento, único remédio eficaz para as periódicas crises 
t f UC acarrct:nn a in lramJi.iilidadc social, sobretudo nas cha
madas regiões subdesenvolvidas. 

Em Minas, diversas e urgentes medidas estão sendo 
postas em prática, objetivando aumentar o número de mu
nicípios dotados, em caráter permanente, dessa assistência . 
Para aquêles não abrangidos ainda pelo serviço de extensão, 
foram instituídas as Unidades de Penetração Rural, em que 
se associam assistência técnica e assistência médico-sanitá
r ia, para um trabalho destinado a suprir a deficiência nu
mérica de técnicos nos serviços permanentes de extensão 
e de fomento. 

COOHDENAÇÃO DA 

POLÍTICA AG RÁHIA 

Essa tem sido, desde o início, nossa preocupa<;ão do
minante . Os serviços da Secretaria da Agricultura estavam 
a exigir uma definição mais racional de suas atribuições. 
Só assim se poderia cogitar de um aproveitamento mais 
rendoso das limitadas r eservas disponíveis, extinguindo-se, 
ao mesmo tempo, o paralelismo de ação, tão prejudicial à 
plenitude de r esultados que se procura obter, principalmente 
se considerarmos a notória deficiência de técnicos e de 
recursos materiais com que lutam as áreas interior a nas . 

Desenvolvem-se esforços para uma política de real 
entrosamento dos nossos serviços com os órgãos federais, 
através de medidas capazes de assegurar, tanto quanto pos
sível, a realização do objetivo de coordenação da política 
agrária do Estado. 

Trata-se de etapa já em grande parte concretizada. 
A Universidade Rural, a ACAR, a FRIMISA, a CASEMG e 
a CAMIG trabalham, presentemente, em plano articulado. 
Suas tarefas estão bem definidas e revelam notável esfôrço 
·de cooperação naquele sentido. 
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PESQ UISAS 

Os problemas com que se defrontam os agricultores 
mineiros, em seu trabalho, vêm exigindo do Govêrno so
luções em concordância com os conhedrnentos atuais da 
ciência aplicada à agropecuária. 

Em face disso, determinamos a realização de estudos 
com a finalidade de centralizar a pesquisa, orientada c con
trolada, pela Universidade Rural, corno órgão de compe
tência especifica na matéria e já integrado na política agrá
ria do Govêrno. Estamos programando o melhor aprovei
tamento conjunto das unidades experimentais existentes, 
bem como a localização de novos centros, especialmente 
nas áreas de colonização c naquelas que se mostrarem com 
características ideais para explorações agrícolas ou pccuú
rins recomendadas para o desenvolvimento do Estado. Nesta 
ordem de idéias, projetamos inslülar uma Fazenda K·pe
rimeulal em JaíLa, além de outras, em r egiões consid(·c'l' dw; 
r epresentativas, visando à expansão de criações básicas e 
determinadas culturas, tais con1o café, algodão e mamona, 
para abastecimento interno e exportação . 

Nesse esfôrço esperamos aplkar também recursos 
provenie1 tes de convênios, doações e financimnentos di
versos . Está sendo elaborado convênio entre a Uni rersi
dade H.ural, o Instituto de Zootecnia c a Escola de VeLCl·i
nária da UMG para a execução de importante programa 
de pesquisa no setor pecuário, incluindo êsse esquema, 
ainda, a utilização de fazendas experimentais . 

Estamos cuidando, iguahnente, do rezoneame1 to das 
circunscrições agropecuárias, pois a sua divisão atual não 
mais a tende à realidade mineira e ao programa de política 
agrana. Da mesma forma, estamos envidando esforços 
no sentido de instalar outras circunscrições já criadas em 
lei, mas ainda não em funcionamento por falta de técnicos 
e do equipamento indispensável . 

FRUTICULTURA 

Convocou a Secretaria da Agricultura especialistas 
do Estado e, ainda, convidou outros técnicos de renome na-
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cional para a elaboração de plano de fomento à fruticul
tura, cuja execução se iniciará em 1962. 

Ternos em vista tornar êssc setor da agricultura mi
neira, que hoj e r epresenta apenas cêrca de 5% da renda 
agrícola, uma das nossas grandes fontes de riqueza. Para 
tanto, possuímos tôdas as condições, seja quanto às frutas 
de clima tropical, sej a para :HJII elns de origem européb de 
clima temperado. 

Estações experimentais e c:ampos de rqn·odu ~· fío de 
mudas e sementes selecionadas e certificadas serão mobili
zados com vigor. 

CULTUHAS THADlCIO. ' .\IS 

E POLIC IJ LTUHA 

São lavouras tradicionais de Minas o café, o nrroz, 
o milho, o feijão, a cana-de-açúcar, a mandioca, o algodão 
e o fumo, que contribuem com cêrca de 90% da rend a ugrí
cola. Somente o caf1~, o arroz, o milho c o feijão concor
rem com 78,3% daquele total. 

O Govêrno jú iniciou estudos no seutido de possibi
litar ao agricultor os meios e recursos necessários ao au
mento du produtividade da terra, <[lle é problem a funda
mental da nossa agricultura . 

Para a consec ução dêsse oh j ctivo, as providências j ul
gadas neccssúrias vêm sendo ra<.:iona lm ente postas em prá
tica. Cada cultura, por exemplo, cs tú sendo incentivada 
110 seu meio próprio, onde as condit:l>es de trabalho ofere
cem garantia efetiva de êxito. Sahemos que nas zouas 
lradicionalmeute agrícolas, em face da aeentu:.1da escassez 
de braços para o trabalho, da elevação de salúrios e de con
dições Lopogrúficas adversas, (~ difícil :.1 adoção de métodos 
capazes de baratear o custo da produção ou aumenlit-la . 
Daí a nossa permanente .preocupa<;ão de substituir lai s cu l
turas pelas que possam proporcionar ao agricultor maior 
rentabilidade . Minas possui variados climas e solos, onde 
novas fontes de trabalho e de riqueza serão criadas c de
senvolvidas. 
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Com as modernas coiH1Uistns dn c1cncia c da técnica. 
aplicadas ao trabalho rural, haveremos de diversificar a 
nossa produção agrícola, estimulando o cultivo de plan Las. 
de alto rendimento ·econômico c com merendo fúcil de co
locação e consumo. 

Dispensando indistintamente a Lôd as as culturas tra
dicionais a sua melhor atenção, o Govêrno I: em r esc r v udo 
cuidados especiais ao algodão, café, mandioca, cana-de-·u <;.ú
car e fumo, com vistas ao aumento e à seletividade de pro
dução. 

HEVENDA DE' 

HEPHODUTOHES 

Não se pode omitir o a lcance da revenda de repro
dutores para m elhoria genética dos rebanhos leiteiros c de 
corte . Estuda-se a importação de plantéis da ra ça holan
desa e de outros. 

Em convênio com a CAMIG c a FHil\liSA, a Seo·e
taria da Agricultura disserninarú no Estado postos de cria
ção de reprodutores suínos, pois a produção atual j ú não 
atende sequer à demanda da FRilVIISA. Torna-se neces
sário, ao mesmo tempo, esclarecer e inter essar o produtor 
no sentido da criação de animais que, por suas caracterís
ticas, melhor se prestem à exploração industrial da cume. 

HEVENDA DE 

THATOI\ES 

É, igualmente, pensamento do Govêrno a ~H{UISiçao · 

de tratores, nacionais ou estrangeiros, destinados ú rcvcn-· 
da, em condições acessíveis, pela Secretaria da Agricul
tura e a CAMIG. 

BACIAS LEITEIHAS. 

Juntamente com a ACAR, buscamos equacion ar os. 
problemas das bacias leiteiras de Belo Horizonte, do SuL 
e da Mata. O plano elaborado jú está em vias de cx(:cução .. 
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IIEGI À.O S!DEHi'JHiaC: 

DO VALE DO H!O DOCE 

Com vistas aos prohlcnw, do ahastetimento <.la po
pulação <.la zona siderúrgica do Vale do Hio Doce, jú sen
slvclmenlc acresci<.la com a instala(;ão do pa r<JUe indus
trial da USIMINAS, em Ipatinga, elaboramos projeto de 
incentivo ú produção agropecuária para ser ali executado 
em colaboração com a CAMIG . Atenue, assim, o Govêr
no ao que foi r eivindicado a êssc respeito durante a 
Heunião dos Bispos daquela região, em principio de 19Gl. 
_Para assegurar o início dêsscs trabalhos, já obtivemos re
cursos du ordem de trinta milhões de cru;~, ciros , prove
nientes de convênio celebrado com o Ministério da Viação, 
.a través do Departamento Na<.:ional de Portos, Rios c Can ais . 

APHOVElTAMENTO DE 

CAMPOS OU CEHHADOS 

É o território de Minas Gerais entrecortado por 
·grandes extensões conhecidas como campos, cerrados e cer
radões, notadamente nas zonas Norte, Noroeste c Oeste 
.do Estado, c até agora sem aproveitamento econômico, 
tendo si<.lo aprova<.lo pelo Govêrno plaJJo-pilôto de aprovei

·.tamento dessas áreas . 
PI SCICULTUHA 

O Pro~n1 rnn d e Fome 11 l1> ú Piscicull t ll.' ~l visn :10 fo r

necimento mensal mínimo de 2 . 000 toneladas de peixe ú 
.população da Capital. Estabelecemos entendimentos nesse 
sentido com a Comissão do Vale do São Francisco c outros 
ó rgãos, para adoção de várias rne<.lidn s necessárias ú prote
ção da fauna ictiológica e ao peixmnento das grandes hacins 
de acumulação das Centrais Hidrelétricas de Três Marias, 
Peixotos e Furnas. 

A assistência ao pescador é também parte integrante 
do programa a ser cumprido e que inclui a instalação de 
.colônias, nos têrmos da legislação federal vigente . 
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Dez grandes tanques de r eprodução de especiCs mais 
reromcnd{tvcis ao consumo deverão ser instalados no de
correr de 1062, na Capital e jun to das grandes bacias de 
acum ulação . 

O Serviço de Caça c Pesca está sendo reformado em 
sua estr u tura técnico-administrativa, de forma a cun1.prir 
mais eficientemente as finalidades que lhe foram a tribuídas, 
especialmente no que respeita aos trabalhos de fisca lização. 

UNIDADES DE 

PENETHAÇÃO HURAL 

O proj e to de sua criação r eflete a necessidade de 
medida de emergência. Em1uanlo n ão pudermos assegurar 
ao hom em do campo assistência permanente, exercida por 
técnicos residentes, impõem-se a presença e a colaboração 
da Secretaria da Agricultura no m eio rural, através de 
unidades volantes . 

Planej amos e equipamos, de início, ~ unidades cons
tituídas de agrônomo, veterinário, médico, enfermeiro e um 
encarregado de vendas de produtos agrícolas. Foi o Estado 
dividido em se te regiões, que serão percorridas, constante
m ente, pelas Unidades de P enetração, levando aos lavrado
r es e cri adores ensinamentos técnicos, m ediante processos 
extensionistas de exposição prática e demonstrações r elati
vas aos modernos m étodos de trabalho . O . auxílio audiovi
sual será utilizado por m eio de cartazes e proj eção de filmes . 
O custo anual das Unidades de Penetração H.ural está orça
do em ~O milhões de cruzeiros e todo o seu equip am ento foi 
adquirido em 1961. 

EXPOSIÇÕES 

AGHOPECU ÁHIAS 

Impõe-se nova r egulam entação par a êsses certa
mes, de for ma a imprimir-lhes caráter mais obj etivo do 
ponto-de-vista educacional. A organização de plano capaz 
de atender a tôdns as r egiões, com igual eficiência , vem 
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sendo obj eto de en tendimentos com as cnlülad s inte res
sadas, inclusive para efeito de co J H..: css ~ o de mL · íl i os 
oficiais . 

DEFESA SANITÁIII A 

É forçoso reconhecer, infelizmente, que ainda nos 
encontramos bastante atrasados nes te setor. Em 1961, res
tringiram-se os trabalhos à r eorganização dos serviços es
taduais para seu melhor entrosamento com os órgãos do 
Ministério da Agricultura. 

Esperamos no corrente ano colocar em funcion amento 
sistema orgânico de defesa em todo o Estado, am pliando os 
recursos indispensáveis ao adequado aparelhamento dos ser
viços governamentais e possibilitando aos produtor es o uso 
de instrumentos mecânicos e de produtos químicos necessá
rios à prevenção e ao combate às pragas da lavoura . 

Quanto à defesa sanitária animal, temos enfrentado, 
em têrmos realísticos, os problemas da brucelose, da tuber
culose, da aftosa , das verminoses e tantos outros que afetam 
os nossos r ebanhos. 

Esperamos solucionar o problema de grande número 
de fábricas de produtos de origem animal ainda não suj eitas 
à inspeção federal. Da mesma forma, estanws envi<l nn <l o 
esforços para obter a colaboração dos governos municipais 
nos trnbalhos de fi scalização e dos abatedouros . 

CLASSIFICAÇÃO E 

PADHON IZAÇÃO DA 

P HODUÇÃO 

A aplicação da Lei de Garantia de Preços Mínimos 
pressupõe a existência de eficiente serviço de classificação 
dos produtos garantidos . Os serviços de classificação são 
presentemente executados em Minas por meio d·e convê
nio com o Ministério da Agricultura . Já iniciamos entendi
mentos para sua revisão, de forma a possibilitar a habili
tação de classificadores em todo o Estado . Isto é de inte
rêsse básico para a prestação de serviços pelas CASEMG. 
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Paralelameutc, atuaremos no sentido da promoção de 
Dutros estudos e da educação do próprio produtor para a 
dcsej a da padr onização dos produtos agrícolas. 

COOPERATIVISMO! 

A produção leiteira vem crescendo constante
mente sob êssc r egime, acentuando-se também no setor 
cafeeiro o lllovimcnto cooperativista . O Departamen
to Especializado da Secretaria da Agricultura mantém curso 
do cooperativismo por correspondência . 

O Govêrno do Estado participou da reunião realiza
da em São Paulo no dia 1D qe dezembro de 1961, promovida 
pelo Serviço de Economia Hural, ocasião em que se elaborou 
o an teprojeto, n ser enviado ao Congresso Nacional, relati
vo à nova lcgislaçií o cooperativista. _ 

O Departamento próprio da Secretaria da Agricultura 
atend eu a 421 consultas, emitindo :273 pareceres; analisou 
2:);) .balanços anuais e ministrou 2. 696 aulas do curso por 
correspondência. 

CONCESSÃO DE TE!iHAS 

l\Iinas Gerais é ainda um dos poucos Es tados da 
Federação com terras devolutas . 

Notamo. · que o Departamento competente da Secre
taria da Agricultura, principalmente por falta de recursos, 
ressente-se de graves falhas en1. sua organização técnica e 
administrativa para situar as áreas disponíveis c as ocupadas. 

H ú n ecessidade urgente de se c1'c tuar o cadastro das 
terras cedidas, legítimas ou por legitimar. O levantamento 
ac rol'oto~~ramé trico pode uos proporcionar um cOJ Jhccimcll
tn ahrangcn te c imediato do problema. 

Grande parte do território mineiro j ú Joi ~;olJrcYoado 
para ê~;sc fim, estando o Govêrno em vias de coligir lodos os 
clcm cn tos fotogrúficos já obtidos . Solicitamos que no orça
m ento da União fôssc incluída uma verba cspecia lmcuic 
.dc!'. tiu ada ü cobertura das despesas do trabalho . Cn ~ : 1 Ycz 
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reaparelhado o órgão de contrôlc, c de posse dos demais 
elementos, daremos ao problema a solução que vem insis
tentemente reclamando. 

Já foram tomadas algumas medidas de intcrêsse ime
diato, como a cxpcdic,:ão do Decreto n.'-' G.4:JO, de 12 de 
dezembro de 1961, visando a solucionar a situação dos pos
seiros de terras devolutas. 

Cêrca de dez mil processos de concessões de úrcas 
devolutas, há mais de dez anos na dependência de despacho 
final, es tão sendo rcexaminados pela Secretaria da Agri
cultura. 

EXPERIMENTAÇÃO 

VEGETAL 

O Instituto Agronômico, com seus trabalhos de la
boratório e através da rêde de estabelecimentos experimen
tais distribuídos em tôdas as zonas do Estado, tem pro
movido experiências para a obtenção de novas variedades 
de cana, algodão, arroz, café, milho, feijão, trigo, reali
zando, ainda, a análise de diversos solos. 

Pesquisas botânicas, citológicas, entomológicas, filo
patológicas e de fertilidade do solo constituem, no setor da
quele órgão, uma parte do programa com o qual a Secre
taria da Agricultura está procurando levar ao meio rural 
assistência ampla e eficiente, a fim de que seja alcançado 
maior rendimento e melhor qualidade do produto. 

É forçoso admitir que a nossa agriculturn, salvo en1 
alguns setores, ainda se mantém num estágio inferior e 
arcaico. Os métodos empregados, em sua maior parte, para 
a exploração da terra são empíricos e rotineiros, baseando-se 
no trabalho braçal. A semente não é selecionada nem ex
purgada. As épocas de plantio e colheita estão sujeitas 
ao tempo. O êxito da cultura depende da maior ou menor 
precipitação pluviométrica e de f a tôres aleatórios. 
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HECUPEIIAÇÃO DO 

SOLO E DA "\GUA. 

Objetivando colocar a agricultura mineira no 
alto nível de prodw;ão redamado pelo crescimento de
mogrúfico c pela própria economin do Estado, iôdas as 
atenções devem refluir para a produtividade da terra. 

O Ie 'tmtamento dos recursos naturais reuovúveis, a 
determinação da capacidade de uso do solo, a exploração 
das úreas irrigáveis, a açudagem, a aplicação de adubos e 
corretivos e o combate à erosão são us medidas natnral
JlH'lllc indicadas para êssc fim. 

l\ ll':c: , lZAÇ;\0 

AGH .COLA 

É evidenle que o barateamento da produção do cam
po está na dependência direta da capneidade de operação 
em maior úrea, sendo a mecanização da lavoura o único 
meio de se atingir ê.sse objetivo. 

O gov(!l'llO toma as nceessú •·ias medidas par a a im
po ·tação de múquinas agrícolas, especialmente as pesadas, 
em grande quantidade, no sentido de oferecer a todos os 
lavradores a oportunidade, que tan Lo reclamam, de adqui
ri-las em condições vantajosas para o trato de suas terras. 

Estão sendo selecionadas as firmas estrangeiras que 
produzem tratores c implementos, dentro <.lo critério, entre 
outros, da maior idoneidade industrial e comercial, para 
que se façam as importações, sendo certo que jú contamos 
com os tratores menores, de rodas, produzidos no Pais e 
mesmo no Estado, por intermédio da DEMISA. 

CONVJ~NIOS 

Através de convênios celebrados entre o Estado e o 
Ministério da Agricultura, vem sendo prestado, no setor de 
padronização e classificação, reais benefícios ú cotonicultura 
mineira em Espinosa, Montes Claros, Curvelo, J anuúria e 
Manga. 
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Com a execução da Lei de Garantia de Pre<;os Mín i
mos, es tão sendo cl assificadas tumh {~ ul , embora em pequ •na 
~scala, amostras de milho, arroz e feijão. 

Cuida-se, no momento, da revisão daqueles ~1 c0rdos , 
a fim de que possam atender, na safra vindoura, a tôdas 
as regiões do Estado. Trata-se de inidativa indispensúvel 
à efetiva aplicação da Lei de Preços Mínimos c ao bom 
funcionamento dos serviços da CASEMG . Nenhum ônus 
-sobrecarregará os cofres públicos com a ampliação do nú
mero de classificadores, cu ja re1mmcração, em virtude de 
lei federal, deve ser coberta por recursos da taxa espeeírica 
estipulada para os trabalhos de classifica<;.ão. 

Quanto ao fomento anima t, man tbn o Govêl'llo do 
Estado acôrdo com o Ministério da Agricu ltura, objetivando 
a sua intensificação. Cogila-sc de promover r ees tru tu ra 
ção de planos para possibilitar o cutrosamento eficiente das 
ati vid ndcs do Departamen to de P rod uçüo Anim al da Seerj•
taria da Agricultura com os órgãos fed erais especializados. 

Já o Departamento de Assistência ao Cooperativi:m10 
tem delegação de podêrcs do Serviço de Economia Hur~1 l 

do Ministério da Agricultura para a execução dos trabalhos 
de fiscal ização c us~isiência ao cooperativismo . Em l\ünas, 
promovemos a renovação do convênio respectivo, cuja v i
gência expirou em 1~)()1. Auto ri znmos, também, en tendi
m entos para uma colaboração maior do Serviço de Econo
mia Rural, que se truduzirú na disponibilidade de k cn icos 
n ecessários à prestação de ser viço: de fom cn lo c fb·a l izac:uo 
do cooperativismo em_ nosso Estado. 

O Serviço de Estatística da Prod ução, por :tw vez, 
funciona em trabalho articulado com o Ministério dn Agri
cultura, obedecendo üs normas técnicas bai xadas pelo l BGE. 
Dentro do programa governamental de reaparelhamcnlo 
e modcmização dos serviços de Estatística no Estado, vem 
sendo objeto de estudos pelo Conselho de Desenvolvimenlo 
do Es tado de Minas Gerais a unificação dos serviços cor
r espondentes, já existindo parecer favorúvcl daquele órguo 
em tal sentido. 
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He1nt ivamenle ao trigo, foi firm ado convemo preli
·minm· com o Minis tério da Agricultura, com o objetivo de 
se articularem os serv i~·os des tin ados ú produção de sementes 
padronizadas no território mineiro. Healizarum-se es tudos 
p ~li'H a r evisão c renovação do acônlo em bases mais amplas,' 
a fim d e assegurar a expansão da triticultura dentro do 
critério que orien ta o progrmrw de unil'icação da política 
ugrúria ern Mi.1w s . 

De acôrdo com os redan10s do m eio rural , outros 
convênios sôbre diversos nspcclos da a tividade ag1·opcc1!Úria 
esluo se Hlo obj eto de exmu c, para oportuno cnc< m inha
m cnto ü Egrégia Assembléia Legislativa . 

Em s íntese, a realizaç~io de uma política d e foJ<l cn lo 
agropecuúrio ern regime de con vênios oferece c\' idenles \'tlll 

ta gcns, c: tando prevista a in centiv~H:ão dcss<l forma de J<lÚ 

tua colaboração entre o Estado c os vúrios órgãos federais 
d e i'om ell to, no sentido de c a rrear sempre mai ores heue
fic ios para Minas Gerais . 

H.edmnum os setores mais responsáveis do P aís a 
implantação de reformas nos atuais processos de exploração 
da tena. 

Impõe-se uma ação decisiva, pois nilo mais se admite 
scj a a estrutura de nossa economia rural relega da a pla no 
secUJldú rio, enquanto se prolongam as d iseussões c os de
ba tes doutrinúrios em tôrno da Hcforma Agrúria c dos cri
t L' r ios que devem orientar a sua cxeeuç~10. 

Torna-se, assim, urgente a reestruturação das condi
~<)cs da produção e da vida das populações rura b . 

A irregularidade da dis tribuição dcnwgrúfica b rasi
leira pode ser particularmeul c excm plificnda em di \'ersus 
regiões do nosso Estado. índices expressivos documentam 
os imensos vazios populacionais, notadamente nas zorws 

. Nor te, Noroeste c Nordes te . A prod ução rural cs tú ex-
pressa em 66,4% do total e a densidade dcmogrú fka npr -

. sen tu-1ws sc n maior índi ce nn zon~1 :\l c lulúrgicu, C(llll ~ . i 
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habitantes por quilôntctro (rnadrado, cmrunnto o Allo Médio 
São Francisco, o Urucuia, o Jtacamhira c o Alto São Fran
cisco assinalam, respectivamente, ~1 s taxas de :?., L), 2,60 c 
4,70 habitantes por (ruilômetro qundrado. Sito dados cons
tantes dos levantamentos recentemente promovidos pelo 
Conselho de Desenvolvimento do Estado de Minas Gerais . 

A agricultura e a pecuúria contribuíram, em 1!H7, 
com !J 7,30% do tota l da r iqueza movirncntadn em Minas 
Gerais; já em 1938, essa contribuição caiu a :12,26%. 

Neste mesmo período, o aumento da população ur
bana atingiu a taxa anual de 3,12, em média, enquanto a do 
meio rural foi de 0,73, também em média; a participação 
da população urbana, no total, passou de 28,10% para 
33,58% e a da populaçã o rural caiu de 71 ,Uüj~ p;~ra G6,!12%. 

É desnecessário ressaltar que o smto da população 
urbana exige aumento mais que proporcional da produção 
de gêneros alimentícios, ou seja o incremento da produti
vidade no setor rural . A elevação dos índices da produção 
rural se vem operando apenas em função do acréscimo das 
áreas trabalhadas. 

Apontam estudos oficiais que a reuda do setor pri
mário (agricultura, pecuúria e indústria extrativa) cresceu 
em 38%, e a dos setores secundários e terciários (comércio, 
indústria c serviços) aumentou em 64%. 

Importa dizer que foi acrescida a capacidade de con
sumo das demais atividades econômicns em qttasc 100% a 
mais do que no setor rural. 

Tal fato leva-nos à conclusão de que se :1 grava o de
sequilíbrio no processo de desenvolvimento, signHicando 
escassez de alimentos e preços elevados, enquanto a queda 
ou manutenção dos mesmos níveis de aquisi ção, no meio 
rural, representa ameaça de colapso em todo o sistema eco
nômico . 

O nosso maior mercado é o de úmbito rural. Se ê]e 
não possui capacidade aquisitiva, ou se esta cresce de ma
neira reduzida, os produtos industriais, após saturarem os. 
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mercados urbanos, nfto terão mais possibilidade de colo
cação . 

Precisamos, assim, fortalecer o grande mercado r ural. 
O caminho indicado é a melhoria da produtividade, ou seja 
o aumento de produção por úrea, gerando o acréscimo da 
riqueza geral c a melhoria das condições de vida do homem 
do campo . 

Para atingirmos o objetivo impõe-se um conjunto de 
providências: 

1 - aumen to da produtividade nas áreas jú traba
lhadas; 

2 - ocupação das terras não trabalhadas; 
3 melhoria do sistema de transporte e com uni-

cações; 

4 - modernização dos métodos de comercialização 
de produtos agrícolas; 

5 - educação e saúde . 

Um programa dessa n atureza resulta necessàriamente 
n a valorização do homem e na rnelhoria dos processos de 
produção. Em tênnos técnicos, exprime uma reforma 
agrária evolutiva com. o efetivo aproveitamento de todos os 
r ecursos disponíveis para a reestruturação da economia 
rural. Envolve, portauto, todo um plaiw de trabalho no 
qual a Secretaria da Agricultura, com a colaboração dos 
órgãos que lhe são direta ou indiretamente ligados, já se 
acha amplamente empenhada. Com referência ao item 2, 
que trata da ocupação das terras não trabalhadas, preco
nizam-se as seguintes m edidas: 

a - implantação de colônias agrícolas; 
b - criação de fazendas em moldes cooperativistas; 
c - dinamização do latifúndio improdutivo; 
d - solução para o minifúndio anti econômico . 

Justifica-se, a propósito, a ação própria das adminis-
trações estaduais. O Brasil não pode admitir um mesmo 
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prognn Ht de Hcl'onna Agrúría para lôdas as stws rcgiõe~ , 

c UJOS complexos sócio-econômicos ~ão dos mais díspa res. 
O planejamento uniforme seria tão p re judicial (lLtanlo a 
manutenção das condições vigentes. 

O Govêrno lançou-se ao plancj amenlo da I' cforma 
1-\.grária, partindo, entre tantos outros, do pr.ineípio da De
cessidadc de implantação de colônias agrícolas capazes de 
dar finalidade produtiva às terras devoiutas, bem como a 
ou tras áreas adquiridas para o mesmo fim. 

Fazendas em regime cooperativo serão criadas nas 
glebas doadas, adquiridas ou já de propriedade do Estado, 
onde não se possa justifkar, econômicamcnle, um progra
ma de colonização. 

JA ÍHA 

Trata-se de uma área de 310 .000 hectares, que r eúne 
colldiçõcs vantajosas para um projeto de colonização glo
bal, prevendo-se a colocação, ali, de um mínimo de três 
. mil famílias . 

O ph no, já concluído, serú encaminhado au Banco 
Interamericano de Desenvolvimento, juntamente com a so
licitação de Ulll fin anciamento da ordem de ~ .208.000 .000 de 
c1·uzeiros . 

As inscrições de candidatos foram aber tas em iodo o 
Estado, a travé, de Agentes da Secretaria da Agricultura, 
dos Escritórios da ACAH, da CASEMG c da CAi\IlG, em no
vembro de 1961. Foram r ecebidos cêrca de 2. 000 pedidos 
a L é o presente momento . 

COLONIZM,:Ão !lO !Ji\TXO 

HJO ll.\,' VELHAS 

O Govêrno do Estado entrou em en tendimen tos com o 
Ministério das Helações Exteriores, nwnife3tando intcrêsse 
em promover imigrações para colônias de alto nível técnico. 
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A idéia mereceu a melhor acolhida, faz endo-se estudos c le-·· 
van tamcntos preliminares . Jú autorizamos a elaboração do · 
proj eto da Colônia inicial, localizada em Várzea da Palma. 
Além disso, sàmente nos dispomos a trazer para Minas os 
imigrantes que julgarrnos mais convenientes às nossas . 
n cccssi(lades. 

O proj eto prevê a organização de colônias mistas de· 
brasileiros e estrangeiros, tendo o Itamarati estabelecido 
contaclo com o Comitê Internacional pró Migrações Euro
péias, que enviou um técnico no assunto a Várzea da Palma. 

Todos os pareceres foram favoráv eis, esperando-se 
também para o proj eto a concessão de financiamento ex-· 
terno . 

CONVf~NIO CO~I O INIC 

Estú virtu almente concluída a elaboração de convênio 
do Govêrno do Estado com o Instituto Nacional de Imigm ção 
e Colonização para assistência técnica c financeir a ao pro
j eto da Jaíba. 

F UN DAÇÃO DE IMIGHAÇÃO 

E COLONIZAÇÃO 

Pa rn cxccu~ão dos proj elos já ultimados ou em es
tudo , concluiu-se pela necessidade da instituição de órgão 
específi co, dotado da fl exibilidade neccssúria, mas sem in
tuitos lucra ti vos, inadmissíveis em empreendimentos de t~l 
ne~ tm·eza. A organização de um a funda ção ajusta-se aos 
obj etivos visados c será obj eto de mensagem à Egrégia 
Assemhléia Legisla tiva. 

I N STITUTO ESTADUAL 

DE FLOHESTAS 

Merece destaque especial, no que respeita ao reflo
restamento, a recente criação do Instituto Estadual de Flo
restas, consubstanciado na Lei n.9 2. 606, de 5 de janeiro de 
1962, segundo a qual ao nôvo órgão autárquico da adminis
tração competem as seguintes atribuições: 
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1 - r ealizar Ulll com pleto inventário flOH" i\~d ([ lWll 

titativo c qualitativo do revestimento florí~; lico do E>;\;ulo de 
Minas ; 

2 - promover, median te delcgaçuo de podt·· ·.·-; t!; l 

União, a fisealiznção e o policÜl lncu lo da ::; ex plor:lçi>es d,l ,' 
flor estas de rendimento c a conservação das florestas pro
tetoras, rcmancs<.:cntcs e de m odêlo; 

3 - prestar assis tência té<.:nica c fadlil <n· o r cfl o rcf;
tamento natural e o artificial, m ediante providências ob je
tivas com fornecimentos de técn icos, sementes, mudas e 
utensílios especializados para florestas, aos interessados na 
r ecuperação florestal do Estado; 

4 - incrementar reflorestameuto de espécies na tivas 
de madeiras consideradas· nobres, a fim de assegurar a per
petuidade dessas espécies c a sua explora<,:ão econômica; 

5 - empreender pesquisas e estudos hotünicos, com 
o objetivo de se aumentar a relação de espécies vege tais de 
valor científico; 

6 - financiar, através de sua carteira de crédito flo
restal, empréstimo aos que desejarem reflores tar. 

Conta o Instituto com recursos próprio::; c orçarneu
tários, estando, portanto, assegurado o êxito de sua missão. 

CHI~ IllTO A{;HÍCOL\ 

BANCO l\l! N EIIIO DA 

Pl\ODUÇÃO 

Em decorrência de recomendação do Govêmo do E~

tado, atento à indeclinável necessidade de decidido aHlJH II'O 

às nossas fontes de riquezas, estú o Banco .Mineiro da Produ
ção, S.A., que dispõe de uma carteira especializada em ope
rações com os ruralistas, intensificando os seus investimen
tos de estímulo à produção rural, principalmente em rela
ção a produtos de maior interêsse para o Estado, pelo volu
me de exportação, como acontece com o café e o atTQZ, ou 
para o suprimento das nossas indústrias de transformação, 
t::omo é o caso do algodão. 
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Os financiamentos, realizados a prazos convenientes, 
1-111e ntcndelll, com perfeição, aos ciclos vegetativos das la
vouras füwtH.:iadas, vencendo-se os contra tos, invariúvelmen
te, após n. · colheitas, r epresen tam o crédito adequado de que 
o agricultor JH'eessi ta para o normal desenvolvimento da 
prod ução rural. 

Os juros cobrados em tais operações são de 8% ao 
ano, po ·t: 1do, de gr<~nde modicidatk, na (~ poca :!lual. E, 
se considerarmos a ausência de avalistas para o levantamen
to dos em préstim os, concluiremos que, realmente, são ope
rações do nwis genuíno crédito agrícola. 

Ao m esmo tempo, e atendendo ao acentuado cresci
mento da população na Capita l do Estado, o que, freqüen
temente, tem determinado escassez de prodtttos a lim entícios, 
a exemplo do le ite, prcjmlicmHlo indusive o nornw l abaste
cimento dos hospitais, vem o Banco Mineiro da Produção 
realizando com hons r esultados finam:iamcutos para au
m ento c m elhoria do r ebanho da região que abastece Belo 
Horizonte de leite " in natura", para consumo da popnlação. 

Os empréstimos para a ngricultura somaram, no pe
áodo em andamento, C r~ GOl. t186. 700,00, importância eon
cedid:t a ;).fí "l lavradores, o que dú a m édia, "per capita", 
de Cr~ 1Hi.:n9 ,~~-

Com êsscs finaudamcutos, garantiu o l3anro :Mineiro o 
culti vo d e uma úrcn de 89 . ()18 hectares em a noz, com uma 
produção estim ada em s:.>. 770 .800 quilos do produto, área 
de :~0.189 hectares culti vada em nlgoclão, com mua produ
ção prev is ln de 1~.073.600 quilos ; lavouras de 30.9-10.500 
cnfeeiros, com produção calculada em :30;).().1;> sacas de 60 
quilos hencl'iciados . 

Os cmprt'·s timos destinados à pccuúria de leite na re
gião de Belo Horizonte somara m Cr~ 81 .516.890,00, con
cedidos a 17;) niadores de gado leiteiro, com a média uni

túria de Cr$ -165.810,80. 

Conconen o Bnnco 1\'Iineiro, dessa maneira, para o 
a umen to do r ebanho leiteiro ahastecedor de Belo Horizonte 
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em cêrca de 3.500 vac.;as, es timando-se o awn cn lo d:t pro- 
dução de leite em 12 .000 a 15 .000 litros diúri o:>. 

Hecomendou o Govêrno do Estado :\ Admi llistru<;i'io do 
Banco Mineiro da Produção <IU C, no exercíc io de 1 ~ )():>. , :1 pli
que, em fin a nci:11ncntos rurn is, ei l'ra sup erior :1 Cr~; . . .. 
1.000 .000 .000,00, inclusive através de unidn<lcs 111óvei: de 
crédito, sistema tmnbém adotado pelos outros hnucos ofi
ciais e pela Caixa Econômica do Estado. 

BANCO DE . 

cn(:nrro HEAL 

O Banco de Crédito Heal, pela sua Carleir:1 especia
lizada, prestou em 1961 r elevante serviço ú causa dn pro
dução de gêneros de alimentação c de exportação . Foram 
autorizados 3.064 emprés timos, tota lizando Cr~ 570.795 .000,00 
com a média unitária de Cr~ 18(). 2~)0 ,80 . O íudi cc "per cu
pila" rela tivamente hnixo revela o critério de a tender pre
ferentemente os agricultores m enores, sempre mais n ecessi

tados de amparo credilicio . 

Para se avaliar a penetra ção que vem tendo ôsse tipo 

de crédito, basta lllCll CÍOllal.' <l ll C OS fin ancia lll Cll!Os COilCe

<lidos ben eficiam la vradores de JDO Immid pios, cobrindo la

vouras plantada s em 1:>:>.000 hectares e cuj a prod tJ <:ão pre

vis ta tcrú o valor aJH'o" ·in Jado de Cr~ 2.106 . D70.000,00 . 

A liquido: dos empréstimos tem sido excelente, não 

se verificando um só caso de passa r divida Ycndda de um 

ano para outro, falo ljll e revela não só n comprovada hon es

tidade dos lavradores, mas também os euidados seletivos. 
do Banco. 

Exis te prioridade para o fin aneiamen to em maior es

cala dos produtos m ais essenciais, como indka o quadro. 
seguiu te : 
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Ar roz . . .... . ... . ..... ..... . 
Milho ... . . . .. .... ..... . 
Café . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Algod ão . .... . . . . . .. . .. . 
M: ~ nd i o'' :t .. . . . . . . . . . . ... . 
Cana 

Fu mo ..... . . . .... . . . . 
Am endo im . .. .. . 

Chú (Ouro P r êto ) . ..... . . 

TOTAL . . ...... . .. . 

Cr$ 

:lOS. 24 9. 000 ,00 
92.824. 000.00 
91 . li46. 000,00 
60.914.000 .00 

7. 546.000,00 
5. 020.000,00 
3. 270.000,00 

926.000 ,00 
·HlO. 000 ,00 

570 . 795.000,00 

Foi de inegável valia a campanha desenvolvida pelo 
Barwo, inicialmente com a colaboração da CAMIG, parn o 
il ccntivo rl as lavouras de algodão c graças a ela o Es tndo 
de lVTínas se acha auto-suficiente em matéria ue sementes 
pn rn plnn tio, parte das quais, anteriormente, era oriunda 
de São Paulo. 

Com o objetivo de fomentar lavouras de produtos in
dispensáveis ao abastecimen to da Capital, vem sendo m an
tido, com inteiro êxito, um programa de pequenos emprés
timos a produ lares hortigran jeiros. Para incentivo, tem-se 
distribuído, gratuitamente, grande quantidade de sem entes 
de hortaliças e folhetos práticos contendo noções de agricul
tura, sendo de notar que acaba de ser editado, às expensas 
do Banco, um opúsculo ilustrado, a propósito de defesa do 
solo contra a erosão. 

Para o corrente exercício, pretende o Banco dotar a 
sua Carteira Agrícola com o recurso substancial de um 
bilhão de cruzeiros, de modo a prestar colaboração mais 
va liosa ao Govêrno, no sentido de aumentar a produção 
agrícola de que o Estado tanto necessita. 

BANCO HIPOTEC;\mo 

E AGRÍCOLA 

A Carteira Agrícola do Banco Hipotecário e Agricola, 
no periodo de V de janeiro a 31 de dezembro de 19()1, nu-
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torizou 1. 017 emprés timos, soh pcnhôrcs aL'ríc 1 ~ 1 ·;, toinl iz: rll 
do Cr!p 129 .112 . 200,00 . 
.. , 

Discriminadamente, aquêle total assim se aplicou: 

A lg oclfi" 
Arr oz 
Cnfé 

F umo 

T OT AL ... . . . 

l l 

l. {i 17 

Cr$ 

7. 7:11\ . (1 1)0,0 11 

:' l . t •;:; . 20 1), 1) 0 

:Hi . :lõ :l . 1)00,0 11 

!)2 0. 000,011 

12!l . J l 2 .21l ii , Ci il 

Procurou o Banco amplia r s tw coblloraçfí.o à lavou
ra, através ôe em prés timos comuns . As it 1 é que, ainrla 
no mesmo exercício, pela Car teira de Títulos Desconta
dos, realizou operações com agricultores no total de Cr!ji 
1. 665 .437 .616,90. 

Por outro larlo, as operações destinadas à Peeuúria 
totalizaram cêrca de Cr!j) 351. 000 .000,00. 

Para 1962, é programa do Banco estimular não só 
as r ealizações de maior envergadura, no plano das a tivida
des da lavoura mineira, mas, também, ofer ecer a sua coope
r ação, nos setores da pequena lavoura, incentivando a plan
tação do milho, do arroz, do feij ão, do alho etc. , gêueros 
de primeira necessidade pa r a o consumo da população . 

CAIXA ECONÔM ICA 

DO ESTADO DE 

MlNAS CEI\A I. ' 

1\.s opcr açi'íes de emprés timo soh penhor r ural, rea li
z adas pela Caixa Econômica do Es tado em 1961, somaram 
Cr !j) 80 . 966 . 850,00 . 

Além do convênio (l llC mantém, atualm ente com. 
a ACAR, cuj a aplicação no ano de 19()2 scrú da ordem 
de Cr$ 200.000.000,00, a Caixa pre tende conceder a ju
da financeira aos agricultores de regiões não incluídas 
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no acôrdo . Para tanto, foram realizados estudos a respeito, 
após os quais ficou deliber ada a aplicação de Cr~ .. .. 
100 .000 .000,00 em novos financiamentos agrícolas, fato que 
irá r efletir no aumeúto de nossa produção rural . 

Cem m.ilhõcs de cruzeiros em cr édito rural supet·vi
sionado c um milhão em empréslimo rural juvenil ::>crão 
aplicados pela Caixa Econômica do Eslad.o . 

A su~lstancial ajuda ao desenvolvimento agrícola c 
à mclho ·ia dos padrões de vida das populações rurais scrú 
proporciouada de acôrdo com o plauo elaborado pela Asso
criação de Crédito c Assistência H.ural (ACAH.), 'devendo ser 
levada a nada menos de 95 municípios mineiros. Cumpre 
salientar os magníficos rcsullados obtidos com atiHêles tipos 
de financiamento e destacar que os novos recursos postos 
à disposição dos agricultores atcndern à imperiosa neces
sidade de crédito, por parte daquela comunidade, signi
ficando, ainda, colaboração estreita com os objelivos go
vernamentais. 

O Crédito H.ural Supervisionado vem sendo admims
trado pela Caixa Econômica do Eslado, por intermédio de 
convt nio ril'mado corn a ACAH., a partír de 194D, lcndo sido 
aplicado, dcstk então, um volume de Cr$ 34.1. 594.920,00, 
beneficiando cêrca de 7. 57g fam íl ias rurais e abraugendo 
95 municípios. 

A outra modalidade - a do emprés timo rural ju
venil - foi lançada em 1960, como inicia tiva pioneira, para 
financiar os pro j e los agropecuários dos filhos de agricul
tores e associados aos Clubes 4-S, organizados e orientados 
pela Associação de Crédito e Assistência H.ural. Uma 
verba de um milhão de cruzeiros foi absorvida, em 1961, 
nesse tipo de financiamento, com resultados amplamente 
satisfatórios. 

É a seguinte a r êde de escritórios, regionais ou locais, 
da ACAH., através dos quais serão aplicados os recursos da 
Caixa Econômica, beneficiando 95 municípios: Belo I-IOI·i
zonte, Santa Luzia, Pedro Leopoldo, Esmeraldas, Divinó-
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polis, Pará de Minas, Itaúna, Curvelo, Corinto, Diamantina, 
Paraopeba, Cordisburgo, Sete Lagoas, Ponte Nova, Viçosa, 
Teixeiras, Raul Soares, Alvinópolis, Dom Silvério, J equeri, 
Ubá, Senador Firmino, Visconde do Hio Branco, Rio Pomba, 
Tocantins, Cataguases, Leopoldina, Muriaé, Juiz de Fora, 
Santos Dumont, Barbacena, São João del-Rei, Mar de Es
panha, Bicas, São João Nepomuceno, Hio Nôvo, Formiga, 
Pains, Itapecerica, Luz, Pium-í, Campo Belo, Candeias, Var
ginha, Elói Mendes, Boa Esperança, Três Pontas, Três Co
rações, Nepomuceno, Lavras, Perdões, Machado, Cam pes
tre, Pouso Alegre, Santa Rita do Sapucaí, Poço Fundo, Pa
raguaçu, Alfenas, Teófilo Otoni, Itam.bacuri, Malacachela, 
Poté e Ladainha. 

ASSOCIAÇÃO OE CHÉOITO 

E ASSISTÊNCIA 

RUHAL (ACAH) 

Dando prosseguimento ao seu trabalho, a fim de exe
cutar o programa previamente elaborado, a ACAR assistiu 
a população de 95 municípios e 277 distritos, através de 
seus 62 escritórios locais e 9 regionais. A área abran
gida atinge aproximadamente 14% da área total do Estado, 
vivendo nela uma população estimada em 2. 511. 617 habi
tantes, a qual corresponde a 29,2% da população do Estado. 

Os empréstimos supervisionados concedidos aos pe
quenos e médios agricultores, através da Caixa Econômica 
Estadual e do Banco do Brasil, com os quais a ACAR 
mantém convênios, atingiu a cifra de Cr$ 141.543 .040,00. 

Do montante total de empréstimos feitos de janeiro 
a dezembro, estima-se que Cr$ 110 .6:16 . 657,:~0, is to é, 78,2%, 
destinaram-se a despesas com m elhoria dos meios de pro
dução (compra de animais produ tivos de linhagem sele
cionada, máquinas agrícolas, · constmções de benfeitorias 
etc.), Cr$ 12.455. 785,50, vale dizer 8,8% foram investidos 
no aumento da produção (compra de sementes selecionadas 
adubos, inseticidas etc . ), e Cr$ 18 .400. 595,20, represcn tan-
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do 1~~ % do total, para 
(construção c refonna 
mésticos, movéis etc . ) . 

a melhoria das condições de vida 
de casa, luz elétrica, utensílios do-

COMPAN H IA AGI\ÍCOLA 

DE • UNAS la-:HAJS 

(CAMlG ) 

Durante o ano de 1 ()()1, continuou a CA:VIIG a desen
volver seu programa de trabalho, compreend ido nos ::;eto
res comercial, industria l e de prestação de serviços ' nssis
tônda técn ica, marcaudo ~:ua presença em iodos o.· can1 pos 
da ati vidade r urnl clll nosso Estado. 

ATIVIDADE COMJ·:HCL\L 

A CAMIG, através de seus 74 postos de vendu, dis
tribuídos pelas Ddeg~1 cias Centro, Norte, 1~ordcste, Suleste, 
Sul e Oeste, numa vasta r êde, cobrindo todo o Estado, vem 
desenvolvendo e ampliando sua atividade comercial, com 
apreciável intensidad e . Nesse setor, procu ra :1 ( :,\l\BG 
manter permanentemente abastecidos seus posto.· de venda, 
com mercadorias que sa tis façam os agricu lton:~; em quan
tidade, qualidade c p reço . 

Na sua política comercial, vem adotando com firmeza 
a orientação de manter sempre preços que concorram para 
o equilíbrio do mercado local. 

11. tnalmcntc, eom um a política agressiva (1 •· vcudn ~:, 

inicia a Com panhia a programação de enviar vendedores 
itinerantes para um contad o direto com os agricultores, 
visando a levar aos 111 •smos os vários produtos qu;' dis tribui. 
Cabe, aqui, menção cspecia l ao entrosamento, ora verifi
cado, entre a CAMTG c a Secretaria da Agricultnru, na or
gan ·?.açi" o das Unidades de Penetração Rural (UPEH) , 
compostas de agrônomos, ve terinários e médicos, que per
correrão o Interior do Estado, prestando ao agricultor a 
assistência de que necessitar. 

f : expressivo o movimento de vendas ~ leauçado pelo 
Departamento de Operações da CAMIG no nno de 1961, 
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através de sew; postos de venda. Até outubro, as vendas 
de mercadorias várias efetuadas pela Companhia totaliza
vam Cr$ 437 .334.207,60. Jú o estoque de seus postos de 
venda, que em dezembro de 1960 era de Cr$ 14!). 793 .296,50, 
crescia em setembro de 1961 para Cr$ 203.280. 585,50. 

Dentre os inúmeros produtos que a CAMIG coloca 
à disposição da agricultura c pecuária mineira, cumpre 
destacar o forn ecitnento, em 1961, de 23. 86:3 toneladas de 
adubo, sendo 20.000 toneladas de fosfato de Araxú; 3.:~92 

toneladas de sementes selecionadas, sobressaindo 808 tone
ladas de semente de milho híbrido e 2 .186 toneladas de se
mentes de algodão; 4.184 toneladas de rações diversas, bem 
corno 126 tratores "Zctor", importados c financiados aos 
lavradores. 

PLANO DE EXPANSÃO 

DO SETOH CO l\lEHCIAL 

Para que as atividades comerciais da Companhia 
tenham pleno desenvolvimento e possam atender melhor à 
agricultura mineira, impõe-se que sej mn corrigidas algunws 
de suas deficiências e ampliado seu campo de ação . Assim 
é que terão relevância no programa do Departamento de 
Operações da Companhia a melhoria do abastecimento dos 
postos de venda em funcionamen to, atravé;:; do aprimora
mento do sistema de compras, mediante aumento do volume 
de vendas, lJUe possibilite preços mais baixos; insta lação 
de novos postos de venda em mtmicípios cs lrati:gicmncntc 
situados em cada região ; con tinuação da venda finan ciada 
de tratores agrícolas c atenção especial uo suprim en to de 
fertilizantes, sal, ração, adubo c arame farpado . 

ATIVIDADE INDUSTHIAL 

Sign ificati va rcpcrcu~são na economia agropccuarw 
mineira vem tendo a atuação <~a CAMIG no setor indudrial. 
Conta a Emprêsa CO!p. 12 unidades industr 'ais, loralizadas 
em vúrias regiões do Estado, produz~ndo para a agricultura 
fertilizantes fosfatados, mistura de adubos e calcúrio moido, 
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produzindo para a pet:uana rações balanceadas e sal enri
qucddo, e industrializando produtos agrícolas, tais como 
mamona, mandioca c algodão. 

A Fúbrica de Fertilizantes de Araxá, inaugurada em 
fins de 19GO, wmeçou a operar regularmente no inkio de 
19Gl. Industrializando a maior reserva de fosfato de cúkio 
ua lura I WI hcdda no País, vem colocando ú disposição de 
11ossa agricultura fertilizante particularmente indicado 
para os solos ácid9s. 

Para melhor orientar os agricultores, a CAMIG con
tinua executando, dentro do programa de colaboração com 
o Ministério da Agricultura, a Secretaria da Agricultura c 
a ACAR, experimentações c demonstrações do fosfato de 
Araxú, aplü:ado a vúrios tipos de cultura. 

A Fábrica de Araxá produúu c vendeu, até novem
bro de 1961, cêrca de 20.000 toneladas de fosfato no valor 
aproximado de 70 milhões de cruzeiros, o que atesta a hoa 
aceitação do produto . 

Ainda no setor de fertilizantes fosfatados, vem a 
CAMIG ultimando estudos para a detivação da segunda 
fa se da industrialização do fosfato de Araxú, visan do ú 
obteução do termofosfato magncsinno, com maior índice 
de solubilidade c aplicação mais ampla na agricultura. 

Para melhoria do produto, executará a Companhia 
no ano em curso, a instalação de um equipamento de re
dução do ferro da<Juclc fosfato. 

Vêm sendo, tambérn, conduzidos entendimentos com 
organizações especializadas, com o objetivo de ser produ
zido o superfosfalo simples e triplo . O programa será exe
cutado provúvclmcntc em associação com outras cmprêsas, 
prevendo-se o aproveitamento it dustrial da pirita de Ouro 
Prêlo, para a produção do úcido sulfúrico necessário no 
processo de fabricação. 

Quanto aos fertilizantes nitrogenados, a CAMIG será 
distribuidora, em Minas Gernis, do sulfato de amônio, obti
do dn coqueria da Usina Intendente Cámnrn, da USIMINAS, 

135 



sendo que a produção prevista paw o ano ele ·HJI/~ {~ d a 
ordem de 3. 500 toneladas. 

A Unidade de Mistura de , d'lhos, localizada vm Ju iz 
de Fora, produziu e entregou ao:-; ngril:u ltores form u :J r:-ws 
de adubos tecnicamente dosado•; <· ind icados, e:.pi· (·Hic; t
mente, para cada tipo de solo e cultttra . /\ pro<:w:i'ío em 
1961 foi de 761.197 kg, no valor <k C r~~ 1:! .1g>U í1G,70 . 

Para forn ecimento de cOl· ,·e(i,·ns :\ <tgriculit t ·:1, a 
CAMIG contou, no decorrer do ano de 1961, com 3 moinhos 
<il · calcú rio, loca liz·td,,:, em c:,,;·•."·i·, , •,,, .1·1 ·• 11:• " 11' 1 Ci<hd.• 

Industrial de Contagem, que produzi ram, uo ano findo, 
et rca de 1 . 185.4();; h~ de c;lll'{,r!r: .··;í<:o. \' (' IHiido pel a Em
prêsa em seus postos. 

Para produção de raçôcs ~,. l:ll~'·r •ada :; , d 1· .ii ntt da ; ao 
suprimento da pecuúria nlil H' ÍI'ét, ·c .•. ca :1 ( :.-\~U < ~ < 01.1 i: ··:> 
fábricas, localizadas na Cidade fpt' ;i,·h d<· Coul:l,'-(l'l!J, vm 

Va rginha e Ponte Nova, com pr< 1i!í:f:o .~-;1 '11 1 d , :d .'· ,j , , .,- .. n t
ll ro de 1961, de ;U~l) 1.~) :') !) kg 110 v, ,r d · C r.'' (i( . J~(j . :); t~, lO . 

Em Govern a< or Valadares, 'i .p(1<· ;! t :<,lll l> P:hia <e 
UJ :t rnisturador <k s~. i, que vem J!Hiltlf) \'éJI•]fr o t' !Il'iqucci
mcnto do sal comum, misturando-o com co'>IT, iôdo c co
ba lto . Esta atividade visa a corrigir :1 ('UJ'êneia d{·;;scs mi
nerais na alimenta<;ão a ni m al c, c0 . t · .. J•·,·(J, :1 ~; un carêr -
c'n Clll BOSSaS p: t;Ll:'; J 1

• • • 1~1 11 :(,l 
<.l c sal preparado o resultado da opr·ra<.,·il •> 
industrial, totalizan do Cr!p :.L 921. b/0,()0 (J 

du ão. 

:r :;u·: .. :)!,:) ~-~~ 

d'·';sa un idade 
':a !or dn pro-

Consta do progruma de cxp 111 ;ao d:t Col1 1 )J'l 1h i;1 
instalação de novas unidades dêssc t i no pnru m <-lhor a tl'u 

d imento das necess idades da pccu:'' : mi Jieira . 

A Usina Juscelino Kubitsch t ·. , silu ada em Dimnan
tina, vem industrializando a m a1. O!•a para oh tc nçã) de 
óleo e torta , concorrendo, assim, , t'H o fome H to dn pro
d ução dessa oleaginosa no Norte c l ím·deste do Estado, uma 
vez que possibilita ao produtor co >'' ~tção certa c a preços 
justos da produção obtida. Além .isso, enriquece a indus-
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lrinlizaçilo em Minas Gerais de um produto agrícoln qul' 

'<'m sen do vendido em larga escala, como ma téria-prima, 
pa ra outros Estados. Produziu, até novembro de 1()()1, 

G 16 .000 kg de óleo c ()94. !}20 kg de torta, no v a lo r glohal 
de Cr!j) 40.12G.GU,il0. 

A Usina Engenheiro Gra vn tú , loca liznda em DiYilló
polis, vem promovendo a industrialização d · m :uHiioca, 
o!,tcndo amido, p:.ll'<l venda, c raspa, para ~;upriln cn lo ús 
fú h ricas de rações (la Companhia. Concorre, dêssc ;Jlodo, 

p:1 ra o incrcmeHto da cultura da mandioca na região, ga 
nl n tindo colocação cer ta para tôda a produção. Em 10Gl, 

p1·oduziu 58 .788 kg de amido c 310 .287 kg de ra ·pa, uo 
vulor glohal de Cr!j) ~L241 . 380,00 . 

Na Usina Inconfidência, em Pará de Minas, a 
CAMIG beneficia o algodão produzido em campos de mult i
plicação, sob sua assis tência técnica, bem como o prove
niente de culturas da Hegião . Ohtém, assim, scmcJli e pu ra 

o fomento dessa cultura no Estado, en tregando ao produtor 
' ' pluma >eneficiada, e adquirindo o caroço pa ra fahrica
(:iw de óleo c Lorta de algodão. 

O valor global da produção dessa unida de foi, em 
1 ~)61 , de Cr!j) 24.745.939,00 . 

Além de modernizar ~ lgum us das usinas c ·i >i entes, 
como as de óleo, que operam em eoud içõcs não sali ;fa tó
r ias, cuida a CAMIG de promover a ins talação de outras 
fábricas, a fim de melhor atender à dem anda de v:'trios 
produtos destinados às ativida des rura is. 

ASSISTI~NCIA T{:CNTCA 

Esta atividade é considerada fund alllC'Jil al parn a con
secução dos obj etivos com que f i eriad::t a CAMTG . Visa 
à racionalização e modernizac,:ão das prá li cw:; de exploraçiío 
agropecuária no Estado, a fim de se obt r o aumento da 
produtividade e conseqüente elevação do pL drão Je vida 
das comunidades rurais. 
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Vem a CAMIG conduziuuo, wm segurança c serie
dade, seu programa de execução de serviços c prestação 
de assistência técnica, cuja aceitação cresce gradativamen
te e se firma entre os agricultores_ 

A orientação dêsse programa está, atualmente, afeta 
ao Departamento de Produçüo da Companhia, c sua c ·e
cução é fcila pelas 32 Circunscrições técnicas distribuídas 
p elas 6 Delegacias Hegiouais. Tais unidades silo dirjgidas 
por engenhei ros-agrônomos, previamente treinados, os 

quais dispõem do au xílio de técnicos-agrkolas, tra loristas e 
mecânicos, bem como do instrumental de campo necessúri!.> 
ao desenvolvimento dos vários serviços solicitados à Em
prêsa. 

Os trabalhos desenvolvidos pelo Departamento de 
Produção incluem serviços de destaca, desmatamento, pre
paro de solo, terraplenagem, estr adas rurais, barragens, cons
trução de terraços, bateção de pas tos, levantamentos pla ui
métr ico e altimétr ico, planejamentos, perfuração de poços, 
loctu;iío de terra<:os, poços c bebedouros, drenos, distribuí
ção de calcúrio,. : .hcrtura de cnn aü-.; e irrigação . 

. \ pres iaçüo de serviço nos vários setores técnicos 
atingiu a im portúncia total de Cr9p 28 .28:3. O~G,OO. 

FOMENTO 

AGI\OPECUAI 10 

f: a tivi la de a que :se deu pa r ticular ênfa~e, den tro do 
p rograma de lr alwlho do Govêrno . 

Contando com a colaboração do I ls lituto Agronômi
co do Oeste - do Min is tério d:J Agd culturn, c do Instill1 lo 
Agr onômico de Minas Gerais, no fornecim ento d e scmenlcs 
básicas, continuou a CAMIG a conduzir trabalhos de cam
pos de multiplicação . Esses campos, instalados em coope
raçüo com fazendeiros, contaram com a sua permanen l" 
assistência técnica . Como resultado dessa programação, 
pôde a Companhia distribuir, em 1 DG1, 87. 000 sacos de 30 lq 
de ~Jc nlCll te de algodão. Para o fomento· dessa cultura em 

138 



Minas Gerais, teve, ainda, scqueneia, no decorrer de 1961, 
o convênio firmado com o Banco do Brasil, S.A., para fi
nanciamento à produção racional do algodão. 

Foram distribuídas, igualmente, em grande quantida
de, sementes de milho hibrido, arroz, capim, hortaliças, 
amendoim, mamona e feijão. 

Em Manga, na Fazenda Vila Bela, desenvolvem-se 
os tr ~1 balhos de exploração direta da propriedade, por parte 
da CAMIG, com a produção de algodão, milho, mamona, 
arroz etc., em culturas tccuicamcn te conduzidas. 

Para aplicnção do crédito rural orientado, visando 
à racionalizaçuo c m11ncnio da prodw;ão ;~gropccuú ria 11<1 
Zona Siderúrgica do Vale do Rio Doce, propôs a CAMIG 
um convênio, em que figuram a SAHD, o Ministério de 
Minas e Energia, a Caixa Econômica do Estado e a Com
panhia Vale do Rio Doce. 

Vem, também, a CAJ\HG cooperando com a Su:rc
taria da Agricultura no plano de colonização da .J ai h a, nas 
providências visando ao aumento da produção de leite 11a 

Bacia de Belo Horizonte, no desenvolvimento da fruticul
tura no Estado e, ainda, participando da Comissilo de lVIc 
canização, que tem por finalidade promover a importação 
de máquinas pesadas para a execução de serviços de me
canização e r evenda aos agricultores. 

Para as Secretarias do Interior e de Saúde c Assis
tência, executa projetos de exploração das glebas anexas às 
unidades do Serviço Social do Menor e dos Hospitais-Co
lônias. 

Além dessas entidades c dentro do eS(JUema uc uni
dade de orientação da política agrária do Govêrno do Es
tado, tem a CAlVIIG colaborado e se entrosado com a ACAH, 
a FAH.El\1, a Sociedade Mineira de Agricultura, a Socie
dade Mineira de Engenheiros-Agrônomos, o Servi~;o Social 
Rural e as demais sociedades de economia mista agrárias, 
CASEMG e FRIMISA. 
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AR!\L\ZÉN S E SILOS 

No que diz respeito à CASEMG, a gmnde tarefa que 
enf rentou o Govêrno, em 1961, foi a da reestruturação admi
m&u::ttiva c operacional <la Emprêsa. Encontramos grande 
rúde e armazéns construída e iuaugurada, porém nem 
iod a~j essas unidades dispunham de condi'.;ões satisfatórias 
de funcionamento. Instalações complementares e equipa
Uh ntos foram exigidos em dezenas de pontos. Por outro 
la< o, urna crítica em profundidade da própria política de 
c.>< 1>..tt' sno da Companhia teve de ser feila , porque um exame 
m:o..> de ti<lo do acervo recebido veio de1110 strar llue nem 
St;l.o pre o melhor critério foi observado na escolha dos lo
ca i... para o estabelecimento de armazéns. Tendo-se em 
vi.; r "cm pre a perspectiva de fomento, j uslificávcl talvez 
ap · n.t.J sob o aspecto social, em muitos c::1sos não se cogitou 
<k Ot H.lagcns sôbre ::1 iabi idade da prodt çüo, o lllle desde 
lo'~··· condenou boa parte do sistema a um destino rigorosa
m e. te anticconômico . Outro desa j uste que lrouxe a neces
.' 1 •. de de uma revisão, inclusive no quadro do funciona-
l ; ., ,, foi o llUe surgiu em decorrência de o Instituto Bra-
si " o do Café -- o maior cliente da Emprêsa - ter inicia
dí, 1 cons trução de seus próprios centros de cstocagem, às 
v( . '> até mesmo nas praças já dominadas pela CASEMG, 
e 1; , ,decendo, assim, uma concorrência inadmissível entre 
d1n or[:f o. · de interêssc público. Todos êsses fatôres soma-
d >. .: mai · um desequilíbrio visível nos quadros c na estru-
t w administrativa da Entprêsa, que não se a justavam às 
~ <.ondições de realidade, onerando os custos admiuis
h ·; vos, ocasionaram o "deficit" do último exercício. É 

I F'( ;o dizer-se que, para êsse resultado, co ltrihuiu tant-
h .1 decisivamente a falta de atualização das tarifas de 
St'l ços, que não corrcspondem aos custos operacionais, 
c, lados que foram em 1958, quando outra era a escala 
d · ·cços tanto da mão-de-obra quanto dos materiais. 

As providências de caráter mais urgente que ali são 
k , ·,das se orien tam para a correção de todos os dcsajustes, 
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mas nem so a classe se limitou a a <_,:ão administrativa, comu 
resumidamen te se discriminará. 

UEESTRUTUHAÇÃO 

ADMINISTRATIVA 

Levou-se a efeito a recomposição da estrutura admi
nistrativa e de pessoal da Emprêsa, com a finalidade de 
permitir se atingi~sem níveis de maior eficiência e se 
encontrasse um sistema de comando em condições de arcar 
com as r esponsabilidades das suas dire tr izes operacionais . 
Neste pa rt icul:!l·, Clllt lprc dcstaca1· a i itl ·od w_:üo de salú rio:-:
incentivo, em l\>62, na hase do rendimento dado, para 
funcionários responsáveis pelas agências. Com a medida , 
busca-se dinamizar a Em prêsa, com a ampla colauo1·ação 
e o intcr êsse dos servido1·es, estüunlando-se a redução dos 
gastos e p romovendo-se a elevação da reec ·ta . 

Simultâncam ente, foi es tabelecido r igoroso plano de 
economia, com a redução dos gastos supérfluos . 

OBI\AS E lN VEHSÕES 

Cêrca de sessenta e um milhões e duzen tos m il cru
zeiros foram aplicados na conclusão de obras de construção 
de edifícios e armazéns, de subestações elétricas, de insta
lação de má<.Iuinas di versas e em serviços de reform a . 
~stes trabalhos se realizaram nas unidades localizadas em 
Aimorés, Ala léia, Bom J esus do Galho, Canápolís, Capinó
polis, Cisneiros, Curvelo, Espinosa, Frutal, Guaxup é, ltuiu
taba, Mantena, .1.\tlontes Claros, NamHfUe, Paracatu, P atos 
de ;\li.nas, 1 'ium-1, l- o ~ t ~ , Hcaleza, HcspiclH or, Hio Casca, 
São Gotardo, Sucauga, Teófilo Otoui, T upacignar a, UIJcraha 
e Uberlândia. Encontram-se em andamento, por sua vez, 
obras da mesma natureza em Araguari, Capinópolis, Cisnei
ros, Frutal, Guaxupé, Mantena, Montes Claros, Patos de 
Minas, Prata, Healeza e Santa lUta do Sapucai . .t\'Ier cccm 
destaque as obras de conclusão do Merca do de Produtores 
de Barbacena, as de prosseguimcn Lo da edificação do 
m er cado e armazéns de Araçual e as de conclusüo do 
armazém de Espinosa. 
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POLÍTICA OE l'HEf..:OS 

l\t ÍNl i\IOS 

A r eformulação pelo Govêrno Federal da política de 
preços mínimos contou com a efe tiva colaboração da 
CASEMG, no amplo trabalho de divulgação c csdarccimc;Jto 
que se levou a efeito junto aos produ torcs rurais, lendo a 
Emprê~· pú.;lo ú d i ·po >j ':Ho da Comis~ ií.o ~: e Finn leianH:ll l<J 

da Produção, órgão encarregado da exu.:u~,;~ão do esquema 
federa l, uma estrutura com bases verdadeiramente opcnt
cíonais, r epresentada pelo seu sis tema de armazéns disse
minados por tôdas as zonas de maior produção. Promo
vendo a guarda e o benefício do· produtos adquiridos ou 
financiados, a Emprêsa mineira possibilitou a imediata 
aplicação da nova política de prc<;os em l\lim~s Gerais. 

Com esta finalidade, u CASEMG es tocou, de modo 
especial, 185.84.7 sacas de arroz, 2 . 820 de feijão e 0 . H09 
de milho, que vêm sendo distribuídas de preferência a coope
rativas de consumo ou órgãos estalais, mnellizando scn:üvel
mente, para determinadas camadas da população, o impacto 
dos preços de entressafra. 

CONVl~NlO COM A CEAS 

Celcl ll'O'-t-s c eouvclllO ent re :l C\SEM(~ c e~ COJ nis::i· " 

Executiva de Armazém; e Silos (CEAS), par<l uliliza~,:iío 

de uma verba de quarenta milhões de cruzcirw; v inculada 
àquele órgão e que estava par<l ent ra:· C'l ll c x clTlc lo 

findo . Com isso, se6w alacadas as oln'< s d l' arnplhçii.o 
do armazém da Emprêsa no Hio de .J aneiro ou Cüllslru ídos 
os novos armazéns de Belo Horizonte, dcnl ro do Cen lro de 
Abastecimento. 

TEHI\ENO DO RIO 

DE JANEIHO 

Contíguo no pc(rueHo e vdho armazém t{lle a CASEMG 
possui no Estudo da Gua nabara, existe um terreno qu~ 
pertencia à União e que foi doado à emprêsa em dezembro 
d.e 1958, com a condição de que ali se fizesse erguer, dentro 
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do prazo de dois anos, ampla e moderna edificação des
tinada à estocagem de gêneros. Como o empreendimento 
não se concretizasse no prazo, viu-se a Companhia na imi
n ência de perder um pa trimôuio da or dem de eem milhões 
de cruzeiros e dotado de invejáveis vantugens locacionais . 
Graças à compreensão do Presidente da Hepúbllca, o Go
vêrno Estadual conseguiu, em dezembro do ano findo, 
reconquistar a posse do terreno, com o compromisso de 
ultimar-se a construção dentro dos próximos três anos. 

Heputamos da mais alta significação o fa to, porque 
a unidade que ali se erguerá ofereccrú rentabilidade ca paz 
de, por si só, coutrahalauçar os "ddieits" de certos armazéns 
Cül ~;;iruídos Clll têrll10S exdusivos de f !\l ClltO. J SSÍnalc··Se 
que a posição da Emprês~ l no H.io de Jandro tem sentido 
estratégico e funciona como term ina l-dis! ·ibuidor da r êdc da 
CASEMG, forn ecendo um supor te fí sic.o pa ra o acesso dos 
produtores mi11ciros úquele mercado, da mesrn a fonll <\ que 
fac ilta a importa~;ão essenci<1l ao cousumo do nosso Es tado. 

ARMAZENAGEM 

DO CAFÉ 

Vimos desc nYoln~ndo o; lll u i on.-~; esfon;os junto ao 
Ius ti tn to Brasi leiro do Café e no Govêmo d ~1 União, para 
a recuperação da pr iori dade de ann~1zciwmcu to do produ
to que representou o grande estabilizador da situação fi 
nanceira da CASEMG, no período de 1958/60. 

As gestões que estamos realizando junto ao . Govêmo 
Federal, especialmente junto ao IBC, encaminham-se para 
bom têrmo e acreditamos que em breve leremos reconquis
tado para a CASEMG o seu grande cliente . O assunto é dos 
mais relevantes para a economia do Estado, porque, 11a 
verdade, vimos sofrendo séria perda em mais de um sen
tido. Além da sangria indireta, representada pela retirada 
de a rmazenagem, temos diminuída a inci.d f·ncia dos tribu
tos, lflte não recaem sôbre mercadori as que estão fo "a da 
t: OI n ercia lização. 
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l\ÊDE DE AH MAZÉN S. 

Ao encerrar o exercício de 1961, a Emprêsa dispu
nha de uma rêde de armazéns e silos de 57 unidades, com 
capacidade para 226.866 toneladas ou 3. 781.100 sacas de 
produtos, sendo os armazéus localizados em Ahnorés, Ara
guari, Ataléia, Belo Horizonte, Bom Jesus do Galho, Ca
nápolis, Capelinha, Capinópolis, Carangola, Caratinga, 
Carmo de Minas, Catiara, Centralina, Cisneiros, Conselhei
ro Pena, Curvelo, Diamantina, Espinosa, Frei Inocêncio, 
Fruta}, Gaspar Lopes, Governador Valadares, Gnaxupé, 
Ituela, Ituiutaba, .Jauuária, Lavras, Luz, Macllado, Man
tena, Monte Alegre de Minas, Montes Claros, Nanuque, 
Ouro Fino, Pains, Paracatu, Pará de Minas, Passos, Patos 
de Minas, Ponte Nova, Poté, Prata, Hcaleza, Resplendor, 
Rio Casca, Rio de Janeiro, São Gotardo, Santa Rita do Sa
pucaí, São Sebastião do Paraíso, Sucanga, Teófilo Otoni, 
Três Rios, Tumiritinga, Tupaciguara, Uberaba, Ubcrlândia 
e Visconde do I-Uo BrancoJ 

Quanto aos silos, acham-se instalados em Ubcrlfmdia, 
Uuiutaba e Varginha. 

Até o mês de outubro, a rêde da Emprêsa havia 
recebido os seguintes volumes: 70<1. 70g sacas de arroz em 
casca, 213. 743 sacas de cafés do IBC, 282.317 sacas 
de milho, 259.267 sacas de cafés de terceiros, 164.465 
sacas de feijão, 111.247 sacas de arroz beneficiado, 
71 . 80;) sacas de a<_:liC<H, G A():) sacas de hrinha-dc- lrigo {: 
123.986 volumes de mercadorias di versas. Como se nota, 
o grosso da estocagcm foi de prouutos que constituem a 
base da alimentação do povo. 

Em 1962, a rêde da Companhia estará acrescida com 
as unidades uc Barbacena, Araçuaí c, possivelmente, com 
os novos armazéns do Hio de Janeiro ou desta Capital. 

A 
medida 

at,:ão 
pelo 

da Emprêsa 
volume de 

AÇÃO NO MEIO RURAL 

no meio rural pode ser 
serviços de armazenagem, 
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beneficiamento c serviços conexos <[UC r ealiza c, sobretudo~ 

pelo volume de financiamentos que propicia ao:> produ" 
tores. No que respeita ú armazenagem, foram entregues à 
guarda da Emprêsa 2 .:338 mil volumes, grande parlc r ece
bendo serviços de benefício, r ebcncl'ício, bnmição, seca
gem etc. No que concerne ao beneficiamento, cumpre des
tacar que a Emprêsa se encarrega de faz ê-lo em relação· 
a todo o arroz em casca que foi adquirido pela Comissão 
de Financiamento da Produção, dentro da política de pre-· 
ços mínimos. Os financi amentos proporcionados aos p ro
dutores agrícolas alcançaram, em 1961, até o mês de outu-
bro, os seguintes níveis: 

Dcseonl o d e· " w arranls" .. 

Financiamento tJ.c fr e ies c c:nTetos 

Finan e inmcnlo de sacaria .... 

F in nn c iam enlo el e inqJo s los . . . . 

Cr$ 

(i 15 .212.!l3ll,!l0 

40.720.138,50 

40 . 892 .758,00 

8 . 4 72 . !l38,!l0 

Assinale-se que os finaneiamcntos de fretes, carre tos, 
impostos e sacaria são feitos con.1 r ecllrsos da própria Ern
prêsa. Os "warrants" são descontados pela rêdc hancúria,. 
destacando-se o Banco do Brasil, os bancos oficiais e a 
Caixa Econômica do Estado . 

P!I OGHAMA PAHA 1\362 

O programa de trabalho da CASEMG, em 1962, 
consislirú, principalmente, na execução de medidas ten-
dentes à consolidação financeira e operacional da Emprê
sa, na realização de obras complementares c inadiáveis e 
no início de construção do grande Centro de Abastecimen
to de Belo Horizonte . 

O Centro de Abastecimento de Belo Horizonte é um 
empreendimento complementar da rêde de arnwzéns e 
silos da CASEMG, disseminada pelas diversas zonas de 
produção do Estado . Será um grande terminal distribui
dor da produção coletada nas zonas do Interior para o, 
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abastecimento da rcuião de Belo Horizonte . Com ê ' lC em
preendimento c os projetos 11 0 setor de trausportcs, incre
mento da produção agrícola c reforma agrá ria, ohjc li Ya 
o Govêrno eliminar 8 · crises de abastecimento alimentar. 
Sahe-sc que es ta é a zona qu e mais se industria liza no 
Estado c, por isso mesmo, a de m elhor padrão de renda e 
de mais elevado nível de consumo . Por outro lado, sendo 
uma área inadequada ü produção agrícola de cercais e le
guminosas, pode, en tretan to, proporcionar ap rcciúvcl pro
dução de f rutos c lcg!lmcs nos va les c mcias-cncoslns do .~ 

terrenos salmourõcs e massapés, do complexo cristalino . 
Não tendo, prà ticamcntc, produção de cereais c legumino
sas e sendo pequena a produção hortigran jcira, o seu 
abastecimento é feito por outras áreas do Estado e do País . 
Faltando-lhe também equipamentos adequados de guarda, 
conservação e distribuição de alimentos, a região não pode 
formar estoques e racionalizar a comercialização de gêne
ros alimentícios, vivendo em permanente crise de abaste
cimento e pagando elevado preço pelos produtos agríco
las, durante a entressafra. O Centro de Abas tecimento de 
B elo Horizonte promoverá racionalmente o abas tecimento 
alimentar da Ca pital e suas vizinhanças, eliminando ou 
mnenizando as crises de entressa fra. Para isto, conta rá 
.com um conjunto de edifícios, m áquinas, equipamentos c 
instalações capazes de prestar serviços de guarda, conser
vação, beneficiamento, embalagem c distribuição de gêne
ros alimentícios . 

As obras ci vis c os cquipa lllcnl os fora m orçados em 
um bilhão e quinhentos milhões de cruzeiros . Pa ra a tender 
a êste investimento, o Govêrno solicitou finan ciamento ao 
Banco lntera mericano de Desenvolvimento Econômico, para 
pagam ento no prazo de trinta anos, com cnrência de cinco 
anos. Aprovado o proj eto pelo BID, o Govêrno irá neces
sitar da colaboração da Egrégia Asscmhkia , para poder 
oferecer as garantias subsidiú ri as im prcseindíveis àquela 

operação de crédito. 
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O Centro será erigido no Bairro da Gameleira, em 
um terreno de 150 mil metros quadrados, já pertencente 
ú CASEMG . Nessa área o projeto será executado, tendo 
57 .000 m2 de construção, mais 50.000 m 2 para circulação e 
10 .000 m 2 para estacionamento de veículos . 

O Centro de Abastecimento terá condições par a 
a tender a uma população de 1 .130 mil habitantes e o seu 
projeto, que havia sido elaborado por técnicos da CASEMG, 
com a assessoria de especialistas franceses, foi totalmente 
revisto, em 1961, para efeito de sua atualização . 

Neste ano, pretendemos, a través da CASEMG, dar 
continuidade às obras do armazém e do Mercado de Ara
çuaí, r eaparelhar c r eparar armazéns já existentes, inclu
sive com a instalação de máquinas e equipamentos, insta
lar múquina de henefício de algodão no armazém de Espi
nosa, concluir as instalações do Mercado de Barbacena e 
desenvolver estudos de projetos para unidades especializa
das em armazenagem de batata, frutas e legumes, além de 
pôr em prática diversas providências visando à consolida
ção financeira e operacional da Emprêsa . 

Por outro lado, estuda o Govêrno através da 
' CASEMG, a organização de dispositivo que possibilite a 

formação de estoques de entressafra, corrigindo crises de 
abastecimento e a especulação de preços . Serão assegura
dos, assim, estoques reguladores, capazes de prevenir per
turbações que possam surgir no mercado de gêneros ali
mentícios, naquele período do ano. 

I N DUSTHIALIZAÇÃO 

DA CARNE - OBRAS 

DE CONSTRUÇÃO 

Visando a apressar o término das instalações da uni
dade central da FRIMISA, em Carreira · Comprida, e a exe
cutar, ao mesmo tempo, obras imprescindíveis à sua liga
ção com os grand es centr os consumidores e ao aparelha 
mento adequado à sua presença no mercado competitivo, 
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foram providenciadas a pavimentação asfállica de 12 lm1, 
para acesso à Rodovia MG-1, c a construção de wn galpão 
e escritório na .Guanabara. 

A ligação Carreira Comprida- MG-1 veio facilitar o 
escoamento da produção da FRIMISA, inclusive na época 
das chuvas, quando se tornava precúrio, senão iJnpraticú
vel, o intercâmbio rodoviário com Belo Horizonte e, con
seqüentemente, outras importantes praças consumidoras . 
Por sua vez, a construção de um galpão no Estado da Gua
nabara permitirá à Emprêsa consolidar a sua posição no 
mercado carioca. 

Em Carreira Comprida, rcalizaram.-se obras com
plementares de têde de distribuição de água, esgotos sa
nitários e pluviais, calçamento, moradia para pessoal, con
clusão da estação da EFCB e do Hotel, casa de Ináquinas 
dos elevadores, túnel de congelamento de carne, túneis de 
resfriamento, câmaras de congelamento, de resfriamento e 
de conservação e postos frigoríficos, somando o investi
mento realizado cêrca de 66 milhões de cruzeiros . 

OPERAÇÃO 

Cumprindo o programa estabelecido para o ano de 
1961, a FRIMISA nêle consolidou o seu funcionamento . 
Passou a trabalhar, desde o mês de março, como emprêsa 
industrial e comercial, efetuando, ela mesma, a partir de 
então, as compras, as vendas c a transformação. Para 
tanto, a Emprêsa possui 941 funcionários, lotados em Car
reira Comprida e em Belo Horizonte, no setor de obras, 
na indústria, nos serviços auxiliares, no setor comercial e 
na administração. A despeito de operar ainda em esca
la reduzida, face à dimensão de sua capacidade, quando 
estiver inteiramente concluída, a FRIMISA constitui já 
importante campo de emprêgo, representado pela oportu
nidade de colocação de mão-de-obra disponível ou subuti- . 
lizada, atendendo, dêsse modo, imperativo de ordem 
social. Cêrca de 4. 700 pessoas vivem ~m função 
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direta do estahclccimcnto de Carreira Comprida. Tal nú
mero podcrú ser seu si velmentc acrescido, se considerada a 
m5o-dc-ohra crnpregada nas iuuústrias satélites, aquela que 
trabalha na preparação da matéria-priJ.na c a utilizada na 
extensa r êde de comercialização dos produtos elaborado5 
pela FRilVIISA. 

PnODUÇÃO 

A FH [!\USA aha teu, durante o ano, 82 .253 bovino5 e 
(). G:30 suí nos . 

O abastecimento de Belo Horizonte foi assegurado 
pela FRIMISA, cru c liWll teve os níveis de abate no período 
de en tressafra, prolo 1gudo pela carência de chuvas nas 
épocas normais . 

A r einessa de carne para o Rio de J aneü·o, prove
niente da ma tança de quase L15 mil cabeças, mostra que a 
FRIMISA vem executando, em escala segura e crescente, 
a tarefa de valori zar no Estado a sua matéria-prima pe
cuária, enviando aos mercados consumidores o produto 
acrescido do multiplicador de renda resultante da ativi
dade industrial. Estima-se que, agindo assim, a FRilVIISA 
permitiu agregação ao Produto Hegional de, aproximada
mente, ~\00 milhões de cruzeiros que remunerarmn f a tô
res minei ros c que, sem ela, seriam canalizados para outros 
Estados. Foram evitadas, também, as perdas decorreu te~ 
do longo percurso no transporte antieconômico do gado 
vivo, estimado em 5 km por cabeça, ou seja, equivalente 
a 1 .000 bois perdidos, o (IUC corresponderia a um prejuízo 
para a economia mineira da ordem de 30 m ilhões de 
cruzeiros . 

Hessalte-se, além disso, o grande progresso ex peri
mentado pela FHIMISA, quanto à tecnologia de prodw;ão. 
A padronização alcançada grangeou bom conceito pm·r1 os 
seus produtos, nos mercados mais exigentes, c eliminou 
muitas fontes de desperdício. 
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VENDAS 

O ritmo seguro de funcionamcnlo da FIUMISA, 
no curso de 1961, propiciOu a comercialização nor
mal dos seus produtos, que Livcrmn ótima aceitação nos 
diversos mercados. O volume de vendas atingiu a Cr~ 

2. 344.300.482,10, definindo média mensal de Cr~ .. 
195.358.373,51. Em decorrência da operação de sua uni
dade central, a FRIMJSA contribuiu com Cr~i 81. 5G8 .1\Jti ,GO 
para o erário estadual. 

HESULTADO 

FINANCEIHO 

A FRIMISA em 1961 cumpriu rigorosamente, 
dentro das suas possibilidades, os compromissos para 
com a população consumidora c a economia pecuá
ria, valorizando-a e influindo, por conseguinte, na 
recuperação do homem do campo. Por outro lado, 
operou como emprêsa econômicamente ativa, apresentan
do "superavit", quando se comparam os resultados das 
contas de receita e despesas vinculadas ü operação da orga
nização. 1!:ste fato ganha maior expressão, quando se con
sidera o ramo difícil em que atua e onde comparecem con
correntes sem o encargo da responsabilidade do abasteci
mento. O fato de não ter completado ainda as suas insta
lações, Jaz com que a FRIMISA funcion e em escala redu
zida, por não lhe serem asseguradas condições propícias 
para operar em tôda a sua plenitude . Os estrangulamen
tos, provocados principalmente pela falta de càmaras ade
quadas, fazem com que certos setores do estabelecimento 
sejam ·subutilizados, aumentando, substancialmente, em 
conseqüência, os custos unitários dos fatôrcs mão-de-obra 
e despesas administrativas. 

Saliente-se, ainda, que o traço característico da pre
sença da FRIMISA nos merca<.los consumidores tem sido a 
segurança do abastecimento durante todo o ano, porque 
comparece com produto sadio, suj cito a rigorosa iuspc~:ão 

sanitária e oriundo de animais selecionados . Quanto à 
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sua interferê11cia no mercado produtor, tem atendido aos . 
inien~sscs da nossa economia pecuária, porque a sua pre
sença desperta diversas regiões para mna p ·omoção de 
fase na sua atividade criatória . A possibilidade de colocar 
em Carreira Comprida o gado gordo, através de melhor 
remuneração, fêz com que áreas que vinham sendo expor
tadoras de bois magros para as invernadas localizadas fora 
do Estado se transformassem, paulatinamente, em regiões 
de cngonhl. Em conseqüência, ohscrva -se a vantagem de 
serem retidos em Minas os benefícios inerentes à atividade 
de invernagem. 

Acresce que tanto o grande quanto o pequeno produ
tor tem acesso à FHJMJSA, comercializando diretamente o 
seu gado . P:ua lanlo, conta ela com escritório em Gover
nador Valadares, representante em .Montes Claros e 
mantém uma equipe de compradores de 101 gn e compro
vada cxpe ·i ência no ramo, os <ruais alcudcrn às áreas que 
não possuem, ainda, concentração de produção que justi
fique, no momento, comprador específico. Agindo assim, 
a FHIMISA procura elim]nar o a ~cnle iniermcdiúrio, que 
impede, muitas vêzes, o desenvolvimento dos pequenos pro
prietários. 

PHOGHAMA A EXECUTAH 

A FRIMISA encaminhou em 1961 projeto ao Banco 
Nacional do Desenvolvimento Econômico - BNDE - c 
está ultimando outro para ser encaminhado ao Banco Inter
americano de Desenvolvimento - BID - visando à obten
ção de recursos necessários ü complcm cntaçt o das ohras 
c instalação de Carreira Con prida, assim como u constru
ção c a parclham cn to de três cs iabclccimcnlos regionais. 

O plano da FRIMISA estabelece uma rêdc de frigo
ríficos, sendo um na região Norte, outro no Nordeste e um 
terceiro no Oeste, rêde esta completada pelo frigodfico 
central de Carreira Comprida, de maior porte c capaci
dade de eslocagem . Os frigoríficos r egionais abaterão c 
enviarão a carne refrigerada ou pré-refrigerada, que não 
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puderem comercializar diretamente, para o grande frigo
rífico de Belo Horizonte, bem como os suhpt·odutos qne 
não possam, em virtude da menor escala de opera<;ão, in
dustrializar com os seus próprios recursos. Uma vez obti
dos os financiamentos propostos, as obras e a montagem 
do equipamento deverão ser completadas em 15 meses c 
implicarão 110 investimento adicional de Cr$ 
1. 474. 935 .286,00 . 

O funcionamento regular da unidade central do sis
tema FRIMISA possibilitará a adoção da política de arma
zenamento de carne congelada, capaz de atender ao consu
mo no período de entressafra, a preços razoáveis. O pro
dutor será beneficiado, porque terá o seu animal aprovei
tado na plenitude de sua capacidade, c o consumidor en
contrará sempre à sua disposição o produto, sem a grande 
elevação de preços que normalmente ocorre no período 
referido. 

INDUSTHIALIZAÇÃO 

DO LEITE 

A principal finalidade do Iustituto de Laticínios 
Cândido Tostes, de Juiz de Fora, é a de preparar técnicos 
para a nossa indústria de laticínios. 

Diplomaram-se, no ano de 19Gl, 17 técnicos em la
ticínios, fato que se reveste de significado especial. Foi a 
primeira turma a conquistar, após curso de três anos, o 
Diploma de Técnico em Laticínios. Daqui por diante, os 
técnicos formados pelo Instituto, ao coutrúrio do que acon
tecia anteriormente, poderão obter registro no Ministério 
da Agricultura e estarão habilitados a exercer r egu lnr
mente a profissão. Para isso, fomos obrigados a 
adaptar o currículo às exigências da lei orgtmica do ensillo 
agrícola c ve terinário, tendo, como primeira providência, 
ampliado a sua duração que, de dois passou para três 
anos. Em conseqüência, foram crin dns mais sete cadeiras 
de eullura geral (Português, Inglês, Matemática, História 
Natural, Física, Química e Educa<;ão Física) c prOlJUScmos, 
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em projelo cruc lrarnita na Egrégia Assembléia Legislativa, 
a criação de 1nais sete cargos de professor. 

De lôdas essas modificações, resultou maior eficiência 
para o ensino, con1 reais benefícios para os alunos que 
cursam o educandário . 

Vêm sendo promovidos contatos com o Escritório 
Tú:nico de Agricultura da :Missão Brasil-Estados Unidos, no 
sen tido de que se proponha a auxiliar a construção e insta
lação da Gran ja-Modêlo . Gn~<;m; ú grande receptividade 
nw nifcs lada por nquêle eficiente órgão, o acôrdo jú estú em. 
h1se l'innl de es tudos, nêlc se prevendo o auxílio de Cr~ 
l.SOO .OOO,OO c 111 dinheiro c de ::;eis mil dólares em maqui
narw. 

Com a coo peração do Gov êmo da União, estú sendo 
refonnado, completamente, em. ccrú mica, o piso do Serviço 
de Indústria, numa úrea aproximada de 700 rn2 • Os 
tr;llwllws jú se encontram em fu sc bem adiantada, faltando 
apenas substituir cêrca de 150 m 2 de úrea. 

O Illstituto tomou parte ativa na XXII Exposi<;ão
Feira Agrop ecuária e Industrial de Juiz de Fora, não só 
organizando "stand" de seus produtos, como, também, for
necendo-lhe três técnicos, que supervisionaram lodos os 
trnbalhos da comissão de co11Lrôlc leiteiro . 

HeaJizou-se em julho, de 10 a H, a jú tradiei01wl 
Semana do La ticinis ta. O certame a kauçou o maior êxito, 
não só pelo grande número de participantes, mas, princi
palmente, pelo alto nível cicnlífieo e técnico dns palestras, 
d e b~1 tes c demons trações. 

Formn promm cindas :20 conferências, proj e tados 
cin co filmes técuicos e realizadas excurs1:íes a indústrias de 
la ticínios. Healizou-se, tmnh(~m, pequena cxposi<;il.o de 
mú<ruinas para laticínios, ú qual com·oucram oito firmas 
especializadas no ramo. 

Pa ra abrigar o elevado númer o de alunos matricula
dos no es tabelecim ento, principalrnentc agora que o cm"o 
técnico pnssou a ser dado em três ~mos, impõe-se a nr::;cnte 
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construção de uôvo pavilhão. As providi:,ndas preliminares 
foram objeto de estudos acurados, j ú tendo sido clnhorado 
o respectivo projeto. 

Não descurou o Govêrno de elaborar planos de elelri-· 
ficação rural, com o objetivo de assegurar ao homem do 
campo condições de vida mais favorúveis, propiciando-lhe 
maior produtividade e rendimento . Os estudos feitos, com 
base no trabalho que vem desenvolvendo a CEMIG, mos
tram a oportunidade para um empreendimento de vulto neste 
setor da política ruralista. Desenvolvido pelo Govêrno, 
através da Emprêsa, arrojado programa de produção de 
energia para atendimento às indústrias de alto porte, lan
çadas as linhas de interligação c penetração no território 
mineiro, estabelecida a eletrificação de centenas de comu
nidades urbanas, criou-se um grande sistema central inter
ligado, em condições de atender ao numeroso contigente 
humano, ávido dos benefícios da eletricidade existente na 
área já servida em todo o Estado por aquêle sistema . A 
ação do Govêrno deverú, naturalmente, começar por êsse 
setor. A eletrificação rural, no entanto, como necessidade 
para conjurar o desequilíbrio agrícola-industrial e promo
ver o desenvolvimento econômico do Estado, deve ser basea
da em princípios rígidos, que dêem diretrizes scgmas ao 
programa e afastem os fatôres negativos que têm desaconse
lhado o lançamento da energia cldrica 110 meio rural. 

As características regionais, e. pecialmenle os aspectos 
de exploração da terra e do subsolo, sobretudo em função 
do tamanho, número de propriedades c dcusidade da 
população, foram consideradas 110 exame do plano de ele
trificação rural. l\linas Gerais possui cêrca de 700.000 
propriedades rurais, nas quais podemos considerar 200.000 
consumidores como possíveis hcn eficiúl'ios de um programa 
rural intensivo. O investimento, porém, que se terá de 
fazer para atender a essa grande população, é <.los maiores. 
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Tomando-:-;c como ncei túvcl a média de dois consmnidm·es 
rura is por quilômetro e o custo m édio por quilômetro de 
Cr!J) :300 .000,00 (linhas monofásicas e trifásicas, instalação 
dos consumidores etc . ), ter-se-ú o lnnçamenlo de 100 .000 
quilômetros de linhas tipicamente rurais, que demandará, 
em têrmos atuais, um inves timento de Cr$ 30.000.000.000,00, 
no decurso de 30 anos . 

A evolução do m eio rural, pela adoção de métodos 
racionais de exploração agrícola c melhores condições ha
bitacionais, concorrerá, sem dúvida, para uma nova política 
de aumen to da produtividade c promoção do homem rural, 
modificando substancialmente os padrões de produção, ele
vando a renda "per capita" da população r ural, dando-lhe 
maior poder aquisitivo e ampliando o mercado interno para 
os serviços e produtos industriais. 

Para a execução dêsse plano tem-se de contar evi
dentemente com amplas fontes de recursos, a fim de que 
possa o Estado promover o financiamento aos consumidores. 

Na estruturação de um programa de eletrificação 
rural , deve caber ao poder estatal a principal tarefa de 
estudar e determinar as diretrizes necessárias ú sua efeti
vação. Assim, a eletrificaçüo rural deve ser executada por 
órgüo capaz de administrar os recursos disponíveis, habi .. 
litar-se a novos, vincular-se a emprêsas geradoras e distri
buidoras, i)em como ter condições para orientar a seleção 
de projetos. Um tal organism'o possibilitaria polarizar e 
centralizar a obtenção de verbas federais, conseguir em
préstimos internos e externos, coletar recursos, inclusive as 
quotas de cooperação dos próprios usuários. H.ealizando 
os empréstimos a longo prazo aos consumidores, atuaria 
também como órgão de financiamento e realização da polí
tica de eletrificação rural. A existência de um organismo 
dêste tipo poderá facilitar ao Estado de Minas Gerais a ob
tenção de empréstimos internacionais, que ora se colocam 
à disposição dos países latino-americanos. 

Por isso mesmo, optou-se, em Minas, pela criação 
de uma subsidiária da CEMIG - a ERMIG, que, r egida . 
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pela lei de sociedades anommas, teria uma participação 
indireta do Estado, nos têrmos das Leis Jl. ''s 828, de 14 de de
zembro de Hl61 , c 2.000, de 12 de novendJro de 1!J5!J. 

A ERMIG terú o seu capi tal inü:inl de cem milhões 
de cruzeiros. Como se sabe, anteriormente essa tfuantia 
havia sido fixada em sessenta milhões. Dado, no entanto, 
o interêsse revelado na subscrição das ações da nova subsi
.diúria da CEMIG, resolveu-se elevar o capital em mais 
.quarenta milhões. As emprêsas de economia mista c os 
bancos oficiais vão subscrever duzentos mil cruzeiros cada 
um. 

Partindo do aproveitamento dos pontos com energia 
disponível, selecionando previamente as úreas de consumo 
c considerando a pequena demanda inicial dos consumi
dores, a ERMIG terá como principal função a de adminis
trar, especialmente no período de demar ·agem e de carên
cia de cada projeto. Esta característica fundamental deve 
visar à eliminação de fatôres adicionais de custo e orga
nizar os consumidores em sociedade de operação, especial
mculc no sistema cooperativo, de tal sorte que se atente para 
os aspectos fundamentais da produção agrícola c da renta
bilidade. 

São óbvias as vantagens qu e proporciona a eletrifi
cação rural . A medida tiUe a energia elétrica fôr se difun
tliudo e maior o conhecimento de ~eus múltiplos c1nprcgos, 
as propriedades agrícola~ passarão a usú-la, entre outro~, 

para os seguintes fins de economia doméstica, de irrigação c 
•4-lrcnagem c de mecanh:ação das atividades rm:tis: 

cmprêgo de utensílios elétricos, tais como 
J'ogõcs, l'crro~ elétricos, mÚ<[liÍila~ de lavar, rúdio, 
televisão, a<lllC<..:edores, abrindo-se assim um vasto 
campo para a aplicação dêsses produtos indus
triais; 

elevação c distribuição de água para fins de 
.irrigação, permitindo a exploração racional da 
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lerrn e o ap roveitamento de úreas atualmente 
inexploradas, pois a irrigação por si só aumenta 
c r egulariza a prodm;ão agricola por unidade de 
úrea e com o emprêgo de eletricidade no bom
hemneuto poderão ser recuperadas inúmeras 
úreas inundadas, vantajosamente para a econo
mia rural; 

mecanização das atividades rurais, possihili-· 
tando aos agricultores ou pecuaristas a produção 
de alimentos para os seus rebanhos, a ordenha 
mecúnica, c, finalmente, a indústria de transfor
mação dos produtos da lavoura e outras que 
possam beneficiar o meio rural, inclusive indús
trias extralivns de miu ério. 

INDÚSTRIA DE 

THATORES 

No decurso de nosso primeiro ano de govêrno, cum
priu-se o Hem de nossa plataforma de candidato, oferecendo 
todo apoio para a efetiva instalação em Minas Gerais de 
moderna fábrica de tratores. 

Em dezembro de 1960, após um movimento em que 
se empenharam o Govêrno anterior, as classes produtoras e 
tôda a comunidade mineira, foi lançada a DEMIG - De
senvolvimentos Minas Gerais, S/ A., que levautou Cr$ . . . . 
200.000 .000,00 de capitais mineiros, para se associar à 
Kloclmer-Humboldt-Deutz. A.G., de Colônia, Alemanha, 
dando causa à constitui ção da DEMISA -- Deutz :\ I in<l ~, 

S/A., - Fábrica de Tratores. 

A Deutz Minas preparou im.edialameutc o protótipo 
de seu trator DEUTZ DM-i'>5, de 55 H. P., lançando-o em 
janeiro com o cognomc de ''Mineirão", testando-o em segui
da na Fazenda de lpaucma, do i\tJinistério da Agricultura, 
em São Paulo. 

Providências decisivas para a instalação dessa gran
de indústri~ em Minas Gerais passaram, desde a nossa 
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posse, a ser tomadas, destacando-se entre ela~ : ;1 l"o i"ltnento 
de uma área de 100 .000 m 2 na Cidade Jndus !r'i:d - - de 
Contagem ; a~sinatura do contrato de ter ra plen <l gL' lll e ur
banização da área; celebração do contrato de construção 
das obras civis numa área coberta de 10.000 m~; in s l<da ~: ã o 

da linha de montagem pion eira, na Ca pital ; in tegra lização 
do capita l da DEMIG - Desenvolvimentos l\lin as Gerais, 
S/ A., na qual, a través de bancos e emprêsas es a tais, par
ticipa o Govêrno com substancial importfmciu ; concessüo 
de favores fiscais ; aprovaçüo do plano de produção pelo 
GEIMAH e obtenção de financiamentos diretos pelos bancos 
oficiais e privados para a montagern dos primeiros 100 
tratores, na importància aproximada de 80 milhões de 
.cruzeiros. 

Os esforços dos industriais alemães e mineiros estão 
sendo sobejamente compensados, pois a DEMISA pôde 
oferecer ao mercado nacional, em dezembro de 1961, 80 
tratores DEUTZ DM-55. Na cidade Industrial, 2/3 do 
prédio de lO. 000 m2 es tavam concluídos e a parte restante 
prevista para fevereiro. As providências de instalação de
finitiva da fábrica fora m tomadas, esperando-se pnra breve 
·o início de suas atividades. 

Tem o grupo Klockner-llum bold l-Deu tz co tu provado 
r eal interêsse em dar pronto cumprimento aos compro
missos assumidos na ins talação de sua própria indústria em 
Minas Gerais, havendo já adquirido cêrca de <pwtro milhões 
de marcos em etruipamento, achando-se em Belo Horizonte 
as primeiras máquinas opera trizes . Além disso, forneceu, 
com l"inauciamcnto de um ano, lôdas as pct,; ;ls complem en
tares dos primeiro~ 3;3;3 tratores em fabrica ção c vem pres
tando a assistência técnica necessária ao empreendimento. 

Graças ao esfôrço conjugado do Govêrno, industriai~ 
alemães e mineiros, bancos e entidades privadas, pôde 
Minas Gerais contar com uma indústria pioneira que a 
coloca em evidência no cenário automobilísti co nacion~l, 
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omo aconlccen no li Sali:ío do Automóvel em São Paulo, 
onde o trator DEUTZ-DM-55 -- o "Mineirão", a lcançou 
inteiro êxito. 

A partir de março, serão entregues à agricultura e à 
indústria 125 tratores por m ês, com perspectiva de rápida 
ampliação para 300. Prevê-se um próximo aumento de 
capital para Cr!J) 1.000 .000 .000,00, tendo em vista possibi
litar, inicialmente, um faturamento de Cr$ 200 .000.000,00, 
e futmamente de Cr!!) 500.000.000,00. 
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POLíTICA DE VIAÇÃO 

E OBRAS PúBLICAS 



:-

Orientando-se no sentido da concretização mais rá· 
pida e eficiente do Plano Hodoviário Estadual e objetivan
do a ampliação c melhoria técnica do nôvo sistema de co
nwnicnçôcs, trac;ou o atual Govêrno p lano qüin(rüenal ro
doviário, de árdua execução, que prevê a abertura e me
lhoramentos de 5 . 516 quilômetros de estradas, dos quais 
3.641 serão pavimentados. 

Tais serviços são da mnior relcvftncia para atender 
às necessidades do tráfego, às exigências econômicas da cir
culação de nossas riquezas e aos imperativos do desenvol
vimento geral do Estado. 

Assim, elaborou-se extenso Program.a QüÜH[Üenal 
Rodoviário, formando um plano objetivo, entrelaçado com 
os grandes longitudinais e transversais do Plano Hodoviário 
Nacional, no aproveitamento, tanto quanto possível, de suas 
diretrizes, e prolongando-se a través de estradas-troncos, a 
fim de cons titu i r os elos de uma ampla cadeia de ligação 
com os diversos centros produtores. 

PHIMEIHA ETAPA 

Para a execução dos 1. 0~)4 quilômetros de estr adas 
de rodagem planejados para a primeira e tapa do Plano 
Qüinqüenal Hodoviário, compreendendo reconstrução, cons
trução e pavimentação, o DER despenderá a importância 
de Cr$ 7. 335. 000. 000,00. 

~sse trabalho está sendo dirigido pela equipe do 
DER, perfazendo 13,6% do Programa Governamental, no 
ietor de construção, reconstrução e melhoramentos de cs-
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tradas, e 30% no setor de pavimentação asfáltica das ro
dovias já existentes e em construção. 

As estradas programadas para esta 1.~ etapa foram 
escolhidas atendendo-se ao .índice de tr áfego, sendo, conse
qüentemente, as de maior importância econômica e as de 
inter êsse turístico, como é o caso da r êde que serve o cir
cuito das estâncias hidrominerais. 

EXECUÇÃO no 
PROGRAMA 

Para pôr em prática as medidas necessár ias ú reali
zação imediata das obras programadas, a fim de atender 
a primeira etapa, superou o DER sérias dificuldades. 

Em virtude do contrato celebrado, na Administração 
passada, com o Consórcio P ATER, nenhuma providência 
concreta poderia ser tomada sem que se promovesse a sua 
rescisão, pedida pelo próprio Consórcio, ainda no Govêrno 
anterior. 

Para que se chegasse a um acôrdo, exaustivos e de
morados entendimentos foram feitos, retardando as provi
dências para a execução das obras, o que somente foi con
seguido no decorrer de julho. 

f:ste atraso de 6 meses agravou-se ainda mais com 
a entrada da estação chuvosa, prejudicial sob lodos os as
pectos ao bom andamento das obras rodoviárias. 

As verbas constantes do orçamento do DER para 
obras estranhas ao contrato PATER eram mínimas . Prà
ticamente, todos os r ecursos disponíveis es tavam vincula
dos ao contrato. Assim, corno as firmas componentes do 
Consórcio paralisaram suas atividades desde janeiro, o 
DEH, sem recursos orçamentários para novos contratos, 
viu-se na contingência de reduzir ao mínimo suas ativida
des no setor de obras, no período de janeiro a julho. 

Por outro lado, a escassez de pessoal técnico-espe
cializado no quadro próprio e no mercado de mão-de-obra, 
para cumprir a tarefa que lhe foi cometida, obrigou o DER 
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a estabelecer curso de treinamento, preparando, de início, 
29 engenheiros e 25 laborataristas . 

No setor financeiro, a situação do DER se ressentia 
de sérias dificuldades, com um crédito de quase 3 bilhões 
de cruzeiros na Secretaria das Finanças, que não vinha 
cumprindo com regularidade o recolhimento da quota da 
Taxa de Recuperação Econômica vinculada ao Departa
mento. As fô lhas do pessoal diarista se encontravam atra
sadas em mais de 5 meses e o pagamento aos fornecedores 
não se fazia há quase um ano, além de achar-se grande 
parte do Fundo Rodoviário vinculado ao Consórcio P ATER . 

No setor do equipamento, a situação não era menos 
grave. Constituída em sua maior parte de veículos c má
quinas obsoletas, a frota exigia vultoso gasto para manter
se em funciona mento . O problema de r enovação da fro ta 
teve, assim, que ser atacado com decisão. Foram. adqui
ridos 155 veículos, que permitiram sensível m elhoria no 
que se refere a veículos leves e de transportes . 

Hoje, graças às providências adotadas pelo Govêr
no, o DER paga em dia todos os seus. servidores e compra 
à vista. Com isso, possibilitou-se a aquisição de material 
por melhores preços, com o comparecimento de maior nú
mero de fornecedores, em razão da desburocratização do 
processo de compra e do pagamento imediato. Nos últi
mos meses do ano passado, recebeu o DER tôda a sua do
tação orçamentária do exercício em moeda corrente o que 
se pode considerar fato inédito na vida do Departamento. 

No setor de obras, as chuvas abundantes no período 
outubro-dezernbro c as dificuldades próprias do início de 
obras não impediram que, em menos de 120 dias úteis, se 
efetivasse um grande esfôrço realizador, como se verifica 
dos quadros I, li e 111. 

No que se refere à conservação e reconstrução da 
rêde de estradas, o DER despendeu a importância de Cr:';) 
777 o 480 o 000,00 o 

Os principais trabalhos realizados compreenderam 
cêrca de 40.000 km de regularização do leito a motonive-
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ladora, construção de 5.148 pequenas obras de arte para 
drenagem, reforma e nôvo encascalhamento de .7 . 700.000 
m2. Os demais serviços estão discriminados uo quadro IV. 

No setor de melhoramentos, os trabalhos se fizeram 
em 23 estradas. É importante 11otar que, através do Ser
viço de Assistência aos Municípios, foram atendidas 49 es
u·adas municipais com a extensão total de 2.192 km. Foram 
entregues 19 dessas estradas às Prefeituras Municipais in
teressadas, mediante convênio~ as~inados com o Departa
mento para aplicação dos recursos consignados para cada 

uma delas. 

Para a execução das obras constantes dos quadros I, 
11, 111 e IV, o DER, através dos seus diversos Serviços, apa
relhou-se; convenientemente, com a adoção de medidas . 

objetivas. 

No setor de estudos, o Serviço de Projetos realizou 
trabalhos de exploração, projeto e locação de estradas, ela
boração de notas de serviço, projetos de obras de arte e 
estudos de subsolo em locais destinados à sua construção. 

:Esses serviços estão assim distrihuídos: 

Exploração 

Loca\~ão . . . . . . . . . . 

Projeto ........ . .. . 

Exploração locada . . . . 

Projeto de obras de arte 

Sondagens 

Notas de serviço . . . . . . . . . . . . 

726. 5H.I 

557.22() 

427.33\) 

129.()44. 

1. !.">03,72 

1. ~)68,1 1 

981.170 

metros 
, 

" 

" 
, 

, 

, 

O laboratório central do Serviço de Pesquisas Ro
doviárias elaborou estudos especiais, inclusive de solos para 
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pavimentação, num total de 5 . 275 ensaios em 125 lrm, e 
promoveu dois cursos de pavimentação, com a formação 
de 54 estagiários, dos quais 29 engenheiros. 

No setor de equipamento, a necessidade de novas 
máquinas rodoviárias e viaturas capazes de atender aos 
crescentes encargos das diversas obras determinou a reali
zação de concorrências públicas para compra de nôvo equi
pamento e venda do material inservível. Assim, na aquisi-· 
ção foram despendidos Cr$ 153.986.760,00, enquanto que 
nas vendas foram apurados Cr$ 9. 994.618,20. Através do 
Serviço competente, o DER despendeu com materiais Cr$ 
365.701.877,97, distribuídos pelas várias Residências Cr$ · .. 
8. 392.490,37 para itens diversos e Cr$ 403.912.473,10 para 
peças e acessórios (quadro VI) . 

No setor do tráfego, o DER executou 79 concorrências 
para linhas de transporte intermunicipal e introduziu melho
ramentos na Estação Rodoviária que, a despeito das dificul
dades relacionadas com a exigüidade de espaço, deficiência 
numérica de funcionários e instalações obsoletas e supera
das, muito contribuíram para melhorar e aperfeiçoar os 

serviços. 

Para as obras rodoviárias programadas para a pri
meira etapa, foram efetuadas 92 concorrências, com um 
valor aproximado de Cr$ 7.385.080.000,00. Para se avaliar 
a importância dêste trabalho, basta assinalar que o DER, 
em 1961, realizou pouco mais de cem concorrências, no 
valor global de Cr$ 14.000.000.000,00. 

Tais concorrências assim se distribuíram: 3() de pavi
mentação, 34 de construção, 18 obras de arte especiais. 
Mais 4 concorrências foram realizadas, sendo 3 anuladas e 
uma sem que houvesse licitantes (quadros VII, VIII e IX). 

No setor financeiro, conquanto o balanço geral so
mente se encerre em 31 de março, podemos estimar a receit:1 
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Rodovia 

MG-4 
MG-5 
MG-6 
MG-7 
MG-7 
MG-7 
MG·25 
MG-28 

BR-32 
MG-56 

BR-76 
BR-76 

MG-131 
MG- 143 
I'I',G- 162 
MG-176 

.. 

QUADRO I 

SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO 
·~ 

1 1 

TRI1CHO 
Volume 1 Drenagem Regulari· 

I 
escavado profunda :zação Sub-base 

m3 ml m2 m3 

I ------ -
Usim i nas-Ac~sita . . . . • . . . . . . . . . 

J5;!o H~rizon~e-Sabaré . . . . . . . . . ·1 7 .065,365 I 
34 . 285,79 

J BR-3-Entre ~ios . . . . . . . . . . . . . ... 24 .000,000 2.430,00 41 .000,00 5.500,000 I Jua,tuba -~ t~u~a . : . . . . . . . . . . . .. . 128 .000,000 
l tauna-D IV!nopohs . . . . • . . . . . • • 109.877,714 658,00 110.487,03 16 . 557,970 
Divinópol is- Form iga . . . . . . . . . . . . , 63 . 550,000 92,00 37 .120,00 2 .969,000 
MG-7- Arcos . . . . . . . . . . ... •. • 465 .000,000 I 43 .600,00 7 . 800,000 
Poços de Ca ldas- Usini!! . . . . . . . . . . 8.850,189 1 280,00 i Campanha-lambari . . . . . . . . . • . . f 45.000,000 

1 ?ome Nova- Mariana . . . . . . . • . . . . , 58 .000,000 1.376,00 30.200,00 4 . 300,000 
I Ju iz de Fora - Bicas . . . . . . . . . . • . i 198 . 329,395 I 543,00 

367 .600,001 ltajubá - Pouso Alegre . . . . . . . . . . . ·1 252.000,000 7 .990,00 53 .054,000 
Gra ma- Tabule1ro . . . . . . . . . . . . • • 39.848,993 1 1 .221,00 17. 947,36 
MG-1-Fr imisa-Sania luzia . . . . . . . . 68 . 169,214 99 .455,21 18.167,857 
Pouso A legre-Ouro Fino . . . . . . . . . . 83 .000,000 1 .969,00 52.000,00 6 .510,000 
ltuiutaba-Capinó pol is .... . . . •. ..• 

1 

44.842,000 39.000.00 3.750,000 

1 . 595 .532,870 I 16 .559,00 872 .695,39 118 .408,827 

NOTA: Além dos serv iços acima discrimi nados foram executados os seguintes: 

Base 

m3 

5.337,040 

14.428,300 

540,000 

6.996,000 

30 .280,000 

19 . 838, 1 3~ 

77 .419,474 

Cam inh os de serviço . . . . 28.885,00 m 

3 

Construção do ponte s/ Rio Ma ndu: 

Passagens de gado . . 

Va letas de proteção 

Ce lhas . . 

Dreno d" p<tdra sêca . . . . . . . . • • 

33 .063,00 m 

2.410,00 m 

446,60 m 

Raspagem .... 

Bueiros de 0,30 

Bueiros Armco: d iâmetro 2,75 

Obras de arte correntes . . • , 

Imprima-

I ~ão 

m2 
I 

32 .788,28 

25.514,92 

43 .962,00 

189.200,00 

158 . 135,12 

449.600,32 

4 

Revesti-

manto 
ml 

4 . 693,35 

1 

1 

51 .694,35 

20.310,50 

104,00 m. 

23,00 m 

4 .251 ,00 m 



li 

CONSTRUÇAO 
QUADRO 

SERVIÇO DE 

---_· :.~--~~~--~- ~~--~~~~~-~-~~~~~~-~-~~~-----c-o-n·-.km,-~u-. l-d-os--

1
r----v-o-lu_m,_e ____ -----~·--!-;•-• 

Est,..da T R E C H O Arte 
m3 Col'-

rontes 

MG-1 

MG-1 

MG-2 

MG-3 

MG-4 

MG-5 

Curvei o-Augusto de lima • . • • • • . • • • . • 

Lontra-Ma ria da Cruz • . . . . . • • • • . • • . 

ltinga- l!aob im . . . . . • • •••• •• ••••• 

S. João Evangelista-Santa _Maria . . . . • . . • 

Gov. Valadares-Mantens . . . • . . . .•••• 

Sa nta B~rba ra-Fonseco . . 

MG-22 Ponte Nova-Dom Silvério • • • . . • • . • • • • 

MG-25 Campo Belo-Perdões . . . . . . • . . . . . . • 

MG-26 Varginha-Três Corações .... ... . . . . . 

MG-58 São Francisco-Campo Belo . . . . . . . . . . 

MG-59 Lafaiete-Catas Altas . . . . . . . . . . . . . . 

MG-60 Senador Firmino- Alto Rio Doce . . . . . . . . 

MG-61 São Vicente- Cruzfl ia . . . . . . . . . . . . . • 

MG-61 Madre de Deus- São Vicente . . . . . . . . . , 

MG-61 Pa lma-Div. Estado do Rio . . . . . . . . . . 

MG-108 BR-31 - Lajinha ................ .. 

MG-127 Semente ira- Coimbra . . . .. . .. . .. . . . 

MG-150 Bom Sucesso- BR-55 . . . . . . . . . . . . . . 

MG-172 Ara x~-Franco . . . . . . . . . . . . . . . . . • 

MG-176 ltuiutaba - Capinópoiis ........ . . ... . 

MG- Hll Capinópo l is- Caná polis-BR-14 . . . . . . . . 

LIGACÃO Rio Nôvo- Gua roni . . . . . . . . . . . . . . . . 

LIGAÇÃO Uberl3ndi a- Araxá . . . . . , . . • . . . . . .. 

LIGAÇÃO Araguari- Ponto 11\ariono . , . . . • • . . . . . 

LIGAÇÃO Alvinópolis- Monlevodo . . . . . . . . . . . . 

LIGAÇÃO Ba mbu( - lguatama . . . . . . . . . . . . . . . . 

LIGAÇÃO Bambu i - Luz- BR-31 

'TOTAL ... . 

23,00 

17,00 

5,00 

9,62 

0,70 

(Melhora

mentos) 

13,82 

5,00 

8,78 

7,00 

2,18 

3,40 

1,00 

5,00 

3,66 

4,00 

0,60 

4,00 

10,00 

36,00 

8,50 

10,00 

4,00 

4,00 

10,00 

2,50 

2,02 

200,83 

-------

83.000,000 

176 .300,000 

31.703,000 

400 .604,000 

7.689,000 

65.000,000 

297.554,000 

120 . 000,000 

140 .526,000 

190 .000,000 

157 . 000,000 

130.000,000 

40.000,000 

40 .000,000 

14.000,000 

103 .419,000 

56.780,000 

40.000,000 

153. 890,000 

102.000,000 

138 .000,000 

125 .000,000 

29 .000,000 

15.000,000 

187.000,000 

122.200,000 

40.000,000 

3 .006.225,000 

3 

64 

4 

41 

.. 
28 

11 

11 

2 

.. 
3 

26 

13 

8 

3 

15 

6 

7 

22 

10 

2 

42 

8 

2 

354 

----·--·~---------======~=~~= 
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QUADRO III 
OBRAS DE ARTE ESPECIAIS 

ESTRADA 

MG-4 ......• . .. 
MG-4 . . ....... . 
MG-6 . .. . 
MG-26 
MG-26 
MG-50 
MG-61 
MG-110 
MG-162 
MG-162 
MG-lG2 
lVIG-1 62 
MG-1 76 

TOTAL . . .... . 

MG-2 
MG-4 
MG-4 
MG -4 
MG-4 
MG-4 
l\lG-7 
MG-7 
MG-7 
MG-7 
MG-26 
MG-56 
MG-60 
MG-61 
MG-61 
MC-61 
MG-61 
MG-1 72 . ....... . 
Ligação Pompéu-DH-7 
Liga çiio Carho nila-
Itamaranrlib a . . . . . . 

......... ,_,_ _______ _ 
---~-·#--

__ _____ __ .,. __ .,_ 
====--------

NOME l ___ v'~~ 
l) CONSTHUiDAS 

Ca!at.lão .. I 16 
30 On cinha ..... .... . 

n aoiiO . . . . . . . . . . 
~~ . B.J nto . . . . • . 
:.;ele Cachoeiras . . . . . . 
P~1racatu . .. . . .. . . . 
/~rara. · . . . . . . . . . . 
l.tl>:> quilo . . . . . . . . • . . • . •• 
.\Iun llu . . . . . . . . . . . . . . 
l\Iandadória . . . . . . . . . . 
Ivioe i-Guaçu ..... .... . . . 
Eleutério 

............. . 

2) EM CONSTHU<,:Ao 

,\ ata Podre ....... . 
p jracicaba . . . . . . . . . . 
l ' ci. ·e .. . . . . . . . . 
IJHÇa Grande . . . . . . . . 
San a Helena . . . . . . . . 
T.la n te ninha . . . . . . 
Co m1uisla . . . . . . . . 
~;::nlana . . . . . . . . . . 
Passagem sj Mogiana 
J:oca in a 
:_;él JHlCUÍ .. 

Gnalaxo .. 
Cervo 
,;,ió !Hanocl . . . . . . • . 
,.>r>;nha . . .. • ... •. 
r,t cLado ....•••..• 
::ão Pedro . . . . . . . . 
Ar.1gu ari . ...... . 
Pu ·aopeba .. • ...•• 

,\raçuaí . . . . . . . . . . . . 

1'72 

20 
20 
20 
12 
45 
50 
20 
20 
63 
36 
20 

372 

26 
112 

49 
36 
63 
12 
30 
32 
16 
20 
98 
98 
46 
44 
32 
12 
20 
80 

122 

45 



CO NS E RV AÇAO 

Q UAD R O IV 

SERVIÇOS EXECUTADOS 

Roçado .. . . . . . . 

Capina e limpa . . . . . . 

Regularização do leito . . 

Li rnpeza de valetas . . . . 

Reparo de obras a1·te correntes 

Reparo de obras arte especiais 

Reparo de cêrcas . . . . . . . . . . 

Reparo de i nstal a~~ões casas de tu r ma, e sede 

Construção de obras de arte conen les .. 

Construção de obras arte especiais .. 

Construção de sedes e casas de turma 

Constmção de cêrcas . . . . . . . . . . . . 

Construção de valetas . . 

Encascalhamento nôvo . . 

Encascalharuen to reformado . . . . . . 

Pavimentação nova (tipo) . ... 

Pavimen tação r efor mada (tipo) 

Hemoção de barreiras . . . . . . . . . . 

Alargamento (corte e atêrro) ... . 

Va rian te (const r ução ) . .. .... . . . 

Manilhas empregadas . . . . . . 

Operár ios - Dias trabalhados 

Caminhões - Dias trabalhados .. 

Motoniveladoras - Dias trabalhados .. 

Máquinas carregadeiras Dias trabalhados 

Holos compressores - Dias trabalh ados 

Tratores - Dias trabalhados . . . . . . . . 

13 ri tador es - Dias trabalhados . . ... . 

Ca mion etas e jipes - Dias trabalhados 

Inspeção do Eng.• Regional .. 

173 

m2 

m2 

krn 

ml 

n .• 

n.• 

ml 

n.'' 

n.• 
n.O 

m2 

ml 

ml 

m2 

m2 

m2 

m2 

m 3 

ml 

ml 

n .• 

ui a 

di a 

dia 

dia 

din 

di a 

dia 

di a 

n.• 

42 . 089.472 

26 . 070 . 840 

40 . 466,520 

92. 233. S!HI 

11. 964 

11\0 

58. 728 

IH 

144 

612 

2 .077.140 

2 .235 . 120 

5 . 496 . 2-Hl 

25 6 . 4HI 

493 . !l!"lii 

90. (i;~ () 

14 .2n2 

935 . 7 ~l!i 

639 . 1 ~ 0 

10 . 23() 

4.080 

45fi 

2. 448 

:~84 

12.972 

6. OIHi 



• • 

:U:G-56 

MG-56 

.t.t:G-56 

MG-4 

MG-4 

MG-4 

.WG-7 

MG-7 

.MG-7 

:WG-6 

.WG-144 

WG-176 

QUADRO V 

SERVIÇO DE PESQUISAS RODOVIARIAS 

Ponte Nova- lHo Gualaxo 

Mariana- Rio Gualaxo 

Ouro P rê lo- Mariana 

. ccsita- Usiminas 

Nova Era--Sá Carvalho 

Go crnado1· Valadures- Mantena 

Venda No va- Carreira Comprida 

Div inópolis- Rio Lambari 

Formiga- lho Lambari 

Di vi nópolis--Itaúna 

BH-3- Entre Rios 

Ituiu taba- Montc Alegre 

Itu i utaba- Capinópolis 

Os c:;tudos acima mencionados estão assim distribuídos: 

a) Con lrôle c d ime nsionamento de pavim ento fle-

xível . . . . . . . . . . · · · · · · · · 

b) Estudo de ,jazidas de cascalho para emprêgo em 

base c sub-base 

c) Ensaios executados: 

Gnlllulomctria . . . . 

LL 
Limites de ALterherg 

LP 

Compactação . . . . 

Densidade de grãos 

C B R .. 

TOTAL DE ENSAIOS 

174 

821 

868 

841 

982 

5.237 

125 kn1 

110 Jaz. 
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QUADRO VI 

SETOR DE EQUIPAMENTO 

N.O 

"" 
18 

20 

8 

-40 

6 

I) AQU ISIÇÃO DE VE!CULOS: 

TIPOS 

Camionetas rura i1 .. .... 
Jipes .. .. .. 
Camionetas Pick-up 

Komb is .. 
Cami nhões basculantes 

Caminhões carroçaria 

I MAO<AS 

I 
•• \ Willys 

• · Willys . . 

. . I Chevrolet 

Wolkswagen 

Mercedes-B.e nz 

F. N. M .•.• • 

136 veícu los 

11 ) IMPORTAÇÃO DE COMBUST!VEIS• 

1.• importação - maio de 1961 

4 . 142 .775 I de gaso lina . . . . . . . . 
1 .201 . 037 I de diesel . . . . . . • . • . • . • • • • 

2.• importação - sete mbro de 1961 

1. 397 . 585 I d e gasolina .. .. .. .. .. 
1 . 215 .020 I de d iese l 

Cr$ 
6 .5939 
6.2146 

Cr$ 
11 .4720 
11 .4211 

FIR!t\AS VENDEDORAS 

Gasta i, S. A. 

Gasta i, S. A. 

Motorauto, S. A. . . 

Mila, S. A. 

Mercedes-Benz do Brasil . . 

Fábrica Nacional de Motores 

Cr$ 
153 .986 .760,00 

Preço na praça na época 
Preço na praça na época 

Preço na praça na época 
Preço na praça na época 

11 1) VENDA DE VEfCULOS, MÁQUI NAS E MATERIA IS INSERV!VEIS: 

Concorrência rea lizada em dezembro d& 1961 - Valor apurado em 126 ite ns: 

PREÇO 
UNITÁRIO 

Cr$ 

767.750,00 

603 . 100,00 

779 .000,00 

630 .000,0;) 

1 . 819 .67Y,OO 

2. 656.000,00 

·r 

PREÇO TOTAL 

Cr$ 

33. 781 .000,00 

10. 855 .800,00 

15 .580.000,00 

5 . 046 .800,00 

72 .787 . 160,00 

15 .936 .000,00 

Cr$ 
18,25 
13,56 

Cr$ 
23,90 
18,80 

Cr$ 
9 .994 .618,20 

4.: .. 

-t 
I 

• 
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QUAD R O VII 

Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais 

EMPREITADAS DE PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS, CONTRATADAS A PART IR DE ABR IL DE 1961 

(Incluindo melhoramento• dâs estradas, nesta fase de pavimentação) 

ESTRADA 

MG-143 

MG-5 

MG-56 

MG-7 

MG-62 

MG-118 

MG-4 

MG-131 

MG-6 

MG- 162 

MG-176 

MG-4 

MG-7 

MG-7 

BR-32 e BR-78 

MG-28 

BR-7 1 

BR-76 

M~-131 

MG-154 

MG-119 

BR-76 

MG-7 

MG-6 

MG-24 

MG-177 

MG-60 

MG-24 

MG-24 

MG-26 

FRENTES DE TRABALHO 

MG-1- Frimisa- Sa nta luzio (3 frentes) 

Be lo Hgrizonte- Sabará (3 frentes) . . 

Ponte Nova-Gualaxo . . . . . . . . . . 

ltaúno - Divin6po lis . . . . . . . . . . 

lta jub/t - Pouso Aleg re . . . . . . . · 1 • 

Juiz de Fora - Bicas . . . . ... . .. . . 

Usim inas-Aces ita . . . . . . . . 

Grama-Ubá ....... . • . . . 

BR-3- Entre Rios . . . . . . . . 

Pouso Al eg re-Ou ro Fino . . . . . . 

Cnpinópolis- ltuiutaba . . . . . . 

Governador Valadarcs-Mnntena 

Juatu ba- lta úna . . . . . . . . . . . . 

Div inó po lis- Formiga . .• . 

Campanha - l am bar i .. 

Poços de Ca lc'l.ls- Usina 

Entroncamento BR-14 (Trevo)- ltuiutabe 

Pou•o Alegre- lpu iúne . . . . . . . . 

Ubá - Taboleiro . ... . .. .... . 

Varg inhn- BR-55 . . . . . . 

Volto Gra nde-Pirapetinga . . . . 

Poços de Ca ldas- lpuiúno . . . . 

Passos- São Sebest ião do Paraíso 

Entre Rios- Césor de Pina 

MG-7-Sanl o Antônio do Monte 

Uberaba - Delta (reparo•) . . . . 

Sa nta l uz ia- BR-31 . . . . . . 

Guaran i- Pomba . . . . . . . . 

ltapecerica- Gonçalves Ferreira 

Cláud io- Gonçalves Ferre ira . . . . 

São João de i-Rei- Césa r de Pino- Águas 
Santas . . . . . ...... . 

Para isó polis-Piranguinho . . . . . . . . 

SOMA ... . . ..... .. 

178 

---------·------
Extensão 

l<m 

14,500 

5,900 

61,340 

40,000 

55,000 

41 ,000 

4,680 

46,500 

35,000 

55,000 

40,000 

40,000 

35,000 

35,500 

40,000 

12,000 

-45,000 

40,000 

51,000 

19,000 

. 26,000 

60,000 

50,000 

57,000 

27,000 

15,000 

19,000 

26,000 

20,000 

12,000 

-44,000 

·----
1 .094,420 

VALOR - - CR$ 

··---- ·-- --------·--

53 . 000 . 000,00 

15 .000.000,00 

311 .000 .000,00 
236 . 000 . 000,00 

357.000.000,00 

422.000.000,00 

10 .000 .000,00 

273.000 .000,00 

134 .000.000,00 

215.000 .000,00 

175.000.000,00 

289.000.000,00 

226.000.000,00 

208.000 .000,00 

198 .000.000,00 

72.000 .000,00 

370.000.000,00 

260 .000.000,00 

292 .000.000,00 

53.000.000,00 

105.000.000,00 

288 .000.000,00 

288.000.000,00 

365 . 000 . 000,00 

184 .000.000,00 

5.000.000,00 

90.000.000,00 

105.000,000,00 

182.000 .000,00 

140.000 .000,00 

84. 000 . 000,00 

308.000 .000,00 

- - - - - -
6 . 385 .000 .000,00 

- - - ----- ----



QUADRO VIII 

Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais 

EMPREITADAS PARA ABERTURA DE ESTRADAS - TERRAPLENAGEM CONTRATADA A PARTIR 

DE MARÇO DE 1961 

OBSERVAÇÃO - A presente relação compreende os se rviços d e impl antação bás ica e 

melhorame n1os e é independe nte da re lação dos s::: rviços d e pavim entação 

que consta de quadro p r6prio . 

Estrada 

MG-3 

MG-58 

MG-!l9 

/AG-108 

MG-1 72 

MG-25 

MG-6 

/AG-61 

iv\ ,..!;) ] 

MG-20 

MG-176 

MG-32 

BR-óO 

BR-78 

BR-82 

. --- ----- ·.:----:=...._--::--_-..::_~--

TRECHO 

I 
1 Exten- N.o de 

l s5o km frentes 

----- -------- .--

3 

3 

São .l o:lo Evün')cl ista-S . Maria do Suaçu í . . 11 42 

12 S~u franci:.co-Cc:~mpo Belo 

Lafaiete- Piranga 37 4 

t.a i inha-Mutum 54 • • 1 

2 
I 

53 Araxá - Franca . . 

Form iga-Pe rdões 77 3 

l agoa Dourada - São João de l-Re i 5 2 

Curvelo- Cor into- Engenhc iro Nava rro 137 2 

Sa nta D ~ r ba r ll do Tug úrio- Rio Pomba 48 

Madre de D~u5-São Vicen1 e de Minas 50 

Bambui - Luz .. 40 2 

Rio Nóvo- Guaran i 25 2 

Ma nhuC\çu-San lílna 34 

Patos - liR-7 . . . . . . 2,5 

I t u i u lab~ I - Ct~pi n ó po li s 

Caxumbv-Cambuqui ra 65 

f\R-4 - l eopo ld ina - Bicas 59 

21 

.. I 
7,5 

BR-79- Tri imgu lo- lam bari 

Gu idoval - Coi mbra . . • . . . . . . . . . 

1 ~09,0 

177 

Valor con .. 

tratado 

20. 000 .000,00 

19.600 .000,00 

45.000 . 000,00 

4. 227. 500,00 

30.000 . 000,00 

65.000.000,00 

10.000.000,00 

15.000.000,00 

5.000.000,00 

5.000.000,00 

10.000.000,00 

10.000.000,00 

30.000.000,00 

5.000.000,00 

19.000.000,00 

150 .000.000,00 

200 .000 .000,00 

90.000 .000,00 

13.000 .000,00 

745 .827.500,00 
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QUAD R O IX 

Concorrências para os serviços de construção de obras de arte 

especia is rea lizadas a partir de 1.0 de fevereiro de 1961 

---- -:~-~~~----------- ----------------------~ 

Estrada 

MG-5 

MG.-61 
MG-4 

MG-4 
MG-156 
M G-162 

MG-4 
MG-4 

MG-6 

MG-61 
MG-61 

MG-61 
MG-162 

MG.-7 

MG-131 

MG-156 
MG- 153 
MG-20 
MG-56 
MG-60 
MG-26 

MG-3 
MG-172 
MG-26 
MG-2 
MG-26 
MG-4 
MG-4 
MG-145 
MG- 11 6 
MG-2 

I RECHO · 

B. Ho rizonte-Sabará 
i 

i ' 
' Pomba- 80m f~et 1 r o 
I Sá Carva lho- Aces ita 
I 

I Sá Carva lho- Accs ita 
P~dra lva- P irong u fnho 

1 
Ou ro Fino-Jacutinga 

] Cel. Fab ricia no- lpat inga I Nova Era - Sá Ca rva lho 

NOME 

i---------------
1 

· · Võo compl. da ponte s/ Rio 
1 

das Ve lhas c Viadu to s/ 
1: . F. C. B. . . . . I 

· · Ponte s/ f~i b~ i r 1o da; ArMéls 
· · Ponte s/ Ribo ir )o OnçJ S ran· 

1 ·de . . . . . . . . . . . . . . ~ 
PonTe s/ ribe irão Onc inha 

· · Ponte s / Rio Sapuca í . . . . 1 

· · Pon1e s/ ... 
1
Rio _. ~og iguacu e ' 

1 s/ R. (:l·~·JTd r J0 . . . . • ! 
P<>nte s/ Córre'10 Ca lad ão i 
Ponte s/ Rios Pira: icn ba e 

Lagoa Dourad<l - Sdo João Pe ixe . . . . ! 
I 

d o Riacho · 
SJo Ped ro 

l de l-Re i . . ..... . 
1 Tug úrio- Rio Pomba . 

Ponl . s/ Có rrego 
Po nte s/ Córre go I Rio Pomba - Bom Reti ro 

• • 1 Pont~ s/ Rio S:lo Man"11 l nil 

Rio Pomba - Bom Ret iro 
Pouso Alegre-Ouro Fino-

Div. Est . S. Paulo . . . . 

R. GrJnd0- Pa:sso::- Div . São 
Paul o . ... . .. . . .. . 

Grnma - U~d 

Abac t4-Pompéu- BR-7 
S. Lou renço - P ira ngu inh o 
Man hvn çu- Su ntana . . 
Pon te Nova - Marinna 

1 Ncporrwcen0 -· B f~ ·55 
Va rg inha- Três Ponta s 

Em Te óf ilo Otoni 
Te ófi lo Oton i~Na nuque 
ft.r ax6-Franca 
S. José do Aleg re-Pedra lva 
M ~ndan ha -Coul o Ma CJa lhiies I Três Cor•çÕes-Va rg inha . . 

I e,;taca 404 
Ponte s/ Rio Pomba est. 978 

Ponto s/ Córreg o Ma ndo 
Doria est. 27 

Pon te s/ Rios Sa ntõl1.1 e Bo· 
ca in i'J , s/ RiU. Cnnqu ista , 
s/ E. r-. C. B. . . 

Po ntes -:.. / R i o~ Paraope ho , 
Te jiJCO e Piilv, s/ Rib . For· 
moso c s/ CórreJO dos 
i\1\{ICl.'IC O S •. 

Ponte s/ Rio Pa raopeba 
Po n te s/ Rio Lam bar i . . 
Ponte s/ Rio Simão . . . · 

1 

Pon tf: s/ Rio Gu r:dax o . . 
Pont:J s/ Rio C1:: rvo . . . . • 
Ponte s/ Rio Sot' C'Kho-

1 

.:: iras . . . . . . . . . . • . , 

Vão (m) 

36 
30 
98 
63 \ 
38 ( 
20 

112 
49 

20 
20 

44 
32 

20 

122 
?5 
3(, 

98 
46 

i 
Valor - Cr$ 

4 . 227.700,00 

4 . 280. 286,00 

4 . 656.883,70 
3. 507 '830,6<) 

10.713. ó00 ,00 

12. 762.6 13,70 

2. 848.49 1,20 
10 .6?4 .705,60 
5 .501. 384,80 

1 .995 .057,50 
2 . 043.380,00 

4.888 .43 1,30 
3 . 592 .893, 10 

2. 457 .890,00 

11 .628.2 19.77 

14.335 314,00 
14.260 .937,30 
3. 309 . 254,20 
4 .060 .000,00 

16.660.000,00 
6.900.000,00 

20 2.600. 000,00 
25 3.250.000,00 
25 3 '250 . 000,00 
00 13.600 .000,00 
22 2 .860 .000,00 
30 3 . 900 .000,00 
20 2 .600 .000,00 
63 11 .340.000,00 
12 1 .440 .000,00 

, C-.ov. Va ladares - Mante na .. 
Gov. Va lada res - Ma nte na 
Coração de Jesus-Bra5f li a . . 
Em Porte ir inha 

Pon te s/ Rio Tod os os Sa ntos 
1 

Ponte s/ Rio S nto Antônio 
Pon te s/ Rio das Ve lhas .. 
Ponte s/ Rio Tamanduá 
Pont e s/ _Rio Ca rropatin ho j 

Po nte s/ R to S. Be nto . . . . 
Pont e s/ R. Sft nla He le na . . I 
Ponte s/ Rio Manteninha .. I 
Ponte s/ Rio Paracatu . . 
Po nte s/ Rio Mosq uito 

. • 12 1. 440 .000,00 

.. i 50 8 .500.000,00 
26 3 . 380 . 000 ,f» 

.. i _ __ 1-- - - - -

1 1 .572 

Ponte s/ Rio An ta Pod re ltaob im- Sa lto da Divisa 

SOMA . . , . . .. . . • 

1 

204.252. 173,17 

=========.,.;;;;=~.,;;;;;;_... ----··-· -----·--
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OUHAS P ÚnJ.l CA' ; 

Es tú em primeiro plano, entre as realizações, a cons
tru :ão de novas unidades escolares, como medida de eleva
'.:ão do indicc ed ucacional no Estado, onde, como s ~ sabe, llú 
um excedente de um milhão de crianças em idade escolar, 
aguarrl 1mdo ma tricula . Assim, deli berou a Admillis tra .·üo 
e ~;t ud:n· e planejnr a construção e conclusão de quinhentas 
novas unidades escolares, tendo, para isso, orgauizado nm 
Grupo de Trabalho, últimamentc convertido cn1 Ci ru po 
Executivo de Fiscalização (GEF), incm nhido da ta refa de 
e:; ludar c p · o j e ta~· t lil lipo con ·cnicnle de escola fnnci mal 
e de construção ma is rápidn possível. 

E11 cousctJÜ ência, fo ra m postas c1 concorrência as 
oh r~<s de quatrocent: s unidades, distribu ídas em todo o EsL.t
do, d<.: acôrdo eum as necess idad es de cada zoua. Foi vence
dora , na concorrência , a firma Construtora Adersy Ltdn ., pelo 
preço global de Cr$ 1 . 227 .500.000,00, estando as obras en:t 
an damento e em vias de breve conclusão o 

Pa raldameute, determinou o Govêrno que se concluís
se ~~ construção de 60 prédios para Grupos paralisados, muitos 
d r l"s in iciados em 1!)4H o Pos tos em concorrôncia públ ica , 
apresentou melhor proposta a firma Fnull wher E~1genharia 
Ltdn ., que assinou o contraio no montante de Cr$ o o o . o , 

188 o 995.000,00, .i á tendo dado início às obras. 

Dôsse modo, Jogo 110 primeiro ano da a tual Adminis
l·ração, l"oram tomadas providências e iniciadas as obras, 
para término, em curto prazo, de qtwtroce11lns c scs~cn ta 

unidades pa ra Grupos Escolares. 

Outra obra qu e merece menção especial é a do refôr
ço de abastecimento de úgua da Cidade Industr ial, no valm: 
de Cr!j) 174.299.4:.34,40. Aguarda-se o registro do empenho 
de verba para a assim1Lura do contrato com a firma ven
cedora da concorrência. 

Relativamente à construção ele pontes, merecem des~ 
taque, por serem de maior vão, a de Raposos, sôbre o Rio 
das Velhas, na cidade de Raposos, em convênio com a Comis-
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são do Vale do São Francisco, num montante de Cr$ . . 
11.000. 000,00, a de Marzagúnia, de estrutura metálica, as de 
Cataguases e Três Corações, de construção adjudicada 9s 
respectivas Prefeituras, a da Mangueira, sôbre o Hio Para
naíba, 110 município de Tupaciguara, na divisa do Estado de 
Minas Gerais com Goiás, obra por administração, no valor 
de Cr$ 17 .991. 260,00, e a de Cotegipc, s('lJ)re o Rio Paraihn
na, com 80 metros de vão, na esta~;ão de Cotegipe, ligando 
os municípios de J ui.z de Fora e Ma tias B: rhosa . Hcgh
tre-se, ainda, que, em agôsto último, foi contratada, pcl:l 
importfmcia de Cr$ 60 .126 . 977,70, a construção de 1G pon
tes, encontrando-se em anda1nento as respectivas obra ~~. 

Devemos salientar, entre as obras em execução de maior 
significado turístico, o trecho da estrada, com 29 lnn, ligando 
Cordisburgo- Gruta do Maquiné- Lagoa do Jacaré . 

Na Capital do Estado, durante o exer cício, teve con
clusão final o prédio da Biblioteca Pública Estadual, que 
serve, também, de sede à Diretoria de Esportes, bem como 
foi totalmente recuperado o prédio do Centro de Saúde 
Carlos Chagas . 

Foram objeto de providência as obras de fundações 
do ed ifício do Hospital de Pronto Socorro, r eparos no pré 
dio do Forum Lafaiete, conclusão das antigas obras d~ 

reparos c melhoramentos no prédio do Palácio da Justiça, 
reparos em diversos pavilhões do Instituto Raul Soares, 
obras de prote<;ão no nôvo Instituto Raul Soares, reforrnót 
do Dispensúrio-lVIodêlo Antilubcrculose, melhoramentos e 
r eparos do Cen tro de Sa úde Noraldino Lima, obras de con
clusão do prédio da Garagem e da Estação Radiotelegráfic1 
do Palúcio da Li herdade, término <.la construção do Inslitu ~ü 
Galba Veloso, r eforma uo prédio do Hospital de Neuropsi
quiatria Infantil, estrada de acesso à Fundação Furtado 
de Menezes da Sociedade São Vicente de Paulo, construção 
do pré<.lio da Delegacia de Furtos e Roubos, reparos no pré
dio do Hospital Cícero F erreira, reparos no prédio do In~

lituto Ezequiel Dias e construção do prédio para o Abrigo 
de Tuberculosos. 
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Para a constru~;ão do prédio do Centro de Saúde Je 
Juiz de Fora, denominado Palácio de Saúde Eduardo de Me
uezes, cujos serviços serão r ealizados por administração, 
foi empenhada a verba de Cr$ 42 .657 .467,60, adotando-se 
igual providência quanto à construção, melhoramentos e 
repa ros em todos os lcpt'Osários do Estado, obras avaliad::~s 
em Cr$ 88 . 854 .029,30. 

Foram construídos 8 prédios para Grupos Escolares 
em Tugúrio (Barbacena), Caraí, Descoberto, São Vicente 
da Estrêla (Haul Soares), Guimarfmia (Patos), Amanhece 
(Araguari), Ewhank da Cfunara (Santos Dumont) e São 
João da Serra (Santos Dumont) , além de 6 outros que re
ceberam reparos e melhoramentos . 

Entre as obr as concluídas em 1961 figuram, como prin
cipais, o Hotel de Turismo de Barbacena e o Forum de São 
Gonçalo do Sapucaí . Tiveram, ainda, seu término as obras 
de melhoramentos em 7 outros prédios estaduais c de re
paros em 24 edifícios diversos . 

Através do Departamento de Viação Aérea foram con
cluídos, no decorrer do exercício, 2 aeroportos, o de Sacra
mento e o de Taiobeiras, tendo sido autorizadas e empe
nhadas verbas para a construção de mais dois, en:1 Itam.ba 
curi e Piranga, bem como para pavimentação do de Para
caiu, para construção da estação de passageiros de Passo~. 
reparos no de Caratinga e conclusão do de Carmo do Para
naíba. 

Foram também emp~nhadas verbas, na importância 
total de Cr$ 872.080. 786,60, para vários serviços de obras, 
como construção e reparos de pontes, estradas vicinais, cons
truções de campos de pouso, construção de estação aeroviú
ria, reparos em campo de pouso, melhoramento em campo 
de pouso - asfaltamento, construção e reparos de foruns, 
construção e reparos de cadeias, Centros de Saúde, Posto5 
de Higiene e Puericultura, Serviços diversos de Saúde Pú
blica e Leprosários (melhoramentos e reparos) . 

A Secretaria procedeu a estudos objetivando a revi
são das tarifas interurbanas cobradas pela Cia. Telefôni~a 
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de .Minas Gerais, para fazer face ao aumento dos salários 
de seus funcionários e operários, pleiteado em dissídio col~
tivo. 

Foram, igualmente, estudados pedidos de concessão 
de serviços telefônicos intermunicipais, procedentes de vá
rias comunas, onde se organizaram emprêsas paril explorú
los . 

Concluído o estudo do processo relativo ao Conjunlll 
Kubitschek, que envolve aspectos jurídicos de natureza re
levante, terão prosseguimento as obras para sua llecessária 
conclusão. 

CONVÊNIO PA liA 

REI'ORMA~ 

DE PIIÉD10S 

A Caixa Econômica Estadual financiará a reforma 
dos foruns, cudeias, centros de saúde e hospitais do lnieríor, 
do Estado e da Capital. Para tanto, a Autarquia firmou, em 
janeiro último, um convênio com o Govêrno Estadual, es
tabelecendo as bases do primeiro financiamento, que mon
ta em trezentos e setenta e um milhões de cruzeiros. 

f: a seguinte a relação de obras por municípios, qtH~ 

serão executadas pela administração do Estado, de acôrdo 
com o lê r mo de aj ustc celebrado: obras de construção c 
melhoramcn tos em todos os leprosários do Estado, no valor 
de Cr~ 81:).851 .029,30; conclusão do Instituto Galba Velo.so, 
nesta Capital; ponte sôbre o Ribeirão da Mata, no município 
de Vcspasiano; rêde adutora do Sanatório Padre Oamião, 
de Uhú; colocação de meios-fios, passeio, esgôto e abaste
cimento dúgua no Sanatório Santa ]sàhel, em Betim; Fo
rum de Guanhães; obras de reparos no prédio do Forum 
de Curvelo; Centro de Saúde Noraldino Lima, desta Ca
pita 1; Forum de Três Corações; cadeia de Piranga; repa
ros do prédio da cadeia de Mar de Espanha; reforma do 
prédio do Dispensúrio Antiluberculose, nesta Capital; refor
ma no prédio do Hospital de Neuropsiquiatria Infantil, 
n esta Capital; construção do· prédio do Centro de Saúde 
de Aragunri; conclusão do prédio da cadeia de Ubú; con~-
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trução do prédio do Centro de Saúde de Sete Lagoas; cons
trução do prédio da cadeia de Teófilo Otoni; construção do 
prédio do Centro de Saúde Ituiutaba; conclusão do prédio do 
Forum de Araxá; construção do prédio do Centro de Saúde 
de Carangola; construção do prédio do Centro de Saúde 
de Curvclo ; construção do prédio do Centro de Saúde de 
Va rgin h a; construção do Pôs to de Higiene e Puericultura 
de Cataguases; construção do prédio do Centro de Saútle 
de (;uaxu pé ; construção do Pôsto de Higiene e Puericultu
ra de Patos de Minas ; conclusão do prédio do Centro de 
Sa úde de Teófilo Otoni; obras de r eparos no prédio da ca
dei a de Par aisópolis ; construção do Pôsto de Higiene e Pnt 
r ícultura de Rau l Soares; reparos no prédio da cadeia de 
Paraca tu; constr ução do prédio do Pôsto de Higiene e Pue
r icultura de Pompéu; reparos no prédio da cadeia de Bra
sópolis ; r epa ros na cadeia de Visconde do Rio Branco; cons
trução do Centro de Saúde de Ubcrlândia ; r eparos no pré-
dio da cadeia de Cara ngola; r eparos no prédio da cadeia 
de Campos Gerais ; construção do prédio do Pôsto de Higie
ne e P uericultura de Patr ocínio; reparos na cadeia de Patos 
d e 11iinas; cons trução do Centro de Saúde de Uberaba; com;
trução do prédio do Centro de Saúde de Juiz de Fora; r ep[<
ros na cadeia de Ouro Pr êto; r eparos na cadeia d e Govenl<t
dor Valadares; r eparos D a cadeia de Boa Esperança; reparos 
n a cadeia de Pira por a ; reparos na cadeia de Montes Claros ; 
r epn ros n a cadeia de Passa Tempo; r eparos ua cadeia de Rio 
Pardo de Minas; construção do F o rum de J equitinhonha; 
cons int<;ão dn cadeia de Ituiu taba; r eparos no Forum de 
A lbn Para íba ; mclhornmentos na cadeia de Pouso Alto; r e
pa ros na cadeia e Foru111 de Abacté; r eparos na cadeia de 
Pouso Alegre; r eparos no Fonnn de Machado; reparos 11a 

cadeia de Patrocínio; reparos na cadeia de Monte Azul; r e
paros na ponte m ctúlica sôbre o Rio Chopoló, município de 
Cipotânea; construção da ponte Antônio Carlos, sôbre o 
Rio das Velhas, município de Rio Acima ; construção dÇl. ponlc 
sôhre o l-Ho Parau uíba , no Pôrto das Mangabeiras, municí
p io (.c- T upacig uara, entre ~linas e Goiús ; r eparos na ponte 
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sôbre o Hio Paraibuna, em Chapéu d'Uvas, no m unicípio de 
J uiz de Fora; reparos na ponte sôbre o Hio Pa raihuna, no 
município de Sa11 tos Dumon l, no dis ll'ito de J)( •i' \'do :\11'<11-

buna; reparos no aeropor io de Caralinga; conclusão das 
obr as de construção do prédio do Forum de Pedra Azul; 
reparos no Forum de Prados; reparos na cadeia de Santa 
Hita do Sapucaí; reparos no Institu to Haul Soares, nes ta 
Cnpi lal ; r eparos ll O Instituto Ezct[uiel Dias, nesta Capitnl; 
r eparos no Hospital Hegional Samuel Libfmio, de Pouso 
Alegre; construção do Abrigo para Tuberculosos de .Juiz df~ 

Fora; construção do prédio do Centro de Saúde de Pou:'Jo 
Alen·re; construção do abrigo de Tuberculosos, em Belo Ho
rizonte ; construção do Hospital Hegional An tôuio Dias, de 
Patos de Minas ; reparos no Hospital Psiquiátrico Infantil 
de Oliveira; melhoramentos no Ho.'pital-Colônia de Barbn
cena; construção do Forum de Poços de Caldas; conclusão 
da estação de passageiros no aeroporto de Barbacena ; rcp}l
ros no Forum de Itapecerica; reparos na cadeia de ltapcce
rica; reparos no Forum de Oliveira; conclusão das obras '1e 
construção, de duas pon tes sôbre o Rio da Prata, no locd 
denominado Salto, na estrada Ituiutaba- Campina Verde 
- Frutal, município de Ituiutaba; melhoramentos no prédio 
da garagem da Guarda-Civil, nesta Capital; melhoramentos 
no Pronto Socorro c reforma das instala ções elétricas do Ho·>
pi tal do Pronto Socorro. 

DEPARTAMENTO 

GEOGI\ÁFICO 

As atividades geográficas e cartográficas afetas ao::i 
Departamento Geográfico do Estado tiveram andamento 
normal em 1961. 

NOVA CAHTA 

GEOGRÁFICA DO 

E STADO 

Cuida-se, ativamente, da elahoração da nova Car ta 
Geográfica do Estado, a ser publicada na escala de 1:750.000. 
Positivando o r eal ÜJlcrêsse da Administração em dispor de 
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uma ca rb a tualizada, cogitou-se da revisão total do trabalho 
~ té eutão executado. 

Devemos anotar que ainda será projetado um "cant
va rd" Ha escala de 1 :750 .000, escala definitiva da nova Carta. 

Tra ta-se de trabalho iuédi lo, dado o grande número 
de documcJltos cartográficos consultatlos na com pilação, 
que a ti ngem c eu Leu as de exernplares . 

Pal'l icular aleução foi dispensada à nossa r êde ro
doviária, 110 sentido de não só a tualizá-la convenientemente, 
m as também n a classi ficação das diversas vias, se pav.i
m c 1ta d;1 s ou nu o, com seus r espectivos prefixos, de ncôr dt) 
com o Plano Rodoviário Estadual . 

TaUt bém se r egistram tôdas as bacias de acumula
ção de água com suas respcct'vas usinas hidrelétricas, des
tacando-se as de Tr ês Mad as e Fun .as, lJUC deram feiçao 
in teir amente nova à Car ta. 

Elemento 11ôvo a ser introduzido será a classifiea
ção das cidades e vilas do Estado, que serão convencionadas 
segundo sua população . Outra inovação no documento scrú 
a figura\~ão das Capitais dos Estados limítrofes de São 
Paulo c Bah ia . Trata-se de clemen lo utilíssimo à navega
ção aérea e ou tros rins de comunicação . 

Estarão assiu aladas ainda as alti tudes de tôdas ''s 
cidades, vilas c estações ferroviárias, dado sua máxima uli· 
!idade. 
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VI 

POLíTICA DE SAúDE 

E ASSISTÊNCIA 



A Secretaria de Saúde e Assistência vem executandc· 
as medidas de emergência reclamad:1s pela p ecária situação 
sanitária encontrada no Estado. Ao mesmo tem po, cuida d e 

estabelecer o planej amento de nova estru tu ra que lhe permi
ta atingir as finalidades para que foi criada, o que possibi
lita rá o eficiente apr oveitamen to dos recursos com que conta 
e dos que lhe forem atribuídos, no orçamento e por em prés
timos, como os solicitados em Punta del Este . 

Estão sendo introduzidos modernos conceitos de mL~

dicina preventiva na organizt ção e execução dos trabalhos d e 

saúde pública . 

O Govêruo estú procurando obter a colaboração dos 
órgãos internacionais, federais e do próprio povo 110 encami
nhamento da solução dos mais importantes problemas sani
tários. 

A Secretaria de Saúde, com a cooperação da de Edu
cação, es tudou e está iniciando a execução de uôvo plano dr: 
educação sanitária e assistêucia aos escolares de todo o Es
tado, que inclui desde os cuidados de rotina até a assistên
cia médica altamente especializada. 

A fim de prestar assistência médica eficiente à popn
lação do Interior, a Adminis tração contratou, no primeiro 
ano, noventa e sete médicos para mtnicípios (jlie não di <: 
punham dêsses profissionais, vem programando o atendi
mento das populações por intermédio de unidades mistas e 
iniciou a instalação de subpostos de saúde nas áreas de maior 
densidade demográfica e nos distritos rurais afastados. 
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Já se cncou tram em plc11o funcionamento uma fábrü:a 
de medicamentos, instalada no Instituto Ezequiel Dias. 
com a finalidade de abas tecer de produtos padronizados, de 
a lta qualidade c de baixo custo, em quantidades suficiente:, 
as unidades san itárias c os hospitais para indigentes. 

O Govêrno de Minas lançou, em têrmos inéditos uo 
País, a campanha de erradicação da poliomielite no Estado, 
proeurando contar inclusive com a colaboração voluntária 
da população. A campanha, além de atingir a sua finalidade 
específica, terá o mérito de criar ambiente mais receptivo 
110 seio da opinião pública aos futuro~ trabalhos que vier a 
empreender. 

No plano de reestruturação dos órgãos de saúde e as
sistência, é dada especial atenção ao problema da educação 
sanitária, que constitui um dos pontos assistenciais básicos 
do programa governamental. 

Como r esultado dos trabalhos em execução, jú se nota 
gnmde interêsse da população pelos problemas de saúde 
púhlica. 

UNlÚADES 

SANITÁHL\S 

O Estado, com 4.8:-í 1 mllicípios, contava, 110 i11ício da 
atua1 Administração, com postos de higiene instalados em 
apenas 292 de suas comunas, não havendo qualquer assis
tência de saúde pública em cento e noventa e três. 

Em sen primeiro ano, o Govêrno instalou e pôs ~m 
1\meionamento 97 postos, r eduzindo, nssim, para 96 o núme
ro de cidades desassislidns e elevando para :>8U o ~1úm e ro de 
poslos instalados. 

Dentro do propósito de dar assistência coucrcta ao In
terior, planejou-se para 1962 a instalação de postos de hi
giene nos 96 municípios restantes. 

Dada a extensão do território mineiro e a falta de or
ganização que possibilite o contato das unidades do Interior 
com os órgãos centrais, o seu funcionamento não atende as 
reais necessidades. 
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Com o ohj ctiYo de corngn· a falha, organizou-se pla
no de estruturação das unidades sanitárias, que divide o E'>
tado ern 23 áreas, compreendendo 100 distritos sanitários, 
para melhor distribuição, execução e fi sca lização dos traba
lhos . 

Para a efeli 'a<;ão da supervisão m édica das tmidades 
sanitúrias do Estado, a Escola de Saúde Pública, corno JHW

so inicial, est{t ministrando curso in tensivo. Freqüentam 
atua lmente o curso dez médkos, que passarão a exercer sua 
fun ção em r egi me de tempo integral . . Os supervisores, cnj r> 
uúmero deverá corresponder em hreve ao das úreas ·anit<'t
rias, es ta belecerão estreita ligação entre a Secretaria e os 
pos tos c cc•1lros de sa 'tde, orieniundo, dinamizando e fisca 
lizando os trabalhos das unidades . 

A Adnlinistração está empenhada em dotar as unida
des Slmitúrias exi::;tenlcs de melhores instalaçües c em con~.
truir prédios para novas unidades. 

Estão :;endo construídos prédios novos para as unida
des sanitárias de J uiz de Fora, Uberlândia, Uberaba, Ara
guarí, (;uaxupé, Varginha, ltuiutaba, Curvelo, Carangola, 
Sete Lagoas, Patrocínio, Patos de Minas, Cntnguases, Ha ul 
Soares, Pompéu e Tcófilo Otoni. A escolha dos municípios 
justifica-se pela importància de sua locn lização ou de stn 
densidad e demográfica . 

Em Belo Ho rizonte, foram reformados os prédios 
dos Ccn tros de Saúde Carlos Chagas e Noraldino Lima, 
transferido o Centro de Saúde Alcides Lins para novas ins
ta lações 110 Bairro da Concórdia, em vir! ude do es tado pre
cário do prédio que ocupava . 

Além da reforma dos centros de sa úde , providenciou
se a descen tralização dos serviços para os hairros c vilas, com 
a criação de trinta novos postos na periferia da cidade, dos 
quais quinze j á instalados e em funcionamento. Descentra
lização semelhante estú programada para Juiz de Fora . 

Para colaborar no tratamento das vítimas da gastr<•· 
enterite, instalou-se em Belo Horizonte serviço de reidrata-
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ção, que tem prestado gr andes benefícios ao povo, funcio
n:m do dia e noite . 

A extensão de assistência médica a todos ús mwlicí
pios e às populações faveladas dos grandes cen tros corres
ponde ao propósito de valorização do homem, preocupaçào 
constan te do Govêrn o . 

DOENÇ.~.s 

MENTAl '; 

O q uaoro de assistência ao psicopa ta HO Estado r evela 
tris te aspecto ua his tória ue nossa saúde pública. O que 
ocorria no Hospita l-Colônia de Barbacena, divu lgado pel.a 
imprensa de Minas e do País, es tar r eceu a opinião pública: 
pacientes, na mais deprimente promiscuidade, superlota
vam pavilhôe5 e pátios, sem as mínimas con dições de higie
ne. F altava-lhes o vestuário, dormiam sob mon tes de capim 
jun to aos insanos, tuberculosos ou leprosos. Expostos a todos 
os tipos de doenças, com deficiência de alimentação e sem 
assistência m{~dica, r essentiam-se d.a fa lta de medicamentos. 

No Instituto Raul Soares, a siluação era semelhante . 
No setor de Nenropsiquialria lnfanlil , as condições 

oram ou tras, em bora mu "tas pro ridências fôssem rccla 111 adas. 
Executou-se r eforma de cn1 er gência no Hospital-Cn

lônia de Barbacena, com r ecu peração da r êdc sanitú r ía, 
equipados os pavilhões com canw s c colchões, c vestidos todoh 
os pacientes . Melhorou-se a alimen tação c a assistência mé
dica, com o supr imento necessár io de medicamentos . Hemo
vcram-sc os doentes m entais leprosos para hospitais próprios: 

Efe tuou-se o cadastro torúcico dos doen tes internado~ 

na Colônia c isoln rarn-sc em p ~ l v i lhõcs especiai s ma is de cem 
tuber culosos . 

No Hospi tal Haul Soa res, d inmn izou -se ~~ adminis
tração, além de se fazer r eforma da r êde sanitú ria , melho
r ando-se, igua lmente, o equipamento das enf ermarias . 

O Hospital Galba Veloso, no Bairro da Gameleiru , 
r ecebido em construção, foi suhstancialmcnte m odificado 0 

teve agor a suas obras concluídas. Está sendo equipa do, o, 
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seu quadro de pessoal encontra-se em estruturação, devendo 
ser inaugurado nos próximos dias. 

Os hospitais r egionais para psicopatas, iniciados h::t 
mais de dez anos nas cidades de Varginha, Uberaba, Montes 
Claros e Leopoldina, foram incluídos no plano de finan cia-· 
m ento da Aliança Para o Progresso. 

1Encontram-se em r eforma os hospitais de Neuropsi
q uia tria Infantil de Belo Horizonte e Oliveira. 

Para melhor atender o problema da doença mental , 
programou-se urna rêde de ambulatórios region ais, jú estan
do em fu ncionamento os de Belo Horizonte e Uberabn . 

LEPH:\ 

Executa-se completa reforma dos leprosários do Esta
do, que se encontravam em estado lastimável, exceto o 
Sanatório Padre Damião . Os pavilhões, em situação lamen
túvcl, com ausência ou insuficiência de instalações sanita
rias e falta de água, não satisfaziam os mínimos retlllisítos 
de higiene . Ao lado das cons truções, existiam verdadeiras 
favelas, muitas infestadas p elo "barbeiro", . transmissor da 
Doença de Chagas. 

O funcionamento era deficiente uo setor de assi stência 
1nédica c denlúria. Faltavam mcdicmnentos, os pagamen
tos achavam-se em a traso, tudo contribuindo para a insa tis
fação, a indisciplina c o desr espeito . 

No Sanatório Santa Isabel, a convivência de cen ll) 
c <1uatro crianças sadias com os doen tes bem definia a indi
ferença pelo grave problema . 

A situação exigiu planej amen to no sentido da rccup c. ·· 
ração das colônias, de modo a ofer ecer aos ha11scnianos con
dições de vidn capazes de minorar o sofrimento impôste 
pela doença . O suprimento de medicamentos foi norma i
zado c duplicado o n úmero de médicos, o que trouxe grar de 
melhoria . 

Os gahinetes dentúrios do Sanatório Santa Isnhd 
foram r ecuperados, sendo contratados os dentistas nccc~s:l -
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rios, ao mesmo tempo em que o abastecimento dágua foi 
normalizado. 

Cinqüenta choupanas de sapé, no Artesanato São 
Francisco de Assis, foram substituídas por casas de alve
naria. 

Os assalariados doentes estão com o pagamento em 
dia, em contraste com o atraso de mais de um ano observa
do an tcriormentc. 

Através de plano en trosado com as Secretarias de 
Saúde -e Agricultura, o Ministério da Agricultura e a CAMIG, 
está em execução plano de trabalho Yisando a proporcionar 
aos internos o exercício de atividades agropecuárias de sua 
preferência, com a distribuição de lotes iguais de terra pre
parada c adubada, sementes e mudas, construção de está
bulos, pocilgas e aviários. 

Estudos feitos por assistentes-sociais orientarão o setor 
feminino das colônias no exercício das atividades que mais 
consultem os seus interêsses e inclinações. Estão sendo 
encaradas com ênfase as atividades recreativas e sociais, 
a fim de que se atendam as exigências de higiene mental. 

Com essas medidas, a Secretaria de Saúde e Assis
tência vai ganhando a confiança dos doentes e, paralela
mente, restabelecendo o indispensável clima de disciplina, 
orden1 c bem-estar. 

TUBEHCULOS2 

O Govêmo cuida de atualizar, em novos moldes, o 
combntc à tuberculose no Estado, apesar da grande carên
cia de meios materiais c de pessoal técnico. 

Por intermédio da ação dispensaria!, a extensão do 
tratamento domiciliar foi ampliada, no Interior, de vinte e 
uma para quarenta e três unidades, devendo atingir cem 
cidades no corrente ano. 

Serão instalados novos dispensários, reconstruído o 
Dispensítrio Mod'êlo e reaparelhados os já existentes. O 
Dispensário Central de Belo .Horizonte foi transferido para 
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HCJva -; ins tal ações, em virtude da precariedade do prédio 
un de funcionava . 

Instalou-se em Belo Horizonte um abrigo d.~ triagem 
pa ra !uherculosos em trânsito c estão sendo executadas 
r eformas substanciais nos Sanatórios Dr. João Penido, em 
Ju iz d e Fora , e Eduardo de Menezes, em Belo Horizonte. 

Procedeu-se a um aumento de 70% na subvenção 
le ito-d ia ~ l os hospitais qu e mantêm leitos para tuberculosos . 

CRIANÇA 

No Plano de Valorização da Criança, vasto programa 
vem send o executado em benefício da população infantil do 
E.itado. Como parte do Plano, firmou-se convênio com a 
Fundação Benj amin Guimarães, pelo qual se instalou serviço 
cr: ntraHz nd o, com tôdas as especialidades clínicas e cirúr
g icas, para atendimento das crianças que não conseguirem 
condiç<Jes adequadas de tratamento nos seus municípios. 
O Govêrn o cstú elaborando programa para estimular a ini
cia tiva particular na assis tência à criança, através de auxí
li o· extraordinários aos hospitais que mantenham serviços 
d e assi'i tência à maternidade e à infância. 

·O Estad o estú empenhado em melhorar as condições 
nu tricionais da criança, fazendo intensa distribuição de leite~ 

em pó a través dos la ctúrios, hospitais e cantinas escolares. 

L\ o comba te à .gas troen terite, além da criação de ser
Yiços de reidrntação, como o de Belo Horizonte, a Secretaria 
de Saúde e Assis tência pretende incluir esta atividade, com 
ca r ú1cr de ambula tório, n a r êde de unidades sanitárias. 

Com a Yacinar;ão de m a is de 200.000 crianças na Capi
ta l e; a lgum as cid ades do Interior, foi iniciada, com êxito, a 
cam panh a de erradicação da poliomielite, que se amplia a 
todo o Esta elo . 

A Secretaria de Saúde e Assistência estuda a adoção 
de uôvo p rograma de assistência dentária aos escolares, atra
vés do pla no increm entai, incluindo a fluoretação tópica. 
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DEMOGHAFIA E 

EDUCAÇÃO 

SANl'ÚRL\ 

Neste setor, a Secretaria de Saúde c Assistência vem, 
por igual, reformulando fundamentalmente o seu progrmnn 
de ação, ~onsidcrando ser a educação sanitária uma das 
armas mais eficientes no campo da saúde pública. 

Com tal objetivo, a Secretaria de Saúde c Assistência 
está preparando supervisaras, para que seja melhorada a 
educação sanitúria nas escolas mineiras, assim como prctcr:
de difundir os princípios c atividades dessa educação espe
cializada, através do trabalho das sua» unidades no Es tado. 

Além de ter iniciado a utilização dos recur sos existen-· 
tes c vinculados à produção de mat~rial educativo impresso, 
a Secretaria de Saúde c Assistência pretende instalar con
jun to modcmo para produção de material educativo audi ü
visual, destinado a uma distribuição racional entre as unl
dades sanitárias c escolas. 

Com o intuito de intensificar o intcrêssc pelas atívi· 
da dcs de educação sauitúria, a Secretaria vem in.tegran( a 
n a sua obra os órgãos federais, ins tiiulos de ensino, ACAR. 
organizações particulares c r eligiosas, .imprensa, rúdio c tele
visão. Realizou-se campanha educativa sôhrc o diagnóstico 
precoce do cãnccr. 

Com referência ú ohlcu\ão c anúlise dos dados dcmo
grúficos do Estado c sua utiliza ção nos prop;rama:.; de saúd~ 
pública, promovem-se estudos desti1w dos a m elhorar, modi
ficando-o profundamente, o sistema e~is le ntc, que n~o ma i'3 
corresponde às necessidades . 

ESCOL.-\ DJ; 

S,\l DE P \. BLIC.\ 

No ano de H)()l, a Esco la el e Saúde Pública reali:wn, 
em Belo Horizonte, dois cursos de ~.tu aliza c.~ão de conltect
mcntos para enfermeiras, c um curso de J prologia par:.t 
médicos, c diplomou, em Juiz de Fora, nma tu rma el e <..:nfcr
magcm pela Escola Hermantina Bcraldo. 
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.• . 

Para o corrente ano, estão em realização, ou serão 
r ealizados, os seguintes cursos: 

Para médicos - Supervisores, tisiólogos, leprólogos. 

Para dentistas - Odontologia sanitária . 

Para enfermeiras - Atualização de conhecimentos. 

Para professôras primárias - Supervisaras-sanitárias. 

Para pessoal auxiliar - Microscopistas, auxiliares de 
saneamento, práticos de laboratório e operadores de Raio X. 

Para formação - Enfermagem c auxiliares de enfer
magem na Escola Hermantina Beraldo, de Juiz de Fora. 

INSTITUTO 

EZEQUIEL DIAS 

O Instituto não vem cumprindo uma de suas princi
pais finalidades, que é a pesquisa científica. Constitui, 
porém, preocupação do Govêrno a criação de um Fundo de 
Pesquisa, com o intuito de prestigiar e incentivar essa ativi
dade indispensável e tradicional. 

Atenção especial foi dedicada ao setor de produção. 
Soros e vacinas estão sendo produzidos em maior escala. 
Instalou-se moderna fúbrica de p1;odutos farmacêuticos para 
abastecimento satisfatório e econômico das unidades sani
tárias e hospitais-gerais para doentes indigentes. 

O Laboratório de Análise Bromatológica empresta per
manente colaboração às prefeituras, entidades particulares 
e paraestatais. O Laboratório de Análise de Aguas e !Esgotos 
faz o contrôle semanal das águas dos reservatórios da 
Capital, bem como de poç.os artesianos. 

Instalou-se o Laboratório Central de Análises Clínicas, 
com a finalidade de atender os postos de saúde, hospitais 
ligados à Secretaria de Saúde, na execução de exames com
plementares, preparo de reativos e antígenos para suprir os 
laboratórios dos postos do Interior. 
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ASSISTÊNCIA 

MÉOICO-::i OCIAL 

O Hospital do Cfmcer, que recebemos em fas e inicial 
de construção, está sendo concluído para atender o p]ano 
de diagnóstico precoce e tratamento do cúnccr. 

No seu andar térreo, foi instalado ambulatório com 
diversas especialidades, inclusive radiodiagnóstico para o~ 

doentes da Capital e do Interior que nuo dispõem de recu rso~ . 

Com esta providência, os indigentes já po<.lem conseguir, em 
Belo Horizonte, exames que antes lhes eram pro1bitivos, pelo 
seu alto custo. 

Já se iniciou a construção de abrigo para doenk-; 
irrecuperáveis, que, não encontrando amparo nos hospilais, 
vivem seus últimos dias sem a menor assistência. 

Amplas reformas e ampliações estão sendo feitas no,s 
Hospitais Regionais Samuel Libânio, de Pouso Alegre, e 
Antônio Dias, <.le Patos de Minas. 

Foi elevada a subvenção leito-dia de Cr!li 20,00 par:t 
Cr$ 30,00, com o objetivo de estimular a iniciativa parl(
cular, que atualmente presta quase tôda assistência hos
pitalar no Estado. 

DEPAllTAMENTu 

ADMINISTHATIVO 

Tem êsse Departamento funcionado em perfeito eutro
samento com os demais serviços da Secretaria de Saúde, 
prestando-lhes a assistência necessária, não só nos seus ser
viços internos, como nas suas relações com outros órgãos 
do Estado. Já se iniciou a reestruturação do Serviço de Con
tabilidade, ampliação do Serviço de Transportes, com a aqui
sição de 24 veículos. Executaram-se reparos no prédio da 
Secretaria, inclusive no auditório, onde se fará a exibição de 
film es educativos à população, especialmente pnru crian <;a :> . 
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ENTROSAMENTO COM 

ÓRGÃOS I'EDERMS 

A Secretaria de Saúde e Assistência estú funcionando 
em cooperação com os órgãos federais, a fim de melhor 
aproveitar, com trabalho entrosado, os recursos técnicos e 
materiais. 

Foi organizado o Serviço Cooperativo de Saúde de Mi
nas Gerais, em convênio com a Fundação Serviço Especial de 
Saúde Pública, visando a levar melhor e mais extensa 
assistência médico-sanitária às regiões dos Vales do Sã::> 
Francisco, .Mucuri e Jequitinhonha. 

ALIA NÇA PAHA 

O PROGRESSO 

A situação sanitária de extrema gravidade encontrada 
no Estado de Minas Gerais exigiu, ao lado de estudo apro
fundado para a organização de plano de saúde para execu 
ção a l ongo prazo, a elaboração de programa de emergência, 
a fün de atender os aspectos mais gritantes da eonjuntura 
sani túria . 

Após estudos acurados, foi organizado o Plano de 
Emergência de Saúde e Saneamento, cuja documentação foi 
encaminhada à Assessoria Técnica da Presidência da Hepú
blica, que o aproveitou integralmente, dentro do esquema 
apresentado pelo Brasil à Conferência Extraordinúria do 
Conselho Intermncricano Econômico '-~ Social, em Pun ta dcl 
Este. 

Discutido e aprovado, êsse plano jú foi encaminhado 
aos órgãos fiuanciadores, para liberação final das verbas, 
cujo montante atingiu a irnportància de seis milhões de 
dólares. 

O Plano de Emergência de Saúde e Saneamento con::>
ta de dezesseis tópicos, coJn trinta e u1n itens, abrangendo 
projetos de saneamento rural, assistência m édica, constru
ção e equipnmento de unidad es sanitúrias, equipamcn lo pan 
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I. 

I 

produção de material educativo, laboratório central de saú
de pública, fábrica de medicamentos, assi~lência à mater
nidade e à criança, construção de Hospital de Isolmnenlo, 
conclusão de obras de hospitais já iniciadas c paralisadas, 
reparo e equipamento de hospitais para doentes mentais, 
lepra e tuberculose. 
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V I I 

POLíTICA EDUCACIONAL 



No que se refere ú política educacional, a que o Go
vêrno deu o maior relêvo, na sua orientação de pugnar pela 
valorização do homem, os r esultados dos esforços despen
didos foram animadores, embora as imensas dificulda des 
encontradas. 

SECHE T AI\JA DA 

EDU CAÇÃO -

ORG."-NIZAÇÃ·) 

Saliente-se, desde logo, que a organização da Secre ta
ria se mostrou absolutamente incapaz de atender às con ve
niências a tu ais da própria rotina burocrática, eis que () 
quadro atual é o m esmo de há três decênios, não obstnnk 
o considerável aumento de pessoal a ela subordinado, com 
as imposições do aumento da rêde escolar. 

A implantação da r eforma administrativa, Yotada ao 
fim do período anterior, estú se fazendo a despeito de obs
táculos de tôda ordem, entre os quais as deficiências do an li
go prédio em que funciona a Secretaria, n ecessitando dt' 
urgente e ampla r eforma, e as falhas do prédio nôvo tJu e 
ainda não puderam ser eliminadas. 

P ESSO."-L 

No que diz r espeito ao quadro de pessoal, constituído, 
na sua maioria, de professôras comissionadas, verificou-se, 
considerada a determinação de volta dos scr vidm·es aos 
seus lugares efetivos, que, enquanto 81 professôras eram 
descomissionaclas, apenas se admitiam 29 novos s 1'\'idores 
assalariados. 

Impõe-se, por isso, a reestruturação do seu qt.HHlro de 
pessoal, bem como a instalação imediata das Delegacia~ 
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criadas pelo nôvo Código do Ensino Primário. Não obs
tante, deve ser ressaltado o esfôrço da Administração, con
seguindo melhorar a organização dos serviços c dinamizar
lhes a atuação. 

ENSINO PIUM:ÁlUO 

E PRÚ-PHIMÁHIO 

Os resultados obtidos no se tor do ensino primário, na 
área estadual, cotejados com os dos anos anteriores, com
provam a eficiência da ação administrativa: 

Matrículas na 'Capital 

1956 1957' 1958 1959 1960 1961 
48. 728 50.341 51.411 59.022 57 .980 84.850 

Matriculas no Eslaclo 

1956 1957 1958 1959 1960 1961 
536.712 564.351 597 .909 628.486 678.636 844.545 

Assim, enquanto na Capital a matrícula decrescera 
de 1959 para 1960, aumentava em 26.870 de 1960 para 
1961, sendo ·que, no Estado, alcançava o expressivo acrés
cimo de 165.909 matrículas, numa demonstração do acêrto 
da política adotada pelo Govêrno. 

Para o corrente ano, a construção das novas unida
des escolares possibilitará a seguinte estimativa de aumento: 

Na Capital 

2 Turnos 

10 novos grupos 
Ampliação da CAHRPE 
( 40 salas) 

3 Tu mos (emergência) 
10 novos grupos . . . . 
Ampliação da CAHRPE 
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No Estado 

Novas unidades . . . . . . . . . . . . 
Salas - 2 turnos 
Emergência - 3 turnos . . . . . . 

2.200 
176.000 
24<1 .000 

Adotado o sistema de rodízio, poder-se-á, além disso, 
conseguir mais 1/5 de aproveitamento em. matrículas . 

Com a participação de cmprêsas privadas, serão cons
truídos imediatamente mais dois prédios escolares de alvena
ria, na Capital, bem como serão montados grupos pré-fabri.
cados de madeira para atender aos alunos dos grupos Ba
rão de Macaúhas, Tomás Brandão e Augusto de Lima, 
que estão sen do restaurados. 

Estarão em pleno funcionam en to, em Hl62, na Ca
pital, os grupos Barão do Rio Branco, João Pessoa e 
José de Anchieta, cuja reparac;ão estú sendo ultimada. 

Inkia-se a construção de 1() salas de pré-primário 
em Belo Hodzon te, para desafogar um ponco a situação dos 
Jardins de Infância. 

uNIDADES INSTALADAS 

OU CHIADAS 

Completando o programa educacional, foram insta
lados, crindos ou transformados, em 1061, os seguintes es
tabelccimeu tos: 

Classe Primária anexa ú Irmandade Nossa Senhora 
das Vitórias - Ato de 1l de al>ril de 1%1 . 

Classe Primária anexa ao Orfam1 to São JoLio Batis
ta - Alo <le 11 de abril de 19G1 . 

Classe Primária anexa ao Solar da Criança Cristã - 
Ato de '27 de abril de 1961. 

Escola Primúria do Bairro U11iversilúrio - Ato de 
5 de maio de 19f31 . 

Classe· Primária anexa ú Parótruj a Nossa Senhora 
da Consolação c Corrêa - Ato de 5 de maio de 11JG1. 
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Escola Primária no Bairro do Carmo - Ato de 15 
de maio de 1961. 

Escola Primária do Bairro da Pompéia - Ato de 2G 
de maio de 1961. 

Classe Primúria anexa à Fundação vValdomiro Lôbo 
-- Ato de 21 de junho de 1961. 

Classe Primária anexa à União de Defesa Coletiva 
da Favela de Santana no Bairro do Cruzeiro - - Ato de 21 
de j unho de 1!)61. 

Escola Primária no Bairro Santa Mônica - Ato de 
21 de .i unho de 1961. 

Escola Primária na Vila Marília - Ato de 21 de 
julho de 1961. 

Escola Primária no Bairro Santa Teresa - Ato 'de 
13 de julho de 1961. 

Transformadas em Grupo Escolar as Escolas H.eunidas 
Santo Afonso, pelo Decreto n.Q 6.315, de 5 de agôsto de 1961. 

Passaram a Reunidas as Escolas Isoladas da Vila 
Parque Vcra Cruz - Ato de 21 de junho de 1961. 

Determinou-se o funcionamento, em horário noturno, 
do Grupo Escolar D . .José Gaspar - Ato de 11 de julho de 
1961. 

Barroso 

G. E. Artur Napoleão - Instalado em 30 de junho 
de 1%1. 

Betim 

EE. II. Sílvio Lôbo - Insta la das em V de setembro 
de 19()1 . 

G. E. Saulo Afonso - Instalado em 9 de abril 
de t nG1. 

Borda da Mala 

J us ta ladas as Classes Primúri as auexas ü Escoh't Nor 
Jtt al ::\ossa Senhora do Ca rrno -- Ato publicado em (j de 
agi)slo de 1%1 . 
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G. E . Pro f. ~ Benedita Braga Cobra - Criado peb 
l!)ecrclo JL 9 6.308, de 4 de agôsto de 1961. 

Bom Despacho 

EE. RH.. Chiquinha Soar es - Reunidas as classes 
JH'imárias do Campo de Aviação ( 4) e da Vila Viccntina 
(G) . Funcionavam anexas ao G.E. Flávio Cançado - Ato 
de 22 de junho de 1!:)()1. 

Lcopoldina 

EE. II . Quinta H. esidência na cidade - Inst. 110 Bairro 
d:Jt Quinta Hesid ência por a lo de 20 de janeiro de 1961. 

Mal acachela 

G.E. Deputado Cast ro Pires - Instalado em 18 de 
maio de 1961. 

Santa Luzia 

Classes Primárias anexas à Capela Senhora do Car
mQJ - Instaladas por a to publicado em 11 de junho de 1961. 

Escolas Especiais do Bairro São Benedito - Instala
das por a to de 3 de se tembro de 1961. 

'Teófilo Otoni 

Classe Primária anexa à Igreja Lu terana Evangélica 
-Instalada por ato de 5 de maio de 1961. 

Ubc raba 

San ta l\Iarta - Conj . Juscelino Kubitschek - G.E . 
F rei Leopoldo Castelnuovo - Decreto n .q 6. 143, de 18 de 
janeiro de 1961 - Instalada em 15 de dezembro de 1961. 

Varginha 

Instalação de duas classes no .Jardim da In[ância 
~ J.C:'I: as à Praça de Esporte em 22 de junho de 1061. 
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Poços .r.le Culdas 

G.E. D. Francisca Tannn Bias Fortes - Instahdo 
em 7 de abril de 1961. 

ltaúna 

Classes anexas ao Patronato Süo Josó- Instaladas ·m 
22 de junho de 1961. 

ESTABELECI:ME~T(J:;. 

CIUADU<; 

Açucena 

Passaram a Reunidas as BE.II. da Vila Naque - Con
forme ato de 1.9 de setembro de lU61. 

Além Paruíba 

G.E. Euvaldo Lodi - Decreto n.'·' 6.211, de 20 Je 
j aneü·o de 1961. 

Bwnbuí 

G.E. Marcionília Gont íj o - Criado pelo Dccrt:lo 
n.0 G .1G3, de 23 de janeiro de J.\)()1. 

Capclínlw. 

G .E. Juscelino Barl)Osa - Criado pelo Decre lo !J .? 

6 .130, de 21 de j anciro de 19()1. 

Catuuuuses 

G. E. :Major Vieira - Criado pelo Decreto 11.? ü .17·1, 
de 23 de janeiro de 1961. 

Cw·uelo 

EE. HR. da Sede - Criadn s p elo Decre to n.0 6 .10G, ,Je 
9 de janeiro de 1961. 
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Governador Valadares 

Cidade - Decreto n.') 6.455 trnnsforma em G OEo as 
EE. HH o Imaculada Conceição, em 28 de dezembro de 1% 10 

2 - Go E. do Bairro Nossa Senhora das Graçn s -
Conforme ato de 6 de agôsto de 1961. 

3 - GoE O Carlos Luz - EE OH.R o transformadas em 
Go'Eo pelo Decreto n.') 6031tl, de 5 de agôsto de 1961. 

Vila - Alparca ta - EEO RH.o Nossa Senhora de F tt 
tima por ato de 22 de junho de 1961. 

,Grão Mogol 

Vila - Cdstúlia EE oRR. pelo Decreto n o ~ 6012,1, 
de 11 de j nn eiro de 19(il. 

Inlwpim 

G o E o Dr. Ali pio F crna ndes -- Cr iado pelo D ecreto 11/ 

4 0860, de 28 de· dezembro de 19;):5 0 Denomina<;uo especial 
pelo Decre to no~ 6°203, publ icado em 29 de janeiro de l~·Hilo 

I pane ma 

G . E. Cei O Calhau - Criado pcl_o Decre to ll o~ G .17;), 
de 25 de janei ro de HlGlo 

I tabirito 

30\' G oE O - Cria do pelo Decre to no~ 50988, de 2:-i de 
novembro de 19fil Jnstab do em 17 de janeiro el e 1 ~l G1 o 

Ilwnonte 

Vila - Alagoa -- G OE . Cel. P orfírio Mend es Pin to 
Decre to IV 6 .127, de 12 de janeiro de 1961. 

I tambacllri 

F rei In ocêncio - Tra nsf. as E E ORH.o em G.E o pdo 
Decre to n o ~ G o 321, de 9 de agôsto de 1961 . 
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Nova Módica - EE.RH. Dr. Alais Alves Costa -
Transf. pelo Decre to n.'' 6 .445, de 23 de j anciro de HlGl. 

llapccerica 

G .E . Cônego Cesúrio - Criado em 2 de maio de 
1961. 

G. E. Severo Ribeiro - Criado em 20 de junho dr·: 
1961. 

ltajubá 

Classes Primárias anexclS ao Colégio e Escola Normnl 
Coração de Jesus - Conforme a lo de 27 de abril de 1961. 

ltaúrw 

Sete Classes Primárias Anexas ao Orfanato São Vi
cen te de Paulo. Determinado o seu funcionamento como 
EE. li. em a to publicado em 21 de abril de 1961. 

Jacuí 

Santa Cruz das Areias - Heun idas as escolas por ato 
de 7 de janeiro de 1961. 

Juiz de Fora 

EE. RH. Prof. Cândido l\1ota Filho - Transferidas 
por a to de 21 de agôsto de 1961. 

Lavras 

Classes Primárias anexas ao Pôsto de Puericultura 
Isabel Hedentora, do Hospital Vaz Monteiro, por ato pu
hlicaclo em 11 de agôsto de 1961. 

Manga 

Montalvânia - G. E. Inconfidentes - Transforma
das as EE.HR. da zona rural de Montalvânia em G. E. pelo 
Decre to n:1 6.309, de 4 de agôsto de 1961. 
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Mariana 

Cláudio Manoel - EE. HH. Pe. Antônio Gabriel Car
valhCll - Criadas pelo Decr eto n.9 6 .129, de 26 de janeiro de 
1 9~!. 

Furquim - Trausf. em G. E. as EE. RH.. l\'Ionsenhor 
l\1on11. is, pelo Decreto n.'' ü. 961, de 21 de janeiro de 1961. 

Nova Era 

São Sebastião da Bela Vista - EE.RR. - Ato de 
2 üc: janeiro de 1!){)1 . 

Patrocínio 

Ci- . E. Prefeito Amiro Amaral - Criado pelo Decreto 
.11 .~ f). 187, de 27 d e j aneiro de 1961. 

Pedro Leopoldo 

G. E. D. Clólia Dcrnardes - Transformadas em G. E. 
as EE . HR., em 10 de janeiro de 1961. 

Ponte Nova 

G.E. Luiz Martins Soares Sobrinho - Passou a G.E. 
p('! •) Decreto n.Q 6 .102, de 7 de j aneh·o de 1961. 

Raul Soares 

G. E. Afonso Vaz - Criado pelo Decreto n.9 6.452, 
pu~A i cu do em 28 de dczcmhro de 19G1. 

Vila - Vermelho Velho - BE .RH. Cel. José Pires 
- · Ato publicado em 4 de novembro de 1961. 

Vila - São Vicente da Estrêla - Transformadas em 
G. t . . as EE.RH . - Decreto n.Q 6.310, de 5 de agôsto de 
1Jiii . 

211 



Rio Prêlo 

Classes Primárias anexas ú Casa da Criança c Ed u
candário Divina Providência - Ato de 17 de abril de 101Jl . 

Santa Lllzia 

Carreir a Comprida - Foram desmembradas 6 da~scs 

d.o G.E. Santa Luzia e dclcrminndo o seu fnn cionamenlo 
corno EE.HR . - Ato de 21 de junho de 1H61. 

Santa Maria do S uaçuí 

G.E. José Raydan - EE.RH. transform adas ~ m 

G. E. - Decreto 11.Q 6. 209, de 28 de janeiro de 1961. 

G .tE. D epnta'do Nacip Raidan - Decreto Jl.') G. :~10, 

de 29 de janeiro de 1961. 

Santos Dwnont 

G .E. Prof."' Joana Cm ha - - Decreto n.? 6 .001, de :ZJ 
de dezembro de 1960 . 

E ·cola Vocacional I ndustrial da Sede - Criada pelo 
Decreto n.'1 4 . 775, de 2() de outubro de 1955- Denomitl a<;iw 
especial. 

Seio .f o cio ela Ponte 

VarzeU1 dia - EE . HH. José da Silve ira ·- A lo pu
blicado em 15 de agôs lo de 1\.lül. 

Seio Jo tio clcl-Uei 

Cmso de Ar tes Ind nstriais an c .~o ~ .o Grupo Escolm
Joüo dos San to: - - Alo de 27 de nhril de 1!JGl. 

Seio .loclo do Alegre 

G .E. Joana D'Arc - De~.: rcto n.'1 6.11'1, de 10 ,_l (.! 

janeiro de 1961. 

S êrro 

Casa de Telha- EE. HH. Angelo de Miranda - .\ lo 
de 22 de novembro de 1!)61. 
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Sete Lagoas 

G.E. José E rangelista França - Ato de 15 de março 
de HHil. 

Silvianópolis 

São João da Mata - G .E. Cônego Padre Monteiro 
- u. 9 G.113, de 10 de j aneiro de 1961. 

Tl!rmnirim 

Sobrúlia - Criado o G.E. pelo Decreto n.9 6.193, de 
2 () de janeiro de 1961, com a denomiuação especial de G.E. 
José Severino. 

Vai-e-Volta - G.E . Pimenta da Veiga - Criadu 
pelo Decreto n.~ G .152, de 21 de janeiro de 1961. 

São Vicente do Hio Doce - G .E. Benedito Quintinü 
dos Santos - Criado pelo Decreto n.9 6 .192, de 27 de janeiro 
de 1961. 

Uberaba 

G . .E. R o tary - Criado pelo Decreto n.9 6 . 261, de 3 
de maio de 1961 - Instalado em 26 de maio de 1961. 

G. E. Prof.'> Edith França - Criado pelo Decreto 11.9 
G. 262, de 3 de maio de 1961 - Instalado em 26 de junho 
de 1961. 

Varginha 

G.E. Cel. Gabriel da P enha Paiva - Decre to n.V 
ü .4()9, de 3 de janeiro de 19G2. 

Açucena 

DENOMINAÇÕES 

DADAS EM 1961 

Pedra Corrida - Lei 11.~' 2 . 551, de 26 de dezembro de 
1961, dando denominação de D. José Maria Pires às EE .Il. 
- P ublicada em 27 de dezembro de 1961. 
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A I pinó polis 

G.E. Cônego Vicente Bianchi - Transformadas 
EE.RR. em G.E. com a mesma denominação pelo Dccrelo 
11.9 6.095, de 5 de janeiro de 1961. 

A raguari 

G.E. João Pedreiro - Criado pelo Decreto n .' 6.1m, 
de 7 de j aneiro de 1961, com a denominflção especial. 

Carango!a 

Fervedouro - EE .li. Joaquim Bartolomeu Pedrosa. 
Denominação especial - Ato de 25 de janeiro de 1961. 

Coromandel 

G.E . José Emilio de Aguiar - Criado pelo Decreto 
11.9 6.164, de 23 de janeiro de 1961, com a denominação 
especial - Instalado em 10 de agôsto de 1961. 

Divinópolis 

EE.RH.. transformadas em G.E. pelo Decreto n .9 
6. 238, de 4 de agôsto de 19()1, com a denominação de Grupo 
Escolar Halim Sanki. 

Espera Fe liz 

Allo do Caparaó - EE.HH . Ccl. Américo Vcspúcio de 
Carvalho - Denominação publicada em H de outubro de 
1961 . 

Vila Caiana - Lei ll.9 2. 523, dando denominação de 
Prefeito Jaime Toledo ao G. E . de Caiana. 

Formiga 

EE.H.H. Pio XII - Reunidas por ato de 17 de setem
bro de 1960. Denominação especial - Alo de 27 de ja
neiro de 1961. 
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Itanhandu 

G.E. D. Semiana- Decreto n.Q 6 .112, de 10 de ja
neiro de 1961 - Denominação publicada em 2G de junho 
de 1961. 

llambacuri 

Campanário - EE.HH . Ana Duarte Guüunrã cs 
Denominação pelo Decreto n.? 6. 376, de 27 de outubro de 
1961 . . 

J aculinga 

EE. RR. Floriano Saretti Deuomi11ação esp ecial 
pelo Decreto n.9 6 .182, de 26 de janeiro de 1961. 

J equittnhonha 

J. I. Antonieta Bias Fortes - Criado pelo Decre to 
n.9 6.098, de 5 de janeiro de 1961 - Instalado em 25 dt~ 

janeiro de 1961. 

Minas Novas 

Francisco Badaró - EE. HH. Cônego Figueiró . De
nominação especial - Decreto n.<? G .176, de 25 de janeiro 
de 1961. 

Raul Soares 

Santana do Taboleiro - Lei n.? 2. 590, dando deno
minação de Pe. Júlio Maria às EE.II., em 3 de jnnciro de 
1962. 

São Vicente da 'Estrêla - Lei n.9 2.522, dando deno
minação de Dr . Luiz Martins Soares ao G.E. - Publicada 
em 20 de dezembro de 1961. 

Vermelho Velho - Lei n.<? 2A82, dando denominação 
de Cel. José Pires ~ts EE.RR. - Publicada em 4 de novem
bro de 1961. 
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Bicuíba - Lei n.'-' 2.480, dando denominação de D . 
Helvécio Gomes de Oliveira às EE. II. do Distrito - Publi
cada em 4 de novembro de 1961. 

Comélio Alves - Lei n.? 2. 555, dando denomina~;ão 

de Cardeal Mota às EE.JI. - Publicada em 27 de novem
bt·o de 1961. 

Santa Maria do Suaçui 

Poaia - EE.RR. - Decreto n.9 6.473, de 8 de janeiro 
de 1962, com a denominação de Imaculada Conceição . 

Santos Dumont 

Denominação especial de Gov. José Francisco Bias 
Fortes - Lei n.? 2.429, de 9 de agôsto de 1961. 

Teófilo Otoni 

G.E. Dr. Manoel Estêves Otoni - Mudando deno
minação - Decreto n.9 6.472, de 8 de janeiro de 1952 . 

Tupaciguara 

G.E. Francisco Lourenço Borges - Denomiuaçuo 
em 1:1 de fevereiro de 1961. 

Uberaba 

Escola Primária Hicardo Misson - Instalada com 
esta denominação conforme ato de 12 de outubro de 1.961. 

CONVÊNIOS FEDERAIS 

Procurou a Secretaria dar cumprimento aos convênio<> 
firmados com o Ministério da Educação, não obstante as di
ficuldades encontradas para a sua execução, tais como a 
falta de liberação de verbas e de plantas e projetos e o 
desinterêsse de alguns beneficiários. 

Buscando superar os óbices, adotamos providências 
junto ao Ministério da Educação, bem como entregamos à 

216 



'r 

C HHPE a realização das seguiutcs obras, que não cucon.
trurm~l melhor intcrêsse por parte dos beneficiários : 

1 - Ba rbacena ... . . . 
:l - Bocaiúva . . . . 
3 - Capital ....... . 

·l - Corinto 

S - Curvclo 
ii - Divi nópolis .. 
7 - .Tequitinlwnha .. 

3 - l\[on les Claros .. 

!) - Omo Pino .... 
10 - Paracatu . . . . 

1 1. - Paraopeba .... 

J 2 - P eçanha . . . . 
13 - Rio Nôvo . . . . 
H - S. Ant. l\Ionte 

15 -- Sêno ..... . 
16 - Teófilo Otoni . . . . 

Con s lru ~: iio do .J. I. Lia Salgado 
Con s tru~:ã o do Grupo Escolar 
Con strução do G.E. Júlia Kubits-

c hek 
Ohr<IS el e equipamento do Grupo 

E scolar 
Obra:; no Ginásio c Escola Normal 
Con st rução do Colégio Es tadual 
Obra~ c equipamentos do Ginúsio 

Es1adual 
Co nslruçiio da Escola Nonual c Clas

Sl'S Primúri as 
Con slnJ<; ão do Colégio E stadual 
Obras c equipamentos do Ginúsio e 

E:cola Normal 
Obras c equipamentos do Grupo 

Escolar 
Con s lru~·iio da Escola Normal 
li.c!'onstruçiio do Grupo Escol::tr 
Ohra<; e equipnmen tos do Grupo 

Escolar 
Co nstmção do G. E . João Pinheiro 
Obras do Colégio Estadual 

1\IEHENDA ESCOLAR 

Foi firmado convenw com o Ministério da Educação, 
visando ao fornecimento de leite em pó para merenda a 
500 .000 escolares. 

Os resultados da Campanha de Merenda Escolar em 
1961 são os seguintes : 

Escolas atendidas . . . . . . 

Número de municípios benefi ciados .. 

327.1()2 

375. 

EDUCAÇÃO DE ADULTOS 

Com referência à Campanha Naciona.l de Educação 
de Adultos, o Estado instalou, em 19Gl, um total de 958 
cursos, com a matrícula total de 38.3.20 alunos. 
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Mantidos pelo Ministério da Educação e Cultura, fun
cionaram, sob a supervisão da Secretaria, 8 Centros de Ini
ciação Profissional. 

ENSINO MÉDI O 

No setor do ensino médio, o Govêrno desenvoln::Ll m; 
seguintes atividades: 

Instalação do Ginúsio Estadual de Jequitinhonha, do 
Colégio Estadual Padre Júlio Maria, de Manhumiriin, do 
Ginásio Estadual de Santa Juliana, do Colégio Estadual ele 
Caratinga, do Colégio Estadual de Cam.huí c do Ginásio 
Estadual de Lajinha . 

Pela Lei n .Q 2.563, de 28 de dezembro de 1Dí51, foi 
o Estado autorizado a rcccbce doação de imóvel no Muni
cípio de Cataguases para ins talação do Colégio Esladuni 
criado pela Lei n.9 1 .237, de 1Ll de fevereiro de 1955, nn 
qual será mantido, inclusive, o curso primário. 

Pelos Decretos n.'! 6 A17, de 7 de dezembro de 1\)(it, 
e 6A48, de 26 de dezembro de Hl61, foi outorgado mandato, 
respectivamente, ao Ginásio Angélica, de Coronel Fabr i
ciano, e ao Ginásio Dom Serafim, de Corinto, para mi
nistrarem o ensino normal de 2.Q ciclo. 

Pelo Decreto n.? 6. 228, de 15 de fevereiro de H)61, 
foi outorgado mandato ao Ginásio Santo Antônio, de N:t
nuque, para ministrar o ensino 11ormal de 2.9 ciclo. 

Pela Lei n.? 2. 5'11, de 26 de dezembro de 1961, foram 
criadas 7 cadeiras no Ginúsio Estadual de Bom Despache, 
para o funcionamento do Curso de Formação de Profcs
sôres Primúrios. 

A Lei n .9 2. 373, de 7 de abril de 1961, reconheecu 
oficialmente o Conservatório Musical de Uberlândia e lhe 
concedeu a subvenção anual de Cr$ 300 .000,00. 

Além disso, foi autorizada a utilização de capacida de 
total dos estabelecimentos de ensino médio do Estado, pro
vidência que, só em Juiz de Fora, possibilitou o rnunen to 
de 2. 030 matrículas. 
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Nos estabelecimentos de ensino normal, o quadro de 
matrícula, em 1961, foi o seguinte: 

I nstituto de Educação ue Minas Gerais . . 
Escolas Normais Oficiais . . . . . . . . 
Cursos Normais Ticgionais Oficiais . . . . 
Escolas Normais Reconheci das . . . . . . 
Cursos Normais Regionais ncconhecidos 

4 . 438 alunos 
12.968 alunos 

66!) alunos 
42. 860 alunos 
1. 931 alunos 

ISER E 

CONSERVATÓRIOS 

No Instituto Superior de Educação Rural e nos Con
servatórios Estaduais de Música a matrícula atingiu, respec
tivamen te, os coeficientes de 200 e 716 alunos. 

EXTENSÃO DOS 

COLÉGIOS ESTADU.~IS 

Foi firmado convcnw com o Ministério da Educação 
para a construção de 40 salas de aula em Belo Horizonte e 
Juiz de Fora, coJno extensão dos respectivos Colégios Esta
duais, e se concederam os auxílios de Cr$ 3.000.000,00 para 
as obras do Colégio Estadual Tiradentes e Cr$ 2 . 000.000,00 
para as do Colégio Estadual de Divinópolis. 

Dcver[t funcionar, no corrente ano, em caráter expe
rimental, o Curso de formação do Instituto de Educação, 
em horúrio noturno. 

CURSO DE 

ADMINISTHAÇÃO 

O Curso de Administração Eseolar, do Instituto de 
Educação, para formação de técnicos, duplicou sua matrí
cula em 1961, de 40 para 80 alunos, tendo sido autorizada 
sua ampliação, em caráter experimental, aos estabeleci
mentos oficiais de Juiz de Fora, Uberaba e Montes Claros. 

ARTES INDUSTHIAIS 

Serão instaladas, em março, as Escolas de Artes In
dustriais que, construídas em convênio com o Ministério <Ll 
Educação, entrarão em imediato funcionamento para aten
der ús prementes necessidades de formação de artífices. 
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Desenvolvem-se em ritmo acelerado as obras de cons
trução da Escola Parque da Gamcleira, também em cou
vênio com aquêle Ministério, estando em fase de conclusão 
o pavilhão central. 

MOI:IILIÁHIO 

ESCOLA.Il 

As deficiências de material e mohiliúrio escolar fiz~~

ram-se patentes no decorrer do exercício, esforçando-se o 
Govêmo para a tender às diversas solicitações . 

As necessidades atuais de carteiras no Estado são es
timadas em 80.000 e a abertura das novas unidades elevará 
êsse montante para cêrca de 1:50.000. 

PLANO DE 

EDUCAÇÃO 

Está atento o Govêruo à necessidade do planejamento 
das atividades educacionais, para tanto designando Comissão 
encarregada dos estudos e da elaboração dos planos neces
sários. 

O Plano apresentado pela Comissão imprime novos 
rumos ao ensino em nosso ·Estado e constitui alta demons
tração da capacidade de nossos educadores. 

CÓDIGO )E 

ENSINO PIUMÁRIO 

A promulgação do nôvo Código do Ensino Prim.árin 
(Lei 2. 610, de 8 de j anciro de 1962) c a fixação de novas 
normas para os convênios de ensino rural, contida no De
creto n.Q 6 .465, de 31 de dezembro de 1961, estruturaram o 
ensino no Estado em moldes novos, capazes de atender à 
nossa realidade. 

DlliETRIZES 

E BASES 

Concomitantemente, promulgou-se a Lei Federal n.Q 
4. 024, de 20 de · dezembro de 1961, fixando as Diretrizes e 
Bases da Educação Nacional, cuja execução se iniciou com 
a nomeação dos novos membros do Conselho Federal de 
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Educação a que incumbirá a elaboração do Plano de Edu
cação r eferente aos fundos de Ensino Prim~n·io, Sccundúric 
c .Superior. 

Saliente-se, como decorrência, o aumento das atribui
ções dos órgãos estaduais, a que foram en tregues tarefas da 
maior importán cia, anteriormente integradas na órbita fe
deral. 

A essas novas atribu ic;ões adaptar-se-á a Secretaria , 
inclusive com a criação de novos órgãos internos, que serão 
objeto oportunam ente, de med idas administrativas c legis
lativas. 

CCMl.'HG 

A fim de a tender ú necessidade de arregimen! tn· fôr ças 
c angariar recursos para a causa do ensino, instituiu-se a 
CUMPHE (Ca mpanha de União Mineira pró Rêdc Escolar) , 
que jú recebeu as pdmcirns contribuições e iniciarú, em 
breve, suas at ivid ad es . 

ÓHGÃOS 
INTEHN:\.CiONAI ~ 

F rmn enviados r ela tórios c in form ações a ó1·gãos in
tcruaciouais de desenvolvimen to econômico c <lc auxílio :\ 
educação, ngwmlando-sc solução favo rúvcl ús uussas sol i
citações. 

Terminnda a \'igência do acôrdo com o PABAEE, 
cstú em estudos nôvo cn tcnd imcnto que, m antendo a cola
])oração daquele órgão, no tcrren da or ientação c sur>cr
visão do profcssor:Hio de n ível normal do Es tado, mn pl ia 
suas atividades a o u tro~· setores, como o da constnJ<;Üo es
colar c do fom cci mc n to de material c mohiliúrio. 

ESCOLAS S lJBOJlll! N ,\-

"' !lAS ,\. SECHETAli A !) ,., 

AGRI CLTLTU H.-\ 

No campo <lo cnsi1 10 técnico, a nlun ção do Govêmo 
vem sendo exercida a travL~S de esta hclccim enlos próprios e 
da concess ií o de hôlsus de es tudo. 
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É insuficiente o número atual de escolas em relação 
ús necessidades do Estado, principalmente, no tocante à for
rna~ão elementar para as atividades agricolas, notadamenlt:. 
de prú ticos rurais, mestres c traTH.Ilhadores especializados em 
(lctcrminados tipos de culturas. 

Com o propúsito de contornar c supera r essas difi
culdades, vem o Govêrno estudando plano-diretor para a 
c riação e o funcionamento de novas escolas agrícolas ele
mentares e médias, abi·angendo igualmente o setor do en
sino vocacional c de aprendizagem industrial, levando em 
consideração as conclições econômicas de cada região do 
Estado e a necessidade de se atender m elhor à demanda de 
mi:ío-de-ohra qualificada. 

Mantém o Govêrno com o Ministério da Agricultura, 
a través da Superintendência do Ensino Agrícola e Veteri
nário, convênios para funcionam ento das Escolas de Inicia
ção Agrícola de Tarumirim, Salinas, São João Evangelista 
e Machado, das Escolas Agrotécnicas de Muzambinho e 
Uberlândia e da Escola Agrícola de J auuária. 

Funcionam sob administração direta do Estado a 
Escola de Horticultura de Itajubú, o Instituto Barão de 
Camargos, de Ouro Prêto, e a Escola Vocacional c de Apren
diza gem Industrial Governador Bias Fortes, Je Santos 
Dumont. 

A Escola de Horticultura de Itaj uhú, destinada a me
nores entre 10 a 14 anos, mantém os cursos primário, fun
damental c hortícola, sob o r egime de internato c externato. 
Está sendo estudada a possibilidade de sua transformação 
em Escola Elementar de Agricultura on semelhante, de 
acôrdo com a Lei Orgflnicn do Ensino Agrícdla. 

Sua prodw;ão de horlnlic;us , vc rdmas, frutas c leite 
é totalmente coHSUillida pelos a lunos . Entretanto, obtém 
1·cnda própria com venda de mudas, plantas ornamentai!>, 
ú rvores c flôr es. Carece de reformas, cujo levantamento 
j ú f oi delundo. 

O I nslilulo n~m1o de C amargos, de Ouro Prêto, 
tn a1d l: m c:1rso p r i;núrio c de cultura do chú. Foram cr:Yi·· 
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dados esforços para multiplicação da cultura do chá de 90 
1nil para 200 mil pés, c a produção de espécies frutífera-, 
europé ias para fom ento na r egião, cuja ecologia é apro
priada o Sua lotação é de 130 nlunos internos, entre 8 e 
12 anos o 

_\ Escola Vocacional c de Aprendizagem Industrinl 
t1 c Santos Dumont, iml11gurada em 7 de abril do ano pas
sado, Yem mantendo 4 turmas, num total de 190 alunos, 
dependendo, porém, de dotação orçamentúria que possibilite 
seu pleno funcionamento o 

l3ÔLSAS 

DE ESTUDO 

O Departamento de Ensi no Técnico controla a con
cessão de hôlsas de es tudo, de acôrdo com a legislação vi
gente, distribuídas pelos seguintes estabelecimentos: 

Escola Superior de Veterinária da UMG 

Escola Superior de Agricultura da UREMG 

Escola Superior de Ciências Domésticas da UREMG 

Escola l\Iédia de Agricultura de Florestal da UREMG 

l ·:~cola Sup~rior de Agricultura de Lavras (subven-
cionad<l pelo Estado). 

No âmbito federal, foram encaminhadas várias pro
posições r eferentes à liberação de verbas destinadas ao En
sino Técnico o 

UNlVERSlDA'DE 

1\UHAL 

]Jl stitulo de ensino cuj u rcputa ':(ão jú transpôs as 
fn;n teiras do País, a Universidade Hural (UHEMG) vem 
sendo, a cada ano, mais procurada por jovens d~ todos os 
t::Stados, mesmo dos mais longínquos. Aumenta assim, 
extraonlinàriamente, o afluxo de estudantes que ali vão em 
busca de conhecimentos esi>ecializados c de habilitação para 

0 exercício de profissões imprescin-díveis ao nosso descnvol-

223 



vimen to sócio-ecouômico. ~ \Aas unidades foram ins!"alnd as 
na UHEMG em con vênio com os :Ministérios da Agricul
tura c d e Educação e Cultura , bem assim com o F undo Es
pecial das Nações Unidas . Intensificou-se o trahalho !c 
aprimoramento de profi ssionai s d e nível superior em agro
nomia, zootecnia, econ omia c ciên cias dom ésticas, tan to dos 
que militam 11a p rópria Universidade quanto cJn ou!ros 
pontos do Pais, por dccorrh c in do convênio celebrado cn tr ·~ 

os Governos do Brasil c dos Es tados Uni dos c a UniY crsi
d ade norte-americana de P urdu c . 

Em Jace do dcsdolmuneuto de suas atividades, a alu <~l 

estrutura Ja UH.EMG tornou-se de certo modo obsoleh, 
antes mesm.o da p romulgação da Lei de Dire trizes ' Bases 
da Educação . As iu s talaçõcs exis tentes reclamam nparc
lhamc nto mais compatí rcl com a imporlfmcia c a eficiência 

' do ensino ministrado em :-;c us diver sos cursos, Ü1clush c 110 

domínio das pcs<ruisas c experimentações. 

Não se pode esqu ecer <rue as tarefas impos tns à Uni
versidade Rural revc::;lem-sc d o mais a lto alcance Da luta 
contra o subdesenvolvimento, interessando tôda a organiz:.i 
<;iío social. É por esta rnz<io que determinamos estudos 11 0 

sen tido de amplüu· c modcrnizat· a sua es tr utura, n os sclon~s 
científico-pedagógico c na pnrtc adminis trativa , de modo 
a coloc.ú -la à allura das Jl cccssida d es presentes c futura s do 
Es tado. Tão logo se co nc lu alll êsscs est ud o:'i, serú inici a da 
a execução das medidns ind i<:ad as . 

O ENSJI\'0 )L\. 

POLÍ CIA M ILI TA!\ 

Em conson ância com plano estabelecido pela Políci<t 
J\lilitar, os candida tos a ingresso na Corporação l'or<llll ~;\ll l

m clidos a tes tes destinados a ava liar seus conhec.imen tfJS 
primúrios, o <JUC se consagrou também como processo ele 
triagem intelectual . Ainda como recrutas c, posteriormcn te, 
como soldados, tais homens ft'cqüentam rcguJnrmcntc O'j 

b a ncos escolares, d urn nle o pc ríodo de instrução dos corpos 
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de tropa ou em es~abelecimentos de ensino primário do 
Estado . 

Nas escolas regimentais das unidades, através de 
aula ministradas por oficia is, elevou-se o nível de conhe
cim entos elementares (Português, Aritmótica, História, Geo
grafia) do soldado . Por outro lado, promoveu-se, nas es
cohw re~inlcntab de oivcn;o::; ~ l< ! 1_dhõcs, a preparação d::! 
candidatos uo Curw d e F orw'-'::<·o de .):lrg.::!ntos, com reais 
r esulta dos . 

i~.s bjiJ1ioicc~~.:; 1·ecc : J~r·an o maior ince!!li ro, mcJúmte 
a nquL.üção de li rros <. idáticos, obras literárias, coleções de 
clás ·icm; e manuais técn icos . 

Estimuiou-sc a freqüência às bibliotecas, encarecen
do-:;e à tropa, por meio de pa lestras e preleções, a impor
tfmcia da boa leitu ra no aprimoramento da educação do 
indivíduo, do que lhe udvém o valor perante seus pares. 

No Departamento de Instrução, unidade-escola da 
l'viillc:a, onde se 1'ormam e se aperfeiçoam os quadros, foi 
r egistrado um to lal de 10.t10G aulas . 

O Colégio Tiradentes, para acolher todos os alunos 
admitidos em i9ü , teve de alojar doze turmas no prédio 
prim.iíivamente deslínado a servir de quartel do Batalhão 
de Guardas c onde l oj e estú prevista a instalação definitiv:1 
do educaitdário de Polícia .Militar . Matricularam-se, nas 
d iversas classes dos cursos ginasial e científico, 1 . 330 alunos, 
número que se elevou a 1 . 500, com a abertura, no mês de 
agt>slo, do curso de admissão. 

Dia nte da fa se de e.·traordínário progresso por que 
vcn1 passando o es tabelecimento, proj eta-se a construção de, 
nôvo prédio, do tado de maior capacidade e tecnicamente 
a parelhado p-ara ministrar os cursos científico, clássico, nor
m al, técnico de conta bit' da de, ginasial, básico, pr imário, 
j ardim de in fâ ncia c profissionais (mecânica, eletricidade, 
rúdio, televisão, música, corte e costura, arte culinária) . 

A Fazenda Guarani, que tantos benefícios tem pro
porcionado à região em que se localiza, com p]ementa sua 
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Foi de inestimável valia a colaboração do Conselho 
Social do Menor à nossa campanha de valorização da cri
ança. f:sse órgão altamente especializado reorganizou-se 
de forma a dar sentido ohjclivo às suas atribuições, inte
grando-se ua solução c encaminhamento do problema do 
menor abandonado ou infrator . O Conselho aprovou o 
r egistro de entidades particulares de assistência, propondo 
convênios ou subvenções, além de outras medida~ de inte
r êssc assistencial . 

ESCOLAS 

CAIO MARTINS 

No ar o de 1!)51, as Escolas Caio Martins foram oriell·· 
tadas no sentido de seu desenvolvimento c reestruturação de 
suas bases. A par dêsse esfôrço, desenvolveu-se ampla 
atividade educativa e assistencial, visando a valorização da 
criança, de acôrdo com o programa governamental. 

Celebrou-se convênio com a União, através da Co
missão do Vale do São Francisco e do Ministério da Agricul
tura, obtendo-se dotações na importância de cinco milhões 
e seiscentos mil cruzeiros e dois milhões de cruzeiros, com 
as quais foram mantidos em parte os Centros de Treina
mento de Jovens Líderes Rurais de São Francisco e Januá
ria, e o Núcleo Colonial do Vale do Urucuia . Nos dois 
primeiros, encontram-se em fase de acabamento as cons
truções de dois alojamentos, que virão possibilitar conside
ràvclmcntc aumento de matrícula naqueles estabelecimen
tos . No Ccn tro de São Francisco edificou-se ainda a Casa 
do D"rctor c, no Núcleo Colonial do Urucui.a, co1 slruiu-st~ 
um conjunto artesanal destinado à instalação de oficinas 
para o preparo técnico-profissional das crianças. Cons
truíram-se, uindn, uma caixa dúgua com capacidade parn 
trinta c seis mil litros, duas salas de nula e, com recursos 
próprios, pequenos prédios para farm:\cia. No Núcleo Colo
nial de Cnrinhanha, encon tra-se em fase Jc conclusão a 
ponte sôbre o Rio Carinhanha, ligando Minas Gerais ao 
Estado da Bahia, trabalho êstc exeeutado pela Comissão do 
Vale do São Francisco com a participação das Escolas Cab 
Martins. 
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Na Escola de Pirapora, procedeu-se à recuperação de 
prédios. Na de Esmeraldas, foram feitos importantes me 
lhoramentos nos aloj amentos dos alunos do Curso Normal 
Regional c se concluiu a construção de um con junto médico. 

Deu-se especial atenção à lavoura e à pecuária, que 
apresentam quadro promissor para o corrente ano. 

No setor educacional, realizou-se no Centro de Trei
namento de São Francisco, no período de 24 a 28 de junho, 
o 1.'~ Curso Intensivo de Professôras Hurais com a colabora
ção da Secretaria da Educação, Prefeitura Municipal, Depar
tamento Nacional de Endemias Rurais e o SESP, do qual 
participar am D4 mestras. 

Nos núcleos do Carinhanha e do Urucuia, realizaram
se, nos dias 13 e 15 de agôsto, encontros com as populaçõc'l 
rurais, dis tribuindo-se medicamentos fornecidos pela Secre
taria de Saúde e o DNERu. 

BIBLIOTECA 

PROF. LUIZ DE BESS:\ 

Em janeiro do ano passado, inauguraram-se oficial
mente as atuais instalações da Biblioteca Pública de Minas 
Gerais Prof. Luiz de Bessa, transferidas de sua antiga 
sede provisória para o moderno edifício situado ua Praç:1 
da Liberdade. 

As novas instalações ocupam amplas áreas, em três 
pavimentos, as quais exigiram a aquisição de mobiliário ade
quado e em número suficiente para funcionários e leitore:3, 
visto ser escasso o que existia na acanhada sede primitiva. 

Dotada de moderna organização, contando cêrca de 
47.000 volumes em seu acervo, muito valioso, mas com nú
mero insuficiente de funcionários, a Biblioteca do Estado -
hoje uma boa casa pública de livros - ainda não alcançou 
as desejadas con dições para realizar seu alto objetivo corno 
instrumento auxilia r da instrução pública e divulgador da 
cultura entre o povo. 

Trata-se, na realidade, de 4 bibliotecas numa só: a 
Central, ou de leitura e consulta interna; a de empréstimos 
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domiciliários; a infanto-juvenil e o carro-biblioteca, desti
nado aos bairros distantes, cuja eficiência equivale a cinco 
ou seis bibliotecas de tipo popular. Para atender a tudo~ 

contam-se apenas 27 funcionários, inclusive o diretor. 

O acervo da Biblioteca alcançou em dezembro último 
a cifra de 47.205 volumes, número considerável para um'l 
casa pública de livros com pouco mais de cinco anos de 
funcionamento e levando-se em conta a qualidade das co
leções, adquiridas com o melhor critério seleciona dor. Po
dem discriminar-se por esta forma: 

Coleções de obras diversas, classificadas e 
catalogadas . . . . . . . . . . . . . . 

Obras ainda não catalogadas (aproximada-
mente) . .......... .. ... ....... . 

Coleção da Biblioteca Infanto-Juvenil, já clas
sificada e catalogada . . . . . . . . . . 

Coleções de publicações periódicas, em maio
ria completas e encadernadas . . . . . . 

Coleções do "Minas Gerais" (sendo uma com
pleta, de 1892 a 1957), encadernadas ou 
ern pastas, por trimestres . . . . . . . 

Coleções de "Anais" do Senado e da Câmara 
dos Deputados de .Minas Gerais .. 

Coleções de Leis c Decretos do Estado de 
Minas Gerais . . . . 

Recenseamento do Brasil (Publicações di
versas) . . . . . . 

39.250 volumc8 

2. 200 volumes 

2. 095 volumes 

2.596 volumes 

585 volumes 

120 volumes 

214 volumes 

145 volumes 

Adquiriram-se, em 1961, obras no valor global de 
Cr$ 3.000.000,00. As doações elevaram-se a cêrca de um 
milheiro de volumes, em brochura, na sua quase totalidade. 
A mais importante doação ficou-se a dever ao Prof. Luiz 
de Bessa, ilustre patrono da Biblioteca. 

Assinaram-se 17 publicações nacionais, tendo-se rece
bido gratuitamente numerosas outras - anuários, revistas, 
jornais e boletins - tanto do País como do estrangeiro. 

Contando com amplas instalações, como são as da 
sede atual, acha-se a Biblioteca Infanto-Juvenil pronta para 
ser franqueada aos seus futuros freqüentadores, que nela 
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encontrarão, em ambiente agradável e instalações moder
nas, livros, estampas, jogos e outros entretenimentos próprios 
à educação e recreio da infância e juventude. Atraente c 
acolhedora, com jardim privativo à frente destina-se a seJ.•· 

' ' urna organização modelar em seu gênero. 
Dada a finalidade altamente educativa dêste Departa

mento, será grandemente útil e talvez imprescindível que 
participem das suas atividades professôras públicas do Es
tado .htere.BSadas no problema da biblioteca escolar. 

OlltETOUIA 01<: 

ESPORTES· 

De acôrdo com o Decreto n.9 6. 226, de 22 d~ fevereiro 
de 1961, a Diretoria de Esportes de Minas Gerais funcionou 
sob a administração de uma Comissão de Reestruturação, até 
11 de junho de 19Gl . 

No desempenho de suas atribuições, a Comissão de 
Reestruturação promoveu a tomada de contas e verificação 
da aplicação de verbas relativas ao período de 1059 até 
janeiro de 19!31, num exame geral dos negócios da Dirctori:J. 
de Esportes de Minas Gerais. 

Dêsse trabalho, que se estendeu a extensas áreas, re
sultou a elaboração de 20 anexos, ao mesmo tempo em que 
se cogitou da elaboração do nôvo regulamento da entidade, 
que veio a ser obj eto do Decreto n. 0 6 .282, de 17 de junho 
de 1961. 

Executou a Diretoria de Espor tes, preferencialmente, 
programa de levantamento da situação das praças de es
portes, bem como de pagamentos de encargos financeiros 
da Administração anler ior . 

Na manutenção das Praças de Esportes, em número 
de 54, localizadas nas diversas r egiões do Estado, a Dire
toria de Esportes despendeu, em 1961, com manutenção do 
pessoal técnico-administrativo e custeio de material, a soma 
global ele Cr$ 11 . 203. 200,00. 

O lev~m l amento ger a l da situação destas unidades re
velou que muitas se encontravam em precárias condiçõel'. 
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de conservação, ressentindo-se, quase tôdas, de pessoul téc
nico especializado. 

Para os reparos mais urgentes, foram autorízados ser
viços no valor de Cr$ 11. G10 . 000,00, dentro da limitação 
de recursos financeiros disponíveis, com atendimento prio
ritário das unidades que exigiam reformas inadiáveis . 

As entidades amadoras, que dirigem várias modall
dades esportivas, a Diretoria de Esportes concedeu auxílios 
financeiros no total de Cr$ 2. 366. 000,00. 

Celebrou-se nôvo convênio com o Colégio Estadual 
para prosseguimento das obras da praça de esportes da~ 
quele educandário e seu posterior funcionamento. 

A programjtção das atividades da Diretoria de Espor
tes, para 1962, terá seu ponto mais alto na recuperação das 
praças de esportes que, com raras exceções, foram encon
tradas em tal estado que as tornava pràticamente inúteis. 
Outro problema que deverá ser enfrentado com decisão é o 
de propiciar aos clubes usuários de praças de esportes pes
soal habilitado para exercer as funções de técnicos. Para 
tanto, serão mantidos cursos de formação e aperfeiçoamento 
de pessoal especializado. Por outro lado, será dispensada 
especial atenção à instalação de parques infantis na Capital 
e no Interior, em colaboração com a Campanha de Redenção 
da Criança, encetada pelo Govêrno. 

ESTÁDIO 

MINAS GEilAIS 

Em 1961, tiveram prosseguimento os trabalhos de cons
trução, tendo sido atacadas as obras das fundações superfi
ciais e profundas. Atualmente, após a necessária concor
rência pública, processam-se as obras de execução das cor
tinas de arrimo dos diversos níveis do Estádio num com
primen.to total de 1 . 740 me com alturas variáveis de 3 a 7 m. 
Seu custo aproximado é de vinte e nove milhões de cruzeiros 
e a área total será de cêrca de 7.540 m2

• 
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Paralelamente aos executados por empreitada, algun'> 
serviços são feitos por administração direta, dentre êles a 
r êdc provi~ória de energia elétrica, a ampliação da rêde 
de úgua, a construção de três r eservatórios com a capaci
dade con j unta de 300 .000 litros, a drenagem geral da área 
do Estúdio, especialmen te a do cam po de fu tebol . 



v 111 

POLíTICA DE SEGURANÇA PúBIJCA 

E ORDEM SOCIAL 



É notório que fatôres históricos vêm contribuindo, de 
modo decisivo, para o desajustamento dos órgãos de segu
rança pública à realidade de nossos dias . 

Se em vários setores de nossa estrutura social se vêm 
operando transformações do maior alcance e significação 
no campo do desenvolvimento econômico, no dos sistemas 
jurídicos e políticos e na esfera da educação, com a cons,~
qüentc formação de nova consciência dos cidadãos a res
peito de seus direitos fundamentais, podemos dizer que, no 
domínio da segurança pública, pouco temos evoluído, pela 
ausência de compreensão mais nítida de sua missão. 

Daí a necessidade de que se introduzam, no campo 
da segurança pública, as inovações indispensáveis à su:l 
perfeita harmonização com outras :'n·cas de administração 
do Estado. Para fazê-lo, não Lemos medido esforços na 
seleção dos elementos que formam o quadro do pessoal c 
na pregac_;:ão permamente junto das elites políticas e econô
micas, no sentido de que melhor entendam a neutralidade 
ideal das autoridades em face dos conflitos de interêsses 
que, a todo instante, surgem, demandando sua intervenção 
em benefício da paz e da ordem . 

É necessário que todos compreendam que o Estado 
não se apresenta ao povo como simples instrumento df' 
mando dos grupos mais poderosos, Il)as, sobretudo, como 
órgão de realização dos fins supremos da justiça, inspirado 
no imperativo de mais respeito aos direitos de cada um 
e no combate às desigualdades . E, na medida em que 0 

povo se organiza para enfrentar as mudanças de estrutura 
social verificadas no curso do tempo, através da forma ção 
de grupos profissionais destinados à defesa de suas reivin-
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dicações, como sindicatos, associações de classe, cooperati
vas e tantas outras, cumpre que o Estado, paralelamente, 
prepare seus órgãos de contrôle social, entre êlcs se inclu
indo os da segurança pública, a fim de que melhor possa 
atender seus objetivos. 

Aó lado de melhor organização da segurança indi
vidual, impõe-se adequado aparelhamento para a segurança 
social. Em vez de ação eminentemente repressiva, a que 
sempre se iuclinou a atuação dos órgãos de segurança, é 
conveniente de que se exerça, antes de tudo, ação predomi
nantemente preventiva, no combate direto aos fatôres pró
ximos ou remotos de criminalidade comum ou de perturba
ção da ordem social. 

Para realizá-lo, é inadiável a execução da reform<t 
já planejada neste primeiro ano de Govêrno, que não atin
girá apenas os integrantes dos serviços de segurança pú
blica, mas o próprio povo, através de trabalho educativo, 
que tem de ser intensificado por meio de todos os process0s 
e técnicas atuais de comunicação e contato, o rádio, a tele
visão, a imprensa, os estabelecimentos de ensino, os sindi
catos e os diversos grupos sociais . Havemos de partir para 
a formação da nova consciência do povo, do pressuposto 
de que os aparelhos de segurança pública, por seus ele-

. mentos humanos, lidam com os valores máximos da vida 
em sociedade: a incolumidade física de cada cidadão, a 
honra e patrimônio de todos. Cabe, pois, ao Poder Público, 
procurar tutelá-los e ampará-los como bem comum, veudo 
na vida que se salva, ua honra que se resguarda e no patri
mônio que se defende, singular serviço que os agentes d:1 
polícia prestam à nossa sociedade. É que as autoridades 
policiais não devem estar a serviço de grupos de interêsses 
políticos ou econômicos, senão a serviço de todos; no res
guardo da ordem jurídica e da paz social. 

Sob a inspiração dêsses princípios, o Govêrno, no ano 
de 1961, envidou os melhores esforços no sentido de realizá
los e torná-los vigentes em todos os setores da seguranç:l 
pública. 
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CORPO 
DE BOMBEIROS 

A Corporação do Corpo de Bombeiros foi encontrada, 
a V de fevereiro de 1961, sensivelmente desaparelhada para 
o cumprimento de sua missão. Empenhou-se, por isso, o 
Govêrno no trabalho de seu reequipamento, podendo hoj e 
anunciar que sua capacidade de ação foi multiplicada de 
oito vêzes. Para melhor esclarecê-lo, basta informar que 
seus carros-tanques passaram. a ter 75 mil litros dágua em 
depósito, em vez de npenas nove mil. 

Foram adquiridas, de uma só vez, para essa unidade, 
catorze viaturas, de diferente porte, destinadas a tôda espé 
cie de assistência c socorro . 

Todo tipo de material, de que necessitava, com ur
gência, foi de pronto adquirido, importando o total das 
despesas feitas na 'quantia de trinta e três milhões de cru
zeiros, exclusive o fardamento do pessoal, que há dois anos 
não era fornecido. 

Lícito será ~ firmar que jamais o Corpo de Bombeiros 
estêve tão equipado como se acha no momento, sem embargo 
de que muito se terá ainda de fazer em seu benefício, prin
cipalmente quanto à preparação técnica dos elementos que o 
integram. 

No ano em curso, já estamos dando prosseguimento 
à obra de sua recuperação, que desejamos total e completc1 
a té fins de 1965. 

PRONTO SOCORHO 

São conhecidas as condições de precaridaàe em que 
funcionam os serviços de Pr onto Socorro da Capital. 

Ao 'assumirm os o Govêrno, a té as instalações elétricas 
não possuíam condições de funcionamento, o que determi
nou fôs·sem tomadas providências para sua imediata repa
ração. 

No curso do ano, autorizamos a compra do material 
·considerado o mínimo indispensável para seu regular fun-
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cionamento, inclusive medicamentos de que está provido 
segundo as necessidades previstas. 

Vúrios aparelhos novos, de que se ressentia o Pronto 
Socorro, foram adquiridos, elevando-se as despesas com 
essas melhorias gerais a cêrca de dezoito milhões de cru
zeiros. 

Além disso, posta em concorrência e arrematada a 
obra das fu ndações do nôvo prédio do Pronto Socorro Cen
tral, pre tende o Govêrno concluí-lo até o 4.9 pavimento, pelo 
menos, no prazo máximo de 24 meses. 

MEDICINA LEGAL 

Melhoramentos sensive~:; foram introduzidos no ser
viço, devendo êste ano completar-se o trabalho de seu 
reaparelhamcnto, bem como aumentar-se o número de fun
cionário ' , principalmente médicos-legistas. Funciona, com 
eficiência, u~na Secretaria, apesar da precariedade de suas 
instalações. 

G U AHDA- CIVU. 

O quadro de pe::;soal da Guarda-Civil já não corres
ponde mais ao vertiginoso crescimento de Belo Horizonte. 
por isso, foi êlc aumentado em cêrca de 500 novos elementos, 
que estão sendo lançados no policiamento da Capital, que 
passou a contar também com a cobertura de mais cem duplas 
da Polícia Militar . 

Nôvo fardameulo em modêlo diferen te foi adquirido 
para a Guarda-Civil, assim como passaram a integrar a 
frota das viaturas da H o P . mais seis novos carros o 

Atendendo à necessidade de r 1clhorar os serviços de 
policiamento da Capital, foi êle totalmente modificado pela 
adoção do sistema de duplas móveis, saindo-se do sistema 
estático para tipo de patrulhamen to móvel, com maior cober
tura de área. Para dar mais presença dos policiais nos 
diversos pontos da cidade, foram criadas divisões localiza
das no Conjunto do IAPI e no Bairro de Carlos P rates o 
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Tendo em vista a conveniência de selecionar devida
m ente os candidatos à Corporação, foram êles submetidos 
a exames mais rigorosos, do que resultou terem sido con
siderados aptos 5H dos 1. G50 inscritos. 

A Radiopatrulha atendeu 26. 011 chamados, tendo 
transpor tado 17 .814 pessoas, no serviço de socorro policial. 
O pessoal da Corporação forneceu gratuitamente, a bancos 
de sangue c csta belcdmeutos hospitalares, 300 litros de 
sangue, dando, assim, sua con trihuição também aos enfem os. 

O Departamen to Es tadual de Trânsito empenhou-s,~ 
no sentido de imprimir melhor organização aos seus ser vi 
ços, parliculnr mentc quanto ao crnplacamento e ao contrôle 
dos veículos do In terior . 

E~tú senuo elaborado, no mom ento, plano de tráfego 
<t s Avenidas Amazonas c An tônio Carlos, visando-se a redu
zir ao míuimo o 11úrner o de acidentes fa ta is que se vôm veri
ficando m\ ,' duas vias cln Capit~ l . 

A Dclcgarir Especializada de Trfmsito e Acidentes lé
vrou, em 19fi1, 711 flag rantes, do quais 24 por homicí«lio. 
inst:nn·ou cêrca de (){){)inquéritos c rem eteu a Juízo um lobl 
de 591 processos . 

A Scc:ão de Engcn.lu ria, <rue tem a seu cargo todo o 
serviço de sinaliznt:uo rlo trúfcgo no Estado, aten deu, ne:ss.~ 

scnt 'do, a pedidos <c 27 cida des . 

O Gabinete de Psicotécnica aplicou 10 . !H5 trstcs, nfí.o 
somen te em candidatos a serviço pú blico, como tnmht' lll de 
cmprêsas pa rticularc~ . 

A Sc1;i\o de Con( ·n(t)rcs de Vc!culos recebeu um tol-tl 
de 23 . ü59 inscrições de candidatos c snhmc tcn a exame de 
halül'laçuo 21 .2'1\) interessados . 

A Seção ·uc Multas ftz apreensão el e 3 . 507 Ycículos e 
12 .18:3 carteiras e con trolou o andam en to nor mal de 1 1:3 .7 ;_~~ 

notifica :õcs . 
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No Setor da Campanha Educacional, foram feitas 1.1R5 
visitas a estahelecimen tos diversos, com 2 . 355 preleções ou 
palestras, 387 programas pelo rádio c 56 através da televisão. 
Healizou-sc ainda a Semana do Trftusilo, que recebeu a visit~ 
de 1 'L 000 escolares da Capital. 

POLÍCIA TÉCNICA 

O Departamento da Polícia Técnica estú hoje mais 
aparelhado do que em qualquer outro período, porquanto lhe 
foram fornecidos equipamentos novos adquiridos com verbas 
OI'Çmncutúrias, como também recursos provenientes do con
vênio assi nado com o Ponto IV, na importância aproximada 
d e dez mil dólares . 

Acreditamos que êsse setor da segurança caminha 
para o nível desejado, a fim de que possa cumprir sua 
missão . 

O movimento do Departamento é intenso, bastando di
zer {[Ue expediu, em 1961, cêrca de 2.086 laudos, tendo feito 
o levautmnento descritivo de 686 locais de furto, com 491 ava
liações de objetos de crime. 

Foram feitas em locais diversos 2 . 753 fotografias ~. 
·m lahoratório, aproximadamente mil. Executaram-se 12.835 

am pliações fotográficas e 1.090 cópias fotostáticas, além de 
vúrios outros trabalhos de menor monta. 

O Setor de Incêndio, Desabamento e Explosão foi in
tcnsamcute empenhado, realizando 206 perícias, das quais 
80 relativas a incênuios. 

llEPAHTAMENTO MÉO!CO 

Embora êsse setor assistencial não ofereça as conuiçõe!) 
jdcu is par a o atendimento de seus beneficiários, grande 
esfôrço foi envidado para suprir suas Llcficiências, com a aqui
sição de 11ovos aparelhos indispensáveis ao cumprimento de 
sua finalidade. Adquiriram-se uma ambulância tipo "Kombi'' 
c um jipe "Rural vVillys", além de material de equipamento, 
ta is como citoscópio, aparelho ultravioleta, aparelho de ele
trocoagulaç.ão, balança para lactente, eletrocardiógrafo, 
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cadeü·;1 de otorrinolaringologia, 4 aparelhos de pressão 
"Taycos", centrifugador elétrico de alta tensão, destilador 
elétrico, colorimetro fotoclétrico c esterilizador . 

~a clínica odontológica foram introduzidos, igual
m ente, vúrios melhoramentos, com a aquisição de cadeira 
odon tológica de 2 pistões, compressor de ar, turbina de ar, 
estan tes esterilizadoras, sugador de sangue, 3 refletores para 
consultório, ventilador giratório e 2 equipas tipo "Atlante" 
sem nJlctores. 

Na aquisição de medicamentos, aplicou-se a importàn
cia de um milhão e oitocentos mil cruzeiros. O movimento 
do s'Ctor foi intenso, com o atendimento de 68 .11:1 clientes. 

Estive ram paralisadas as obras de seu nôvo prédio, 
cuj n conclusão, orçada em Cr~ 7. ()()5 . 000,00, se prevê pam o 
JH W e 1n curso. 

IIEGISTHO DE 

ESTHANGEII\OS E 

IDENTIFICAÇÃO 

Com o crescimenlo ue Belo Horizonte e o aumento per
lllallcnlc da população do Estado, o Departamento de Identi
ficação jú não oferece condições, na situação em que se 
encon tra , de dar vazão a seu natural movimento. linpõe-se a 
instalação de novas agências em pontos diferentes da cidade, 
a fim de que se evite o desconfôrto das esperas prolongadas 
de atenuimento. Esta medida estú na cogitação do Govêrno, 
que nssim, procura atender a antiga aspiração popular. 

Em. 1961, foram feitas 57 .649 identificações, número 
qw: supera em 9.657 o de 1960. 

Sem c1uhargo disso, o JJÚiuero de identificados no Es
tado ' ainda relativamente irrisório em confronto com sua 
população . Temos que criar estímulo e condições para o 
cou trôle de quantos habitam o Estado. 

Também o Departamento de H.egistro de Estrangeiros 
{; :;l{l ' ' exigir melhores condições de funcionamento, em face 



do crescente movimento de serviço que o assoberba, assíua
lando-se que foram atendidas 10 .829 pessoas em 19Gl, tendo 
sido arquivados 20 .138 prontuários. 

(')fi'DEM POLÍTICA 

E SOCIAL 

h.ttensificou-sc no ano findo a atividade do DOPS, que 
se encontra ainda sem as condições materiais mínimas para 
o cumprimen to de sua finalidade no regime democr:Hieo. 
As atividades sociais exercidas no Estado e que implicara 
em confl ito de in terêsscs clcmaudam vigilôncia dos clcm cnlu·) 
do DOPS . 

Seria por demais longo enumerar os movii 1e1 tos 
sociais, tais como greves, reuniões de grupos organizados, de 
associações de classe, congressos ele., verificados no Estado 
e sujeitos ú :u;ão preventiva do órgão. 

ABHlGO BEl. J 

HOJ\IZOJ ~TI: 

O Abrigo Belo Ho rizont e prestou relevantes s erviço~, 

ao nosso lllCÍo. Foram a brigados no estabelecimen to :2. ;;37 
pessoas c fo rn c d el as \1~). 1 :i:J r ·feições c lJ.. 390 passes . 

CAS . .o.. llE 

CORHI:.ciío 

A Casa ele Corr \;Üo re t:cbcu vúrios mcll orm ucntos, 
tend o sido le ' :ld< · aos det entos, em carútcr mais r egular, a 
assistência m édica c dcntú ria. Além disso, em le1 po r ecor
de, constl'llírm -se um puYilhiio para mais 76 detentos e u ma 
cai xa dúgua com cnpacídadc de 100.000 litros, rc:-;olv cn lo-•; : 
d e vt;z êssc prohlvma do presídio. 

Visando a proporcionar condi~ões de higiene mais 
propicias ú alimcnl'a<;ão dos intenws, foi a cozinha apnrc
lhada de nôvo vt silhamc c de refrigerador. 

O Govt!l'llO d<'spcndeu com. a manutençüo do pr<:; ~,íd'o 

c alimentação dos detentos IJOS distritos da Capital a iJ por
tftncia de Cr!ji 27. :)üü. 000,00. 
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DELEGACIAS DO 

INTEHIOH 

As Delegacias do Interior, nos 485 municipios do Esta
do, es tavam totalmente desprovidas do mínimo de material 
necessário às suas atividades normais. Em face disso, foram 
dotada: de material indispensável c adquiridas já 82 múqui
ll as de e:crever, que lhes estão sendo distribuídas segundo 
cl'itério de maior inlerêsse público. Estú sendo obj eto de 
concorrência pública a aquisição de 300 conjuntos de móveis 
p róprios para as Delegacias <.lo Interior, esperando o Govêr
no, com essa medida, a liviar de muito suas necessidades mais 
prementes . 

Cêrca de 40 viaturas foram recentemente entregues ils 
principais Delegacias do Estado, o que virá facilitar a ação 
Jn·eveniiva e repressiva da · uloridade policial. 

Adquiriram-se, outrossiin, para instalação nos mtmici
pios em q ue hú maior inlerêsse da segurança pública, 23 e:.
tações de radiofonia, que muito contribuirão para a eficiente 
açüo das autoridades . 

DELEGACIAS E 

DISTRlTOS DA CAPlTAL 

Henova-se, no momento, a frota de viaturas dos d.is·
tritos da Capital e de diversas Delegacias Especializadas, su
bindo a G7 o número de veículos novos adquiridos para os 
serviços de Segurança . 

Em decorrência de convênio com a Universidade de 
Minas Gerais, foi doado ao Eslado o prédio em que se acha 
instalado o atual lV Distrito, tendo sido também aprovadtt-:; 
as plantas para a construção dos prédios do 12.'1 Distrito, na 
Cidade Industrial, c da Delegacia Especializada de Furtos e 
H.oubos, orçada esta em vinte milhões de cruzeiros . 

Para 1962, é propósito do Govêrno promover a cons
trução de prédio próprio para mais 4 distritos . 
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OHGANIZA~:.~o ;EI\AL. 

Visando a Jnelhor organizar os quadros da po1íc:ia civil, 
elaborou-se projeto de sua reforma, que será enviado ú Egn',_ 
gia Assembléia Legislativa . :Encontra-se, também, em fase 
final de estudos o Regulamento Geral <.la Pasta, qnc c;uhs! i
tuirá o a tu, a l, haixado em 1!)2(). 

Elnborou-se o plano de policiamento do Nordc~l c (te 
.Minas c do Vale do ltio Doce, lendo em vista a n('ccssidad t ~ 

de comba ter o alto índice de criminalidade c impunidade ve
rificados na região. 

Cuidou ainda o Govêrno de faz er r edigir o :\Ian 1al do 
Policial, la mhém cn1 fase de conclusão, visando, c O h I t:ss.t 
providência, a dar aos policiais c aos cidadãos melhor co ls
ciência de seus direitos c obrigações. 

POLÍCIA M ILJTA H 

O Govêruo proporcionou à Polícia l\'Iilitar os meíu<> 
necessários ao seu indispensável aparelhamen to, procurarHhl 
ampliar-lhe o efetivo, conseguir-lhe acomodações ad equada:-;, 
dar-lhe instrução, cultura c adestramento físico eficazes, am
paro familiar c dotação material suficien te. 

Os dados Lllle se enumeram representam uma sínlcs(.; 
<lo esfôrço despendido pela valorosa Corporação nos mai'S 
variados setores, pnra que o cumprim ento da penosa 1\mçüo 
policial correspondessc, em eficiência, ü confiança do Esiado 
c da sociedade. 

ll\STHUÇÂU 

Mediante a observância das Diretrizes Gerai s )ara 
a Instrução da Tropa, foi cumprido amplo programa <k 
adestramento dos homens, com vistas ao bom desempenho 
da missão policial e militar . 

Com o intuito de trazer a nossos padrões de in stru
ção subsídios que lhes aumentem a eficácia, o conHHH.lo so
licitou, às embaixadas da Itália, E. U .A. c Canadú, elemento:; 
rcla ti vos ú organização <.los corpos de Carabineiros, Polícin 
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Federal e .Real Polícia 1\Jontada, respectivamente, os quab 
servirão de bnsc à adoção no Estado de sistema scmcl!H nlc 
de policiamen to. 

O Estado-Maior-Geral estuda, no momen to, a intro 
dução de modificações no currículo ora vigente no Dt:par
tamento de Instrução, onde se preparam c formam os qua
dros dirigentes da Polícia Militar . Foram declara dos as
pirantes-a-oficial 58 ex-a lunos do Departamento de Instru
ção, sendo ~ll combatentes aprovados no Curso de Forma
ção de ·Oficiais e 27 saídos do Curso de Oficiais de Admi
nistrnção . 

As Escolas de Recrutas dos corpos de tropn conU
nunram a preparar soldados para o preenchimcnlo dos 
cJaros das respectivas unidades . O Batalhão de Guardas 
foi o que formou mai r número de r ecru tas, seguilHlo-sc
lhe o Quinto Batalhão de Infantaria . O Curso de Candi
datos a Cabo funcionou nas sedes de batalhões c de se t·v i
ços autônomos, facilitando grandemente a provisão dos 
quadros da Milícia. 

O Curso de F ormação de Sargentos, dadas [1S la
cun as existentes no quadro das praçns graduadas, funcio
Hou em dois períodos letivos, com eêrca de duzen tos alu
nos distribu ídos em duns turmas. Em virlude de tal provi
dência, pôde o Depart~ mento de Instruç.i:ío diplomar geandc 
número de terceiros-sargen tos, tendo sido ês les distribui
dos, posteriormente, às un idades c servi ços da Policia ~I i

litar. 

Concluíram o Curso de Aperfeiçoamento de Oficiais, 
com aproveitamento, quinze capitães, pertencentes a uni·· 
dades <la Capital e do Interior do Es tado, às quai s r etorn.a
ram para empregar os novos conhecimentos adquiridos, 
com o fim de preparar-se para o oficialato superior da Co ·
poração. Dois oficiais es tão designados pelo Comando-(;crJ l 
para apcrfeh;oamento em academias dos Estados Unidos dn 
Amériea , como rcsullado de convênio firmado entre n Cor 
poração e o Ponto IV. 
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ATIVIIJADES POLICIAIS 

O Hegimento de Cavalaria de "Minas ernpregou stws 
paLruihas moniadas no policiamento de vilas e hairros mais 
afastados do centro urbano, prática que obteve bons resul
tados na preservação dos costumes e prevenção de crimes 
contra a propriedade . Elaborou-se plano para a introdu
ção, a título experimental, do sistema de polícia nwnlada 
na região do Vale do Rio Doce, dentro do perímetro do 
Sexto Batalhão de Infantaria . 

O Quinto Batalhão de Infantaria, com a denomina
ção especial de Batalhão de Policiamento Ostensivo, incum
be-se dessa importante atividade em locais de Belo Hori
zonte que reclamam ação policial mais efetiva . O Batalhão 
de Guardas, sem se descuidar de sua função precípua, que 
é a de zelar pelos próprios estaduais e atender aos recla
mos da manutenção da ordem no caso de perturbações 
graves, iniciou o patrulhamento de área, colaborando assim 
com o Quinto Batalhão de Infantaria e o Regimento de 
Cavalaria. Em. breve, a ação conjunta das três unidades 
possibilitará um cordão de segurança sôbre apreciável área 
urbana de Belo Horizonte. 

DESTACAMENTOS 

POLICIAIS 

Apesar de sua permanente presença nos 485 muni
cípios mineiros a Corporação procura ampliar a ação dos 
destacamentos policiais, para o que determinou o reajus
tamento dos seus efetivos de praças. Atualmente, mais 
100 homens encontram-se integrados no sistema de seguran
ça afeto à Polícia Militar, nas diversas cidades do Interior 
mineiro. Restabeleccram~se as antigas diligências perma
nentes em sedes distritais, o que diminuirá a incidêncía 
criminal. 

No ano de 1961, a ação da Polícia Militar foi apreciá
vel ainda durante movimentos grevistas de grande reper
cussão . 
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MANOBHAS 

Em conexão com fôrças do Exército Brasileiro, tro
pas da Polícia Militar realizaram manobras conjuntas na 
região de Belo Horizonte, Das p roxi midades de Agua Lim.pa o 

Os alunos ·dos diversos cursos do Departamento <.k 
Instrução encerraram o ano letivo com exercícios táticos e 
técnicos em Agua Limpa, onde se instalou o acmnpamento, 
participando de manobras sob fogo r eal de armas indivi
duais e au tomúticas, além. de armas pesadas o 

O Terceiro Batalhão de In fantaria realizou também 
opera<;ões de guerra simulada , na região de Diamantina, 
c HJtwnto um contingente do l3atalhão de Guardas, cons
tituído da t o ~ Companhia de 1-<'uzileiros (Escola de Recru
tas) e dos alunos do Curso de Candidatos a Cabo da uni
dade, r ealizou exercícios de campanha nas imediações da 
Capital. 

PESSOAL 

O efetivo atual da Polícia Militar é de 11. 37ü homens, 
incluídos oficiais de todos os postos e praças dê tôdas as 
graduações, indistintamente. 

Para 1962, por fôrça de lei própria, a previsão é de 
um efetivo de 11.760 homens, o que representa acréscüno 
de 384, todos êles praças, para possibilitar a intensificação 
do policiamento lllilitar ostensivo. 

No intuito de preservar os moldes disciplinares tra
dicionais da Polícia Militar, de que decorre, em síntese, a 
eficiência da Corporação, tomaram-se medidas de sanea
mento moral, promovendo-se o expurgo daqueles cuja con
du ta era infensa às exigências r egulamentares. Daí decor
reram 113 exclusões disciplinares e 46 expulsões durante o 
exercício. 

AQUAUTELAMENTÓ 

E OBRAS 

O Quinto Batalhão de Infantaria, em Santa Teresa, 
o Quartel-General e o de seu Contingente, na Praça da Ll-
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bcrdade, utilizam-se d e precárias instalações. À falt a de. 
verba própria , não se pôde ainda sanar a deficiênci~1. Idên
tico é o caso do Batalhão de Gua rdas, em Santa Efigênia. 

No sen tido, pot·ém, de <lutar a Polícia Militar de de
pendências necessá ria s a seu funcionamento normal, d e
senvolveram-se algulll as ativida<les no setor de construção . 

Com n ais de 1.300 alunos, o Colégio Tirndent :s r e
clamava insta la<_:õcs m~liorcs . Ordenamos providências pa r a 
a constru<:ão de mais dez s: hls de aula, jú conclui<ll s c cu
tregues ao uso . Convt':m fl'isat· que se acha apro"ado o 
P lano de Construção do <;ducandúrio, destinado a lo1·ná-lo, 
no futuro, um dos maiores colégios do Brasil, uma vez qw~ 
poderá, manter cêrca de :l. 5f)() alunos c vários curso.; . A 
tropa do Sexto Batalhão de Infantaria, localizada em Gover
nador Valadares, transferiu-se para o nôvo quart el, dei
xando as barracas do Bair ro de São Haimnndo, onde !S •~ 

achava instalada . Por falta de mohiliúrio, o funcion amen
to do Sexto Batalhão apresentava deficiência, que ·c,i S<l 

nada com a liberação da yerba de três milhões ~~ qu inht'I J
tos mil cruzeiros para a aquisição de móveis c ut cnsílio5 
diversos. 

Collstrói-se em Lavr:1s prédio cles tinndo :\ r esidênc·a 
do comandante do Oitavo Batalhão de Infantaria. 

Em Barbacena, o Corpo de Serviço Auxiliar promo
veu rctifica<;ões c rcfor~:.os no conjunto comprado à Fun
dação da Casa Popular, dotnndo-o de úgua, luz c esgotos . 
Tal núcleo r esidencial ahrigarú componentes do Nouo Bata
lhão com suas respectivas famílias . 

Em Belo Horizonte, constró.i-se a nova sede da Caix:1 
Beneficente, com o cmprê:go de pessoal estritamente da Po 
lícia Militar, lendo sido ampliados os alojmnen tos e outra:s 
instalações do qua r tel do Hcgimento de Cavalaria. 

Encontra ndo-se ainda o Décimo Batalhão de [nfan
taria precúriamcnle instalado, cogita-se da construção de 
sua sede de finitiva em 1\lonles C aros . Para acelerar a me-
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dida, provid enciou-se, pela Centrais Elétricas de :\~Iinas 
Gernis ( QE~IIG) , o fornecimento de energia elétrica no can
teiro das obras . 

Problema que tem desafiado a Administração, o nlo
jamellto para os efetivos des tacados no Interior do Estad•.) 
permanec ia selll solução. Agora, em face de planos elabo
rados, o Comando iniciou, m ediante o processo de emprei
tada ex per imelltul, a conslrtH;ão de conjuntos <rue servirão, 
a um só lempo, de residência das praças, depósito . de ar
mamento c mnni~·ão, prisão c g:llünete de trabalho para as 
autoridades pol iciais. Na zoua sob jmisdi<;üo do S •xto Ba
talhão de Infantaria, sedia do em Govern ador Valadares, j ú 
se levantou o p rim eiro dêsses conjuntos, o (ll\C traduz 
relevante conquista material c social. A execução do plano 
terú prosseguimento, in cluindo--se a consiruç i"to de noyo:; 
conjuntos . 

A travt~s de seus ba talhões, sediados em Barh: ceua 
e Bom Despacho, a Polícia Militar tem emprestado su a co
laboração ú C:unpanha de Heparo e Recuperação dos Prédios 
Escolares, providenciando, pelo trabalho de praças-artífi
ces, a renova ção de grupos escolares localizados naquelas 
cidades . 

Como rewltado <lc ges tões empreenclidas pelo Cu
mando-Geral, junto üs au toridades competentes de Monte-:; 
Claros, estú sendo construído pelo Estado, em terrenos do 
Décimo Batalhão de Infantaria, um grupo escolar que ser 
virú às f a milias dos militares sediados mHrucla cidade e 
aos civi · que hal)itam o populoso bairro das imedia ções do 
nôvo quurtd da unidade, jú em construção . 

ASSISTÊ!\'CIA SOCIAL 

Foram envidados os melhores esforços pnrn que fa 
mílias dos integran tes da Milícia recebessem, sob diversa3 
form as, assistência social. 

O Departamento de Assis tência Técnica atendeu :t 

2.072 pessoas; foram feitas 175 visitas domiciliares . A ma. 
tricula de necessitados foi aumentada de 96 famílias . 
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APHOVISION AMENTO 

O fornecimen lo de víveres às famílias dos componen
tes da Polícia Militar tem sido feito pelo Servi<;o de Sub
sistência da Corporação, que atende também servidores 
civis do Estado. 

No Interior, o fornecimeuto de alimentos é feito 
a través das filiais que o Serviço de Subsistência mantém 
nas sedes de batalhões, para posterior indenização em fôlha 
de vencünentos. A aliméntação dos elementos da PoUcir.. 
Mili tar foi paga sob form a de etapas, num total de Cr$ . . 
22.374 .819,60 . 

MATERIAL 

Acha-se em estudos uôvo plano de uniformes, qtH\ 
regulamen tado, propiciará melhor apresentação pessoal do 
soldado, além de oferecer vantagens de ordem econômica 
e funcional . 

Fêz-se aquisição de equipamentos modernos que, a 
par de oferecerem melhor aspecto ao policial-militar, dão
lhe maior mobilidade, em relação ao equipamento anterior
mente em uso . O montante de tal despesa foi da ordem de 
catorze milhões de cruzeiros . 

Providenciou-se a renovação uo armamento policial 
e mesmo de parte do armamento militar . O material ad
quirido propiciará, em grande parte, a melhoria das condi
ções de emprêgo da tropa, cada vez mais integrada no 
organismo policial do Estado . 

Foram concedidos recursos para a renovação parcial 
da frota de veículos da ordem de Cr~ 50 .011. 000,00, sendo, 
em conse(JÜência, adquiridas M novas uuidades . 

LEGISLAÇÃO 

Estão sendo obj eto de es tudos os Regulamentos de 
Promoções de Oficiais, do Magistério, da Admissão de Ofi· 
ciais de Serviço, do Quartel-General e do Serviço de Saúde. 
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SISTEMA 

P ENITEN CIÁHIO 

A r eed ucação e a r eabilitação do deten to, aspectos 
relevantes da cam panha de valorização do hom em, m er e
ceram do atual Govêrno, a través da Secretaria do Interior, 
a tenção especial. 

CONSELHO 

PEN !TENCIÁRlO 

Dotou-se o Conselho P enitenciário de uôvo Regimen to 
Interno, de forma a dar-se ao órgão fu ncionamento efici 
e nte c ú altura de sua responsabilidad e . 

MANICÔMIO J.UDTCIÁRtO 

J ORGE VAZ 

Am plim·am-se as s uas instalações, capacitando-o a 
nbrigar maior número de doentes m en tnis, delinqüulles, 
dispensando-se aos reclusos condições mínimas de confôrt.o 
exigidas pelos modernos m étodos de internação e tratu
Inen to. 

COLÔNIA PCNAL 

Es lão em fase de conclusão HS obras da Colônia Pe
nai, que flm cion: rú no primeiro semestr e de 19G2. Trata-s e~ 

d e estabelecim ento qu e se .destin a :'t solução de prohlemr, 
de repressã o ú criminalida dc . 

S:\NATÓillO ,l CDICI..\Rli) 

l'H ESTDEN T E ANTÔNlO 

C.A.RLOS 

Com capacida de para o in t ' rnumenlo de 15() d oen tes, 
o estabelecimen to é suf' cicu lc para as n ecessidades mani
festadas pelo sistema carcerário do Estado . Dispõe, além 
disso, de recursos técnicos e humanos da ma is ulta qtu lidn dl', 
circuns lún cia que o toma l!I ll es tabelecimento modelar . 
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l'ENITENC:L\HIA 

AGHÍCOLA DE 

NEVES 

Atrnvés da Cornis1';ão Disciplinar, órgão colegiado de 
<Iue participam categorizados funcionários do estabeleci
mento, acentuou-se a orientação científica do tratamento 
penitcnciúrio. Procedida rigorosa classificação dos senten
ciados, segu ndo os dados antropológicos, sociológicos, d0 
processo civil, do comportamento e dn dedicação, registrou
se considerável aumento no índice de rendimento ·do tra
balho dos reclusos. 

Na esfera administrativa, construiu-se nova rêde de 
caplação e distribuição de água na Fazenda :Mato Grosso, 
nlém de se haver concluído nôvo c moderno dormitório, 
com capacidade para 104 sentenciados e iniciada a recons
tru~;ão do refeitório c cozinha. 

Foram edificadas mais quatro casas para sentenciados 
de c.·celcnte comportamento, aos quais ~ permitida a convi
vência familiar, após a superação de estágios e parecer fa
vorú vcl <lo Serviço Social . 

O Curso de Alfabetização de Adultos apresentou apre
ciáveis resultados, com a elevação <la matrícula de 121 paru 
37:3 scnteucia<.los, sendo as aulas ministradas por profcssôras 
cedidas pela Secretaria da Educação, funcionário::; do esta
belecimento e reclusos. 

O Serviço Jurídico Educacional cncamiuhou 238 re
cursos de diversa na lu reza, tendo se verificado, a travé~ 
dêles, 171 casos de livramento condicional, 45 de comulaçãü 
c iudultos, além de resultados favoráveis em 1G revisões cri
minais deferidas. 

A Pcnitcnciúrin recebeu 2;:)() novos sentenciados, reali
zan do uma movi ment<lção global <le 1. 3~)8 reclusos. O maior 
nível J;opulucional ·at.iugido foi de g~l9 . 

Segundo a oric uta ção do atual Govêrno, serú conclui
d~ t , al é lllendos dvsle ano, a Colônia Penal, que abrigará 201i 
c l c nl c ; 1 lo ~; sujeito:-; <t medidas de segurança dclcntivns. Está 

254 



sendo f ~.: il a a pintura cxtcrua de todos os pavilhões, a pri
mei r ~1 realizH da nos seus 24 anos de existência. 

~Ie rece ser consignado o elevado alcance da obra que 
está sendo executada pelo DEH, com a cooperação de quase 
uma centena de reclusos, de preparação c asfaltamento de 
H quilômetros da rodovia que liga Ribeirão das Neves ú 
Belo Horizon te, ahrindo novas perspectivas ús atividades 
do cs tu hctccim<:'n to penal. 

Turmas volantes d e prcsidiúrios procederam a r epa
ros em d ependências do Forurn La faidc e do Instituto São 
J o~o Bntis ta, da Ca pita l . 

. \ produ ção ÍiHtustrb l c agrícola d e Neves atingiu r~ 

cifra de Cr!}J 2H.79-1.024,10, assim discriminada: 

Fúbrica de Ca lçados 

'27 .. l /\) pares d e cal~;ados . . . . . . . . 
F úhrica de Móveis de Fibra 

1. 9M peças de móveis .. 
> larcenaria 

2 . 7:.i-1 peças para di versos 
~) ap ataria 

Con fec<:ôes para diversos 
.\lfaia taria 

10 .01\J peças para dive rsos . . . ... 
Padaria 

57. m~n quilos de pães . . . . . . . . . . . . 
Fá brica de Vassouras 

10 . ;):2~ peças . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
( :olchoa ria 

6 . 587 peças . . 
:\ fcd nica 

Con fL" c<;lles para div ersos . . . . . . . . . . 
Serraria 

Confecções para diversos . . . . . . 
P rodu ção Agrícola . .. ..... ... . 

T OTAL ..... . . . 
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Cr$ 

17 . 2-1-1. 339,00 

758.170,00 

:31D . mn,oo 

5:24 . 870,00 

1150.384,00 

1 . 691 . 98tl,20 

290.182,00 

1. 434. 7GG,OO 

507. 342,00 

811.742,00 
G. 4G7. 253,10 

29 . 79:1: . 021,40 



PENlT ENCIAHIA 'DE MOLHEI ES 

E STIWÂO P INTO 

Vem a P enitem:iúri<l de Mulh eres, com o aprimora-· 
mento crescente das mo<l er1 a. · norm as aplicáveis à recupe
ração das delinqücn les ohtendo r esultados altam ente sai.b
fa tórios . 

Assim é <[He, em agúsio <.le 1\:)61, autorizamos o fun
cionamen to do Curso de Treinam ento In tensivo, deslin :HI-) 
ao preparo c especiali zação dos ser vidores dos estabeleci
mentos do Estado para mulheres sentenciad as e par a m eno
r es in fr a tores, <o sexo femini11o . 

Para o prime iro ano letivo fo ram inscritas 1.1 G can
<.latas, <.las qua is 5S jú foram encaminhadas ao Serviço 
de Orientação e Selc<;:io Pn fi:-.;sion al , onde se submeter< m 
a tes tes vocacion ais . 

F unciona anexa à P en itenciária a Crech e Doua Qt c
ridinha , <ru e se destina n il o só ao in ternamento dos fnJHJS 
menores das sentcncíad ns, hem como de crian ç.as dwndona·· 
das, cuj as idades variam de mc:es a sete unos . 

Desenvolveram-se, no a no (lc HHH, com bon: rcsHl
tados, as a tivid ades de cor te " costura, de bordados, horti 
cultura, j a rdin:t gem , aYindiu ra c suinocultura c de lll :Hlll 

tcn<:ão c lim peza <'m g(' r: :l de todo o estabelecimento, nm1.:t 
úrca cober ta de !l . 300 m 2 . 

Além disso , JH'I ·s to il-sc :nnpla assistência :;ocinl. ·e]; .. 
giosa, médicn, od<,nlo!ógica c j urídica às prcsidiúria.· . :\:~ 

quais se m inb lrou ainda instrução de n ível pri mário . 

No setor indus tria l, in teg rado por moderno pa -; ti i"cio, 
a produção é em grande pa rte adquirida pelo Depar tamcnh 
de Compras c PiscalizfH;ito c p c a Cooper ativa de Co 1 ~ .- ' ~!~G 

da Guardn-Civil . 

No campo da a .-sis t(·ucia social, a Peni tcncíúr in d ' ·n , 
por intermédio do p; s tifício, !.'Hbs ancial colaboração ú Ae:i•J 
Social Ar<JUidioccsana e ao Sc1·viço Voluntário de Assist~n
eia 'oclal, fahr icalldo \'Úrias toucladas de macnrrfi u, mc
diun lc o fo rn cdm(;Ido dt matéria-p rim a. 
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I'ENITEN CI A. RIAS 

REGIONAIS 

Constituímos Grupo de Trabalho com a incumbência 
de estudar e sugerir as medidas necessárias à conclusão das 
obras da Penitenciária de Juiz de Fora. Por outro lado, 
ultimam-se os estudos relativos à Penitenciária do Rio Doce, 
a ser localizada próximo a Governador Valadares. 

~S'l 



IX 

P O L í T I C A D E A S S i S T Ê N Cl A 

AO MUNICíPIO 



A orientação municipalista do Govêrno deu à Secre
taria do Interior nôvo sentido, que veio vinculá-la ao pro
erarna do nosso soerguimento econômico e social . 

ASSISTÊNCIA AOS 

MUNICÍPIOS 

O Departamento de Assistência aos Municípios vinha 
1endo, até então, órgão meramente técnico-consultivo, pre::;
tando assistência às Prefeituras e Câmaras Municipais, quan. 
do solicitado. Fazendo-se necessário ampliar suas atribui
ções, procedeu-se ao estudo de sua nova estrutura, com o 
obj etivo de dar-lhe dimensões à altura de suas responsabi-

lidades na execução do programa governamental. 
Em decorrência da necessidade de atendimento ao 

espírito municipalísta do atual Govêrno, procurou o DAM 
superar as limitações de sua atual estru tura, encetando im
portantes tarefas. 

Coube ao DAM organizar e assessorar os Congres
sos Hcgionais de Prefeitos e Vereadores realizados nas cida
des de Ubcrlândia, Governador V ala dares, Uberaha, Passos, 
Patos de Minas, qurvelo, Juiz de Fora e Pouso Alegre . 

Em cumprimento ao Decreto n.9 6 . 258, de 24 de abril 
de 1961, criou-se Grupo de Trabalho destinado a equacionar 
o problema da devolução aos municípios de 30% do excesso 
de arrecadação estadual sôbre o total das rendas locais. 

Healizou-se trabalho exaustivo, de vários meses, com 
o levantamento das receitas de tôdas as comunas mineiras, 
no período de 1948 a 1960. 

Promoveram-se estudos para a criação de órgão capa?: 
de planej ar, executar e operar serviços urbanos de água e 
esgôto -- a COMAG. 
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Estabeleceram-se, inicialmente, contactos com outros 
setores da administração estadual e federal, os quais possi
bili taram a constituição de Grupo de Trabalho integrado por 
professôres e técnicos vinculados ao problema, cujas conclu
sões se acham consubstanciadas no projeto de lei que tive
mos a honra de submeter à deliberação dessa Egrégh 
Assembléia Legislativa. 

Paralelarnenle, foram mantidos contactos com autori
dades brasileiras c estrangeiras para obtenção de financia
mento do BID à execução do programa de saneamento, que 
prevê, em sua primeira etapa, a construção de serviços de 
abastecimento de água em 215 sedes municipais e 28 .sedes 
distritais. 

Pela primeira vez, realizou-se trabalho coordenado no 
sentido de integrar o Estado de Minas na SUDENE. 

Entre outros serviços executados no setor da assistên
cia aos municípios, podem ser ressaltados o projeto de rees
truturação administrativa e o de classi.ficação de cargos, 
para a Prefeitura de Carangola, o proj cto de constituição de 
emprêsa de economia mista para a exr!loração do servi~;o de 
distribuição de eletricidade, formada pelo consórcio das Pre
feituras de Areado, Divisa Nova c Alterosa, o projeto de p·~
nilenciúria-padrão, com 2.214 metros quadrado'> de úre:t 
construída, o projeto de escola rural, tipo padrão, com 191 
metros quadrados de úrea construída, o proj elo de jardim 
na praça principal da cidade de São Gonçalo do Parú, a plan
ta cadastral de Hanl Soares (em execuç:ão), a planta cada•J· 
trai de Monte Carmelo, (em execução), elaboração de ins
truções ús Prefeituras, com vistas à instituição e a inclusão, 
nos respectivos orçamentos, dos Impostos Terri torial Hural 
e de Transmissão "Inter Vivos". 

Prestou-se assis tência local ús seguintes Prefeituras on 
Câmaras Municipais : Juiz de Fora, Hlheiriio das Neves, 
J etJuerí, Campina Verde, Senhora de Oliveira, São Tiago, 
Várzen da Palma, Viçosa, Lagoa S:mta, Perdigão, Dionísio, 
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I ,. 

Jequitaí, Rubim, Mantena, Brasília de Minas, São Gotardo, 
Lima Duarte, Monte Carmelo, São Gonçálo do Pará, São 
Gonçalo do Sapucaí, Cordisburgo, Nova Lima, Coração d;~ 

Jesus, Carandaí, São João Evangelista, São João do Paraíso, 
Ipanema, Patos de Minas, CordisbuPgo, Jeceaba, Jequer~, 
São José do Jacurl, Açucena, Carangola, Silvianópolis, Ouro 
Prêto, Prata, Santa Cruz do Escalvado, Pratápolis, Andrada:;, 
Caxambu, Alpinópolis, Dom Joaquim, Pedro Leopoldo, 
Conselheiro Pena, Conselheiro Lafaicte, Abadia dos Doura
dos, São Gonçalo do Abaeté, Caeté, Sêrro, Monte Belo, Madre 
de Deus de Minas, lturama, Pompéu, Itanhandu, Santa 
Luzia, Rio Casca, Indianópolis, Itajubá, Raul Soares, Pequí., 
Pará de Minas, Medina, Passa Vinte, Ubá, Bonfim, Guia 
Lopes, Leopo1dina, Hio Acima, Três Pontas, Rio do Pradu. 
Carrancas, Bom Jesus do Amparo, Antônio Dias, Bordd. 
da Mata, Manhuaçu, São Sebastião do Maranhão, Boa Espe-· 
rança, Cabo Verde e Jacuí. 

-Foram examinadas e respondidas, através do DAM. 
196 consultas oriundas das comunas mineiras sôbre os mais 
variados assuntos, tais como ilegalidade de incidência de 
tributos, venda de imóveis do patrimônio municipal, contra-· 
to de aforamento de terrenos, doação de imóveis, concorrên
cias públicas e administrativas, cassação de mandatos eleti
vos, conlralos para c ploração de serviços de eletricidade e 
inúmeras ques tões jurídicas, bem como voltaram a ser edi · 
tados os manuais "Hcgi1 1ento Interno da Cúmara Municipal" 
e "Quota-Parte do Jmpôsto de Hcnda'' . 

AJUDA TECNICA 

Prestou a Secretaria do Interior, em 1961, colabora
ção técnica às comunas mineiras, por intermédio da Comis
são Coordenadora de Ajuda Técnica aos Municípios -
CATEC - criada com a finalidade precípua de auxiliá-la.,; 
na solução de seus problemas de saneamento básico. A 
experiência indicou a possibilidade de estender-se a ação da 
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CATEC à aplicação efetiva de créditos orçamentários da 
União, consignados aos municípios minei ros . Na maioria dos 
casos, o aproveitamento de tais créditos importH na elabora
ração de projeto ou de planos de aplic:u,~ão , assinatura de 
convênios, liberação de verbas e várias outras providência-i 
que representariam grandes dispêndios e ui ficuldades de 
ordem técnica para as Prefeituras. 

A colaboração que o Es tado vem preste mio, sem (JUa l
quer ônus, ao Município, tem sido provello:sa . 

Dentro das possibilidades do erúr io estad ual , incluí· 
ram-sc, no Orçamento, consignadas à CATEC, verbas para 
serviços de sondagens e saneamento, que lhe permitirão 
prestar os maiores serviços aos município.· de menores 
recursos. 

DIVISÃO ADIIHNlSTHATlVA 

E J UDICIÁlHA. 

Em decorrência da Lei Consti tucional 11.'! 6, de 16 
de novembro de 1961, constituiu-se a Comissão de Estudos 
da Divisão Administrativa e Judiciári a do Estado de Minas 
Gerais, incumbida de reunir, coordenar c rever dados geo
gráficos, estatísticos e históricos, além de outro · elementos 
necessários à elaboração do anteprojeto da nova divisão 
administrativa do Estado, que no dh 15 de rcvereiro foi 
remetido à Egrégia Assembléia Legislativa . 

APEHH~lÇOAMENTO 

OO S l ' HNCIONÁl\IOS 

MUNICIPAIS 

O Curso de Aperfeiçoamento dos Funcionários Muni
cipais, mantido pelo Estado, tem o objetivo de proporcionar 
às municipalidades o treinamento efetivo dos seus funcio
nários, dando-lhes noções básicas de matérias r clacionada5 
com a administração municipal . 

Em 1961 duas turmas de alunos-funcionários do Inte
rior fizeram o curso, credcncian do-s _, assim, a prestar valio
sos serviços às Prefeituras de origem . 
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SERVIÇOS DE 

ELETRICIDADE 

O Departamento de Águas e Energia Elé trica prestou, 
em l9Gl, serviços técnicos llOS municípios de Abadia dos 
Dourados, Abaelé, Açucena, Aiuruoca , Além Paraíba, Altc.~

rosa, Araxú, Areados, Baependi, Barra Longa, Bom Despa·
cho, Bom Sucesso, Brasília de Minas, Brasópolis, Cabo Ver
de, Caeté, C<mwnducaia, Campestre, Carangola, Canápolis, 
Careac;u, Cm·mo de Minas, Carmo do Paranaíba, Carvalhos, 
Colma, Conceição Aparecida, Conceição do Mato Dentro, 
Conselheiro Lafaiete, Contagem, Destêrro de Entre Rios, 
Dionísio, Divisa Nova, Dores do Campo, Espera Feliz, Espi
nosa, Ferros, Guanhãcs, Ipanema, Hamnnmdiha, Itapagipe, 
Itaúna, Jequ eri, Jequitaí, .Juramento, Lagoa Santa, Lassancc, 
Ltuu inár ias, Manhuaçu, Ma rliéria, Mateus Leme, Morada 
Nova de Minas, Montes Claros, Pará de Minas, Perdigão, 
Pimenta, Pit:mgui, Pon te Nova, Pouso Alegre, Prados, Prh
lúpolis, Presidente Bernardcs, Raul Som·es, Hio Casca, Santa 
Bárbara, São João Evangelista, São José do J acuí, São Sebas
tião do Maranhão, Serranos, Simonésia, Turmalina, Virg~

nópolis e Virgolândia o 

E MPHÉSTIMOS AOS 

MUNICÍPIOS 

Durante o exercício de 1961, a Caixa Econômica do 
Estado proporcionou empréstimos aos m unicípios para reaE~

znção de oh ·as públicas locais, na importância total de Cr$ 
83 o 3!.)3 o 383,00, além de haver firmado convênio para finan
ciar as obras que o Estado vai também realizar nas comu
nas no montante de trezentos e setenta e um milhões. 

De acôrdo com a orientação polí tica m unicipalista, a 
Au tarquia ampliarú , em 19G2, o seu pl· no de financiamento, 
não só das obras a cargo do Estado, como as de abasteci
mento de água, construção de r êde de esgotos, instalações 
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de fôrça e luz, cal~;amento e saneamento, de competência 
dos órgãos locais . Somente no decorrer do mês de janeir•), 
firmaram-se contratos com quinze Prefeituras do Interior, 
para financiamento de serviços da ordem de cem milhões 
de cruzeiros. 

DEFESA úA 

HlO'OlJÇÂO RliRAL 

Pre~tou a Secretaria da Agricultura assistência técn i
ca e finance·ra às Exposições Agropecuárias dos mnnidpio.:> 
de Alfenas, Araxá, Almenara, Araguari, Carlos Chaga,;, 
Caxambu, Curvelo, ltajubá, Juiz de Fora, Leopoldina, Oli
vieira, Ponte Nova, Sete Lagoas, Uberaba, Uberlftudia e Unní. 

Técnicos do Departamento de Produção Vegetal reali
zaram 2.332 visitas, em caráter instrutivo e inforn1ativo, Z! 

diversos municípios, percorrendo um total de 1. . 749 proprie
dades . 

O Serviço de Defesa Sanitária atendeu a 440 interes
sados, na Capital, c a 97 no Interior, para trabalhos de com
bate a pragas em jardins e pomares e de exti nção de formi
gueiros. 

Distribuíram-se 1. 056 . 2G3 nmdas de essências flore:-.
tai:, predominantemente o cuca ipto, ~.lt:m de gnndc quau
tidade de sementes. 

Súmcn te em Dei o Horiwule foram disll'ib u idas cêrc'1 
de :.LOOO .OOO de mudas de hortaliças . 

Foram vendidos a diversos criadores numerosos bovi. 
nos da n <;a holandesa, zcbuinos, Schwyz e Jcrsey , bem COl HO 

eqüinos c asininos . 

V úrios municípios foram beneficiados com a constru

ção de silos . 

Os Serviços de Defesa Sanitária Animal 1calizaram 
diagnósticos c tra tamen tos de doenças infectocontagiosas e 
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par asitárias em 351 municípios, visitando 620 propriedade:; 
rurais. 

Vacinaram-se 130. 804, animais contra a aftosa, 5. 280 
contra o carbúnculo sintomático e 48.702 contra a peste 
suína; foram examinados 11.287 animais, para verificação 
de contaminação pela brucelose em diversas regiões do 
Estado . Para a profilaxia da pulorose, foram visitadas 18;3 
propriedades, na Capital e no Interior, examinando-se 
28.703 aves . No combate à doença de Newcastle foram 
vacinadas 214.336 aves em 586 propriedades visi!adas, abran
gendo 125 municípios. 

ESTHADAS MUNICIPAIS 

O Departamento de Estradas de Hodagem, através do 
Serviço de Assistência aos :Municípios, executou trabalhos de 
melhoramentos em 49 estradas em diversas comunas, numa 
extensão total de 2 .192 km, das quais 19 foram entregu es Ú'; 

Prefeituras interessadas, nos têrmos de convênios pnra ês:se 
fim celebrados . 

lJNJl)ADES SANITÁRT A 'i 

No auo de 1961, foram instaladas pela Secretaria de 
Saúde 65 novns unidades sanilúriÚ.s em municípios t[Ue não 
possuíam qual(JUer espécie de recurso médico. No corrente 
ano, já se instalaram nwis 32 unidades em municípios em 
idêntica situação. 

Assim, o número de municipios q ue possuem unida·· 
des sanitúrins pa~sou, com as providências tomadas pelo 
atual Govêrno, de 292 para 380 . Os municípios que não 
possuíam n édico, e que eram ern número de 1D3, foram 
reduzidos a 96 . 

A Capita l contava com 3 centros de saúde e m 1 pôst1) 
de higiene, localizados em prédios inadequados ou mal con
servados . Além da instalação condigna dos três cen tros de 
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saúde, foi providenciada a descentralização dos serviço!<> 
para os bairros e vilas, com a criação de 30 novos postos na 
periferia da cidade, dos quais 15 já instalados e em funciü
namento. 

Essa Jn·ovidência resultou em melhor c mais rápido 
a tendimento da população necessitada e possibilit ará traba
lho de maior profundidade . 

Senhores Deputados, 

Constituindo os diversos órgãos da Administração direta ou 
indireta do Estado instrumentos de execução dos• objetivos pro
gramáticos do Govêrno, reuniram-se, sob os vários aspectos de 
nossa atualidade administrativa, os seus trabalhos e atividades. 

Com essa orientação, que visou a imprimir maior unifor
midade à exposição, conta o Govêrno haver oferecido, aos ilustres 
representantes do povo mineiro, uma perspectiva, o quanto possível 
abrangente, do panorama administrativo, financeiro, econômico e 
social do Estado. 

Belo Horizonte, 1.0 de março de 1962. 

JOSÉ DE MAGALHÃES PINTO 

GOVERNADOR DO ESTADO DE M INAS GERAIS 
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