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SENHORES MEMBROS DA ASSEMBLtHA LEGISLATIVA: 

Tenho a honra de me dirigir aos ilustres re
presentantes do Povo mineiro, a fim de desc'rever 
a situação geral do Estado e indicar as medidas 
mais importantes postas em prática pelo Govêr
no, especialmente a partir de junho de 1952, ou 
não mencionadas na Mensagem anterior. 

É para mim se npre motivo de prazer dar 
cumprimento à c:âgên.cía constitucional ref e ren
te a êsle relato periódico à Assembléia Legislati
va. Por um lado, oferece-me a oportunidade dele
var ao conhecimento dos Senhores Deputados, no 
.~eu a;;peclo mais uivo c mais sensivel, que é o que 
se relaciona com a prática da administração, os 
complexos problemas com que se defronta o Go
vêrrw, para que possam ser devidamente examina
dos, di:;cutidos e meditados por quantos se achem 
investidos de responsabilidade perante o povo, 
como seus mandatários . Por outro lado, êste re
lato assinala mais uma etapa cumprida no árduo 
~~ difícil caminho que decidimos empreender, nzmo 
ao supremo objetivo de estruturar sólidos funda
merztos à restauração econômica de Minas e de 
estabelecer as condições indispensáveis a que nos
:JO Estado assuma o papel que realmente lhe cabe 
na Federação brasileira, como expressão de pro
gresso, de riqueza material e de valor espiritual 

·c; ciuico. 

t:abe-me, ne: te ensejo, exaltar a preciosa co
laboração que o Govêrno encontrou na Assembléia 
Legislativa. para o debate, a ponderação e o es-
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clarecimento das medidas que se pretendia exe
cutar. A atuação da Assembléia se influiu de 
patriotismo e do inequívoco propósito de realizar 
algo de útil e produtivo. A normalidade e a ele-· 
vação que assinalaram as relações entre os Po
deres do Estado, nesse período, constituiram ex
pressivo atestado de nossa cultura politica e con
correram para o prestígio das instituições, :~endo 
igualmente razão para que se firma:;se a confian
ça pública na conduta das autoridades. De mi
nha parte, tudo fiz ao meu alcance para contri
buir se preservasse êsse ambiente de harmonia, 
serenidade e compreensão recíproca em que se 
apura o funcionamen to do regime constitucional, 
na linha, aliâs, de nossa formosa tradição. 

Na ordem dos acontecimentos políticos mai:; 
importantes, cumpre destacar as eleições de 2 de 
novembro findo, para prefeitos, vereadores e juí
zes de paz nos setenta e dois municípios criados 
pela divisão administrativa de 1948. O Govêrno 
tomou tôdas as providências para que o prélio 
transcorresse em ordem, com absoluto rnpeilo à 
vontade dos cidadãos. Mantendo-se atento ao:; 
trabalhos da egrégia Justiça Eleitoral e satisfa-· 
zendo ràpidamcnle a tôdas as :;olicilações formu-· 
fadas pela mesma, no interêsse da regularidade 
do pleito, o Govêrno teve a grande satisfação de 
presidir a eleições livres, tmnqiiilas e pacífica.ct, 
que revelaram o aprimoramento do proce.'i.'iO de~ 
mocrâlico e a vitalidade de nossas imtituições 
eleitorais. Devo rcgislar com sincero desvaneci
mento ql!e a elcvaçdo c lisura com que ~e condu-
ziram as autoridades foram proclamadas pelos 
illlstres Presidentes do Superior Tribunal Eleitoral 
(~ do Tribunal Regional Eleitoral, em expressivos 
despachos dirigidos ao Chefe do Poder E:recutivo. 
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Nos últimos meses evidenciou-se um do~ as
P(~clos mais dramáticos da difícil conjuntura que 
o Pais atravessa, qllanclo escassearam nos centros 
consumidores os gêneros de subsistência, Quer 
deva ser atribuído à insuficiência da produção, 
quer à irregularidade do abastecimento, o fato 
trouxe certa inquietação ao povo. No que sere
íere a Belo Horizonte, a crise foi , felizmente, pas
sageira, jâ que o Govêrno do Estado cuidou sem 
demora das medidas necessárias, providenciando 
para a aquisição, nas zonas produtoras, e para 
seu rápido transporte, das quotas destinadas a 
abastecer o nosso mercado . O fenômeno é, toda
via, de carâler nacional, e está a exigir a adoçá(:) 
de providências consentâneas com a sua magni
tude. Economistas, sociólogos, técnicos, homens 
de pensam ento e de ação, colaborando com os es
íorços do poder público, estudam a situação e 
apontam mmos e sugeslõe$ que estão sendo devi
damente apreciados pelos circHlos a que ~abc a 
responsabilidade das iniciativas nesse imporlanie 
.'ielor. A exlensiío e profundidade da crise, com 
o progre.)sivo encarecimento do custo de vida e 
a perlurbaçâo no sistema de abastecimento, pres
supõem, para a poss ibilidade e a eficácia das so
luções em vista, a mobilização geral de quantos 
~~slejam em concli~;ões de colaborar com as auio
ridadt~ t;, num plano de cntenâimento amplo e sin
cero, alicerçado na confiança, na lealdade e no 
desejo de servir à Nação c ao Estado, savindo ao 
próprio povo. 

Sinlo-me, por isto mesmo, à vontade para rea
firmar os propósitos jú manife :; tados c reiierados 
desde o inicio do mel! r;ovérno, convocando as cor~ 
rentes de opinião a confluir~:-m num esillário co
mum, pata que, <.onjagados os es(ol'ços do povo 
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mineiro, possamos alcançar a meta que lodos di
visamo:; no horizonte, e que é o bem-estar geral 
e o engrandecimento do Estado. As divergências 
ocasionais, os pontos de vista discordantes sôbrc 
matéria administrativa ou politica, a posição pre
assumida não devem constituir obstáculo à somp. 
das energias espirituais e morais para objetivo 
superior e impessoal. Estou seguro de que uma 
das mais relevantes mis~õcs que se reservam à 
atual geração mineira, nas difíceis circunstâncias 
que atraves.~amos, é a consecução dêsse ideal de 
conciliação e harmonia, confraternizando-nos 
para que possamos estar à altura das exigências 
da hora e dos anseios do povo. il essa obra 
me disponho a dar, com sinceridade, o meu 
esfr)rço. Não se ir ala da abdicação de princípios 
por quem quer que seja, nem tão pouco da obli
teração da critica aos atos políticos ou adminis
trativos, pois o e.xame dêstes é uma das condições 
mais essenciais à verdade e à elevação do regi
me democrático. A in de pendência dos Partidos 
e sua autonomia de decisões, especialmente, não 
impedem que seja encontrado o denominador co
mum de onde recresça a tradicional expressão da 
coletividade mineira no cenário de nossa Pátria. 

No que se refere ao setor agrário, onde resi
de um dos motivos mais sensíveis da crise atual, 
acredito não ser inoportuno, quando me dirijo aos 
r e presenlanles do Povo, formular um vivo opêlo 
o todos os fa zendeiros e proprietârios de terras no 
Estado para qHe ,çe integrem decididamente numa 
grande campanha de aumento da produção, a fim 
de que tenhamos safras mais abundantes, elimi
nando-se e.~sas fases de carência. Se cada fazendei
ro ou cada proprietário de terras concentrar os 
.seus esforços na expansão das lavouras que já 
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mantém e no estabelecimento de novas lavouras 
não há dúvida de que a nossa produção de gêne
ros de subsistência avultará ràpidamente, com o 
que se normalizará o abastecimento c poderão os 
agricultores auferir melhor rendimento em seu 
trabalho. A Secretaria da Agricultura está sen
do aparelhada, através da importação de máqui
nas e implementas agrico!as, para secundar vi
gorosamente essa campanha, pondo ao alcance 
dos prodlllores os necessários equipamentos me
cânicos e levando-lhes eficiente assistência lécni
ca, em tôdas as modalidades em que esta se con
figura . 

.. 4s rncdidas especificas de estímulo à agricul
tura adquirirão o devido significado, porque en
contram base indi.spensável na correlativa execu
çüo do nosso programa de Energia e Transpor
tes. Assumi o compromisso de construir três mil 
quilôineiros de novas estradas, integrando as zo
nas produtora/i aos centros de consumo, e de ins
talar Usinas para, pelo menos, duzentos e cinqiiên
ta mil cavalos-vapor, quase triplicando a potên
cia e:âslenle de energia captrufa. Reitero, nesta 
oportunidade, que êsse programa essencial será 
rigorosamente cumprido e provàvelmenlc ultra
passado. ils grandes centrais elétricas se cons
troem em rilimo acelerado, c indo será empreen
dido ]Jara que entrem em fu ncionamento antes 
de findar o atual período de gouêrno. il 30 de 
j aneiro dêste ano, realizou-se a {estiva comemora
ç{io da abertura do milésimo quilômetro em nosso 
plano rodoviário; já agora, quatro meses depois, 
algumas centenas de quilômel'ros se acrescentam 
àquela quota, e, como entramos em fase de in
tensificação das obras, com a chegada de moder
no equipamento adqllirido na França, tudo leva 
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a acreditar que, j untamente com o povo mirwito, 
o Govêrno Lerá a grande alegria de festejar, em 
1955, a abertura do quilômetro 3. 000. 

Com a execuç{io do plano rodoviário, estare
mos dan do à agricultura mineira um dos elemen
tos mais necessários à sua expansfio . Dispom{)s 
de regiões f érteis e fadadas à prodrição em alta 
escala, mas estas se dispersam através de nosso 
vasto tcrritôrio, c muitas delas se vP.em privada.~ 

de intensificar as suas lavouras à f alia de lmns

porte . Dentro em pouco, porém, lerão ao seu ser
v iço uma extensa rêde mdoviâria, que lhes per
miii.rú acesso fácil c econômico aos grandes mer
cados consumidores . E, a seu turno, a constru
ção das usinas possibilitará a fabricação de ma
quinários e implementas indispensáveis à meca
nizaçüo das lavouras, graças sàmenle à qual .'íerá 
possível a trans{ormaçüo da agricu!iLLra semi-co
lonial agora e:"âstenle, muna agricult11ra em lJase,· 
técn ico-cientificas . Jlincla há pouco, num docu
mento qnc merece a m edilaçtio de todos os bra
sileiros, est11dando a siiaação econômica do Pah, 
o Conselho Nacional de Economia .~alicnlou, com 
sua irrecusâucl (((ztoridade, fJllC a fciçiio semi-co
lonial de nossa auricullura se deve, adma de tudo, 
à insuficiéw:ia das disponilJilidul~.~s lm crgética , 
e que à elctrificaçtw se reserva papd decisivo r a 
sua recaperaçtio como la!.or esserwial cw no.~so 

progresso cconumico. 

Sob estas inspirações de harmonia c lra!Jalho, 
o Govêmo do Estado, prosseguindo !'esoluiamenle 
na execuçlío de sea programa administrativo, tem
se mantido em permanente conlalo com o Gouêl'
no Federal, empenfwndo-sc em estabelecer um 
dima de intercooperação para que Min(ls pudes
se ser con templada com obras e realizações fun-
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damenlaís, a cargo da União. Da parte do Pre3i-· 
dente Getúlio Vargas encontrei sempre, como ocor-·
reu nos anos anteriores, atenç{io pronta e solícito, 
a par do sincero propósito de apoiar decidida
mente o es fôrço que o Povo mineiro ora empreen
de no seu im1pulso progressista e civilizador. Fol
go em regislar que o Presidente Gr.túlio Vargas, 
anuindo ao nosso apêlo, determiiWil lôssem con
signadas dolaçues substanciais, no Orçamento do 
Departamento de Estradas de R odagem, para in
tensificação das obras de consiruçi'io e pavimen
tação da nova eslrada Belo Horizonte-Rio e de 
construçâo da rodovi([ lJelo Hori::onle-São Paulo, 
duas iniciativas cuja importância m mca poderia 
ser devidamente e:raltada, e que, estrLbelecendo o 
inlerligaçtío fácil e direta, em auto-estradas de 
primeira ordem, das três urandes metrópoles da 
regiiio cenlro-liforânea do Pais, deverão perma
necer como um dos mellzores tílrzlos do eminente 
estadista que as execzr! a ao reconhecimento dt~ 

sew~ co.zcidadãos. 

No que se rr>fere às nossas relrtções com o, 
Estados vizinhos, assinaiaram-se por invariável 
cordialidade e pela conjugaçtí.o de e~forços em 
vista da oblençft.o ele fins comuns. Nenhum f a!. o 
novo a m encionar na qllestft.o de limites com o E~
tado do Espirito Santo, a qual permrmecc penden
te de decisão do l'.grégio S upremo Tribunal Fe
deral. Todavia, dificuldades supervenientes na 
zona contestada foram su}Jeradas mediante en-· 

tendimento.c: com as autoridades daquele b 'slado, 
achando-se o meu Gouêrno empenhado na ex ecu
ção de obras públicas de carúlcr IH'!Jenle, espe· 
cialmcnte no sector rodoviário, em l' r•uim e e co
operação com os Pre feilos dos muni 'ÍJlios qw; S t ' 

s ituam perto da região limítro[ r. 



- 12 -

Atendendo a honroso convite que me foi diri
_qido, visitei os Estados do Rio GrandP. do Sul, Pa
raná, Santa Catarina, Goiás e Rio de Janeiro. Ao 
t:nsejo dessas visitas, mantive vários entendimen
tos sôbre problemas de interêsse mútuo. Em Pôr
to Alegre verificou-se, cntilo, o ato de assinatura 
do Convênio para aproveitamento da Bacia dos 
Hios Paraná~Uruguai, em que foram com patuan
les, além de Minas, os Estados de São Paulo, Rio 
Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina, Malt!J 
Grosso e Goiás. 1 19 de março findo, Minas e 
Goiás firmaram nesta Capital wn convênio visan
do ao futuro aproveitamento do urande potencial 
h idráulico da Cachoeira Dourada, no rio Para
naíba, obra de extraordinária significação para os 
dois Estados e que deverá ser realizada com o au
.xílio do Govêrno Federal, que já lhe destinou as 
primeiras dotações, no Plano Salte. 

Entre os gratos acontecimentos do período a 
que alude esta Mensagem, devo mencionar a vi
sita a Minas do Presidente Getúlio Vargas, que 
1-~slêue em Ub eraba a 3 de r:uâo último, a fim de 
inaugurar ali a XIX E:'cposição-Fcira Agro-Pecuá
ria; do Governador Lucas Garccz; do Sr. /(ar I 
Griiber, Ministro do Ex terior da Áu.~tria; do Sr. 
Nelson Rockfeller; do Sr. Paul Reynaud, ex-Pre
údente do Conselho de Ministros da França; do 
Ministro Abou Richeh, Embai:rador da Siria; do 
General Ciro do Espírito Santo Cardoso, Minis
tro da Guerra .: do Brigadeiro Nero Moura, Mmis
tro da Aeronáutica; do Sr. Francisco N egrão de 
Lima, Ministro da Justiça; do engenheiro Álvaro 
de Souza Lima, Ministro da Viaçâo; do Sr. Simões 
.Filho, Ministro da Educação e Saúde; do Embai
xador Lourival Fontes, Secretário da Presidência 
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da República, além de outras personalidades df 
relêvo nos círcZLlo.~ da administração federal, da 
ciência, das artes, da indústria c do comércio, e 
que aqui vieram com o intuito de tomar contato 
com as numerosas iniciativas que neste momento 
se verificam em nosso Estado. 



POUTiCA DE ELETRIFiCAÇÃO 

L\ te.twia moderlln do desenvolvimento eco!lÔ
. núco das regi(,cs subdesenvolvidas, à medida que 
se completa, realça e firma os conceitos que de
monstrnm o acf:rto da escolha do binômio -
EneTgia e 1.'ransporte -- para tema central de 
llO!i!)() !H·og,·;mla de Govêrno. Parece-nos, pois, 
oportuno esboçar a análise que em nossa eon
c ep~;ão .inslifica essa assertiva. 

0:; fatos estão a cyideucinr que nenhum aec
.kradq proccs~;o de. desenvolvimento econômico 
!>C pode verlfiear em uma região a que faltem 
energia c trnm;portc, ainda que nela ocorram em 
:Ülttndftnda matérias-primas c outros recursos na
iurai~>. ~l par de uma popula<;iio uliva c ordeira. 
A fotlll tH,:ão de riquezas c sua concentração em 
aUvi~ladc~1 industriais de alta produtividade só 
se pode efetuar rúpidamentc depois que um povo 
con.'>euuc construir a infra-estrutura de seus ser-.... ~ ' ' . 

viçqs há:üeos de transportes e de suprimento 
qJcrg(;Ueo. Depois disso ó que se inicia o pro-; 
c~~~so uqrmai de industrialização c de racionali
zação agrícola~ deva:J.ldo-se os padrões de vida, 
d e: cduca <,:ão e de saúde. 

O que c.;aractcriza as regiões subdesenvol~ 

vidas (~ o ha.ixo nível de renda per capila, quas<; 
scmpn : n:sultantc <lo fato de mna grande parte 
da população p cc.r:çqr atividades de pequena pro
dutividade, principalmente de natureza agrícola. 
Em área~ geogr4ficas, eomo ;.t de Minas, o fator 
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mais importante para n valorizn~:ão do trabalho 
agrícola consiste na criação de Hma eficiente 
.rêde de transportes. E, conforme o rcconhe(:cm 
os economistas, a clelrificaçi:ío rural conlribuirú 
significativamente para elevar o nível de produ
ção por homem-hora , o que pcrmitb·ú reduzir o 
custo da produção c melhorar o padrão ele vü1 a 
da população dos campos. 

Por outro lado, o aumento d:J rfnda real JH'l' 

capita somente pode derivar de um incremento 
no processo de form ação de capital, por me.io de 
investimentos produtivos em que se empreguem 
métodos tecnológicos de maior rendimento. 

Na história do desenvolvimento econômico 
dos povos há sempre o momento ( ' lll que êlcs 
ultrapassam a fase de simples consmno imedia
to da riqueza produzida c ingressam no ch.clo em 
que um excedente de riquezas se ac unula, soll 
a forma de fábricas, de má!Juinas c de instru
mentos de trabalho. Principin, então, um desen
volvimento econômico acelerado e verifica-se um 
enriquecimeuto cumulativo, com o adicionamen
to contínuo de novas fábricas e bens de produç~o. 

A induslrializaç.ão é a diretriz correta para 
o desenvolvimento eéonômico de um Estado po
puloso, com um grande mercado interno poten
cial c dotado de adequados recursos naturais. 
Além de representar, em si, um estágio evoluído 
de produtividade econômica, ela determina a 
valorização do trabalho agrícola pela ampliação 
do consumo de alimentos c solicitaçfío d'e mat<~
rias primas da agricultura . 

A industrialização só é pos~ivcl, no entanto, 
quando um excedente de renda real per capita 
se tornou disponível, satisfeitas as exigências bá
sicas de consumo. A concentração cumulativa de 
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n ;cur::;os, ::;oh a forma de investimentos indus
triais, é, todavia, um processo moroso c, muitas 
vêzcs, marcado por inegúveis injustiças sociais. 

A intervenção do Estado, visando a provocar 
o aceleramento dos investimentos industriais, 
loma-se uma imposição lógica nas regiões sub
desenvolvidas . Quando o processo de concentra
ção de ca pital é ainda primúrio, o pequeno slock 
de disponibilidades para investimentos tende a 
aplica r-se nos setores mais especulativos e a fugir 
do fnnbito dos inves timentos húsicos, principal
mc!lte daqueles em <ru e a indústria apresenta ca
racterís ticas inconfundíveis de serviços de utili
dade púhlicn, como nos setores de energL1 e 
transportes . 

Nes les doi s se tores é que se definem mais 
daram<::nlc os pontos de es trangulamento da eco
nomia das ú rcas sub-desenvolvidas. Quando o Es~ 
tado procura superú-los, tende a criar "fatôres de 
germi1w<;ão" capazes de suscitar o surgimento da 
iniciatiYa privada em escala que não seria pos
!;ívcl antes dêstc condicionamento. 

A conccn trnção de r ecursos do Estado, obti
dos a tra vés de ta xas especiais e aplicados nos 
programas de energia c transportes, visa a for~ 

ialcccr o índice de investimentos em setores bá
::;lcos da economia, no mesrno tempo que, libe
rando a iniciativa privada de encargos desta na
tureza, lh e proporciona incentivo para crescen
tes inve rsões na indústria e na agricultura. 

Se ês lcs fundamen tos de ordem doutrinúria 
::;criam suficientes para demonstrar o acêrlo da 
política de desenvolvimento econômico do Go~ 

vêm o, enscj a-se r essaltar o senso de oporlnni
dade des ta diretriz, especialmente no setor da 
energia. 
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Entre ns causas determiwmles do retarda
mento do progresso de 1\Jiuas, em relação aos 
centros industria is do litora l, pode-se aponta;· a 
escassez crônica de energia em nosso Es tado, em 
contraste com os Estados vizinhos que viviam 
num regime de suprimcni os m uito amplos de de
tricidadc, prineipalmcnlc na rcgiiío <JUe vai do 
Hio a Suo Paulo. Esta cin:.unstância, aliada aos 
f a tôres naturais de a tração que as r egiões lito
râneas possuem sôbrc as indústrias, tomava Minas 
ausente quando se tratava da escolha da locali
zação ideal para n instalação de indús trias . 

A criação de uma sólida estrutura de supri
meu to de energia elétrica nas úreas de maior 
propeusão industrial de Minas, que iuform.:1 o 
nosso programa em execução, irá coincidir com 
uma fa se de séria crise uo suprimento energético 
do litoral, crise que niío parece fúcilmenle su
perável llOS próximos anos . 

Eis, portnnlo, a oportunidade de .Minas re
cuperar posição competitiva 110 quadro c~o descn
Yolvim euto industria l do Pais. 

O programa que realizamos atrv .rés da Cen
trais Elétricas de Minas Gerais S . A. de ofere
cer ao Estado um cou tingeu te suplemcn lar de 
250.000 cavalos-'.':tpor que, acresc.i dos nos em
preendimentos da iniciativa privada , clcvarfw a 
potência instalada em l'vlinas além do nível <le 
600.000 cavalos-vapor, constituirú um impacto 
decisivo 11u es trutura de uosso processo de inves
timen tos ecOIIÔmicos . Criar-sc-ú, assim, um po
deroso cmnpo de n lrn~~iio para os capitais que 
buscam a con jugação de matérias-primas, ener
gia elé trica c facilidade~; de transporte a fim de 
se lançarem a ousados empreendimentos in
dustriais. 
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O nos~o cs l'ôn;o, não obstante, não pode es
tacionar, · porque um grande surto de industria
lização só se firmarú (JUnndo estivermos em con
dições de garantir, por largo prazo, um supri
men lo <thundanle de eletricidade . As solicitações 
das uovas indús trias, que se preparam para uti
lizar a euergín tpt e estú sendo captada, jú se 
:tpre::;entam de tal monta <tue nos obrigam a pcn
~; ar, desde agora , em novas usinas a serem cons
truídas. 

A experi (~n cia , entretanto, das enormes difi
culdades que somos ohrigados a conjurar na exe
cução do progrmnn em curso, sugere-nos precau
<:ão c trabalho organizador. O problema que te
In os a resolver nüo se restringe apenas a cons
truir usinas . Consis te também no lançamento de 
uma vas ta rêde húsica de linhas de transmissão 
c subestações abaixadoras que permitam a ope
rat~ão coordenada das usinas e coloquem a ener
gi<~ gerada ao akallce dos consumidores, nos vú
r.ios núcleos de industrialização que a geografia 
econômica de nossa!> matérias-primas destaca c 
ass inala no mapa de Minas. Conseqüenteme'lte, 
ns inversões c o trabalho de construção não se 
circunscrevem aos canteiros de obras hidro-elé
tl'icns porqu e se estendem a uma grande área 
a ser coberta pela r êde básica de transmissão . 

Por outro lado, o ritmo de instalação de ge
radores das novas usinas deve ser programado 
para anteceder de perto as demandas efetivas 
de energia . Seria desavisado, cconômicamenle, 
manter uma grande potência instalada nas usi
nas, aguardando que se implantassem as indús
trias consumidoras . É indispensável, no entanto, 
t]UC se construa uma rêdc básica de linhas de 
transmissão com capacidade para distribuir não 
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só a energia que estú sendo captada, mas ainda 
um conlingentc subs tancial de energia a ser pro
duzida em outras usinas da região. Ao prop ·a
ma, em curso de eoustrução, das usinas de Santo 
Antônio, Itulinga, Piau e Tranqueiras, a CEMIG 
adicionou um vas to plano de linhas de transmis
são, cobrindo tôda a região central do Estado, 
r êdc búsica a que serão ligadas, ulteriormente, 
outras usinas. Essa r êdc será constituída de n12 
quilômetros de linhas de transrnissão, sendo 320 
qüilômctros em circuitos de 161.000 volts., 190 
quilômetros em circuitos de 138.000 volts., 362 
quilômetros em circuitos de 66.000 volts. e 40 
(ruilômetros em circuitos de 33.000 volts., ligada 
a um conjunto de subestações ahaixadoras, que 
totalizarão 170 .000 KV A. 

Paralelamente, a CEMIG es tú realizando es
tudos para futuros aproveitamentos destinados a 
atender ús necessidades de outras áreas do Es
tado, bem como ú expansão do sistema central, 
a serem executados na medida das necessidades 
e das possibilidades financeiras. Os encargos 
técnicos c administrativos c os compromissos fi
nanceiros que o Estado vem assumindo com o 
programa em curso representam um volume fora 
do comum, de modo que é necessário agir com 
prudência na programação de novas obras para 
que as jú iniciadas não venham a ser prejudica
das pelo desvio cxtemporúnco de esforços c re
cursos para outros empreendimentos antes que 
<Hiuêles estejam concluídos. 

Os estudos em elaboração já nos permitem 
prever o seguinte programa, a ser executado à pro
porção em que os recursos financeiros o permi
tirem: - Instalação de uma unidade ao pé da 
Barragem do Caj uru, com 13.000 CV; amplia-
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ção da Usina do Gnfnnhoto, com mais uma uni
dade de 7 . 000 CV; construção da Usina de Flo
restal, no Rio Paraopeba, para uma potência mí
nima de 50.000 CV, podendo ser eventualmente 
ampliada para 100 .000 CV; c construção de um. 
reservatório a montante da Usina de Santo An
tônio, permitindo sua operação com um L!.Lor 
de carga próximo de 100 por cento. 

f_:sses proj etos representam inversões rcla
Livnmcnte baratas, sendo ([Ue para dois dentre 
êles existe a previsão de substancial auxílio 
da União, de acônlo com proj e to de lei em tra
mitação na Câmara Federal autorizando a assi
natura de um convênio do Departamento Nado
nal de Obras e Saneamento com o Estado . 

Concomitantemente, prosseguem as provi
dências que deverão conduzir à efetivação do 
auxílio previsto no P lano SALTE para a cons
trução da Usina do Fecho do Funil que depende, 
entretanto, da conclusão do serviço de alargn
mcnto da linha da Estrnda de Ferro Central do 
13rnsil en tre Lnfaiete c General Cameiro . 

Para o Triàngulo Mineiro c Sudoeste de 
.Minas constitui objeto <le estudos a uquisição de 
energia <.la grande usina da Ponte dos Peixotos, 
que terú uma potência final de 550 .000 CV e IJUe 
estú sendo construída pelas Emprêsas Elétricas 
Brasileiras. No Sul de Minas e na Zona da Mala 
coad juvamos os planos de expansão que vêm 
sendo realizados respectivamente pela Compa~ 

nhia Sul-Mineira de Eletricidade c Compauhia 
Cataguases-Leopoldina de Eletricidade, que au
mentarão substancialmente as disponibilidades 
energé ticas dessns regiões, nos próximos anos .. 

Devemos ninda registar o passo decisivo para 
o início de aproveitamento da Cachoeira Doma-
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da, com a assinatura de um convenw cn lr•! o 
Estado de Minas c o de Goiás, regulando a par
ticipação de ambos nessa grandiosa obra cruc já 
conta com importunte auxílio financeiro do Go
vêrno Federal. O programa dêsse aprovcilmnen
to, em fase efetiva de execução, prevê a insta
talação inicial de uma potência de 'J7. 000 CV, 
com desdobramentos sucessivos até se atingir o 
limite final de 300.000 CV, a serviço dos dois Es
tados convizinhos . 

Centrais Elétricas de Minas Gerais S/ A. 

O primeiro relatório anual da Centrais Elé
Lt·icas de Minas Gerais S. A. (CEMIG), re
c:en temente publicado, descreve pormenorizada
mente o grande trabalho realizado por essa rm
prêsa e por suas subsidiúrias. 

Vencidos os obstúcu los iniciais de organiza
ção de uma entidade de tamanha amplitude, 
pôde a CEMIG apresentar um quadro de realiza
ções verdadeiramente im press ionn nlc. Par a aq 11 i
] atar o vulto do empreendimento bastarú mencio
nar que, até 31 de Dezembro de 1952, no conjunto 
de Companhias associadas, j ú ullrapassarn a im
portância de 46 milhões de cruzeiros o montante 
de inversões patrimoniais . 

Um dos êxitos mais significa ti vos obtidos 
pela CE.MIG, durante o :mo de 1952, foi a apro
vação pela Comissão Mista Brasil-Estados Uni~ 
dos do proj eto de financiamento em moeda es
trangeira para o equipamento des tinado à Usi
lla de Itutinga c respectivo sistema de transmis
são. Esse projeto de financiamento, preparado e 
negociado pela CEMIG em nom e da Companhia 
de Eletricidade do Alto Hio Grande (CEARG), 
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já em .fase final de negociações com o Danco In
ternacional para Ikconstrução c Desenvolvimen
to, foi estudado ~egundo as normas de investiga
ção técnica, econômica c finan ceira que êste es
lnhelccim cnto inlcrnacioiwl <le crédito adota . A 
sua apro ·:1 ção significa, portanto, qt~c o empreen
dimento cs tú sendo conduzido em hases s:1<.lías c 
segundo ol"ienlaçi\o corrcla. 

A precisão c 1ninúcia das .investigações exi
gidas pela Comissão :Mista c pelo Bnnco Interna
cional suo de tal natureza (rue a aprovação de 
um fina1 :cimncn to por ês~;cs órgilos, especialmen
te para uma cmpr êsn como a CEAHG, representa 
n lc:;t:ido do acêrto do empreend im ento e da for
ma por (ru e Yem sendo rcn lizado . 

O financiamento em causa, inicialmente pre
vis to no ní vel equivalente a 5 .300 .000 dólares, estú 
se nd o negociado no momento para uma soma su
pcri(Jr a 7.300.000 dóla res, !endo em vista a con
nnitncia da transposição de algumas dcspesns 
vn 1 cruze iros par~t moeda es !r~m ;,e .int. 

Durant e .o ano de 1%:2 foi preparado pelo 
CEI\IIG o plano gcrnl de ex pansão do sistema 
elétrico da reg ião central de l\ iinus. E, basc:alo 
n(sse pinHo, foi uprcscntado ú Comissão Mista 
Brasil-Est~1dos Unidos um projeto de cmJ>rés timo, 
purtc em lllocda estran geira, a ser encaminhado 
:.1 Bancos internacionais, c parlc em moeda na
cional, a se <' pl cite:1do junto ao Banco Nacional 
d<' Dcscnvolvi1 1cnto Econômico . 

I~:ssc projeto ubrangc o prourama J e <luplica
<;Ü o da potência em fase de inslnlação na Usina 
de Salto Grande do Sunto Antônio, elevando-a a 
100.000 K\V, a duplicaçuo da linha de transmissão 
dessn ·usina :ll (~ San ta Luzia, u rons trução de uma 
rtdc húsica de linhas de transmissões c sull cs Utçõcs 
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na região central do Estado, incluindo-se a int erli
gação com a Usina de Itutinga, a Íll s lahl<:ão de Hlll 

centro de despacho de carga para todo o sit:: lemn, 
n construção e nparelhnmento de m1w Oficiiw 
central de manutenção elé trica e m ecftni ea , a mon
tagem de um laboratório de tes tes elé tri co;; c o 
equipamento dos serviços de opcra<;ão d ns usi nas, 
linhas c subestações. 

O .montante do empréstimo em moeda es tran
geira é representado pelo equivalente a 12.316.000 
dólares c o empréstimo em moeda nacional é de 
200.000.000 de cruzeiros, prevendo-se que as in
versões se ex tenderão até 1 !)37. 

A experiência adquirida nas n egociações do 
empréstimo para Ilulinga autoriza-nos a prever 
que o financiamento solicitado pela CEMIG e 
CEARD venha a ser aprovado pela Comissão 
Mista Brasil-Estados Unidos, permitindo-nos de
senvolver os esfor(,)os uecessúrios ü sua concreti
zação. Não obstante, ainda que se r e tarde a e rc
tiva~ão dos al udidos empréstimos, as obras de 
duplicação da potência ins talada Cill l Snlto Gran
de de Santo An tônio prosseguirão uormalrueutc. 
E, nes te caso, a enconle tH1 a dos equipamentos 
respectivos poderú preceder aos finauciam en tos. 

O andamento de tôdas as obras do prog rama 
desenvolve-se de m odo salisfalório, apesar das 
enormes dificuld ades que sobrevieram com a crise 
cambial no Brasil. Em razão da escassez de di 
visas tem-se tom ado dificílima a aquisi<;ão de 
materiais c pc<,:as sobressalent es para os equipa
mentos de constru<,:ão, ocasionando sérios trans
tornos em algum.as frentes de obras, especialmen
te na Usina -do Santo Antônio . Confiamos, to
davia, vencer· essas dificuldades, para o que deve
mos con tar com a esclarecida colabora<_".ão dos 



-25-

órgãos federais de conlrôle de importações e de 
câmbio. 

Na Usina do Santo Antônio os trabalhos de
senvolvem-se com gr ande inteusidade, esperando
se (jl!C sejam cumpridos os programas de prazos 
que prevêem a ~ma entrada em serviço em de
zembro de 1954. 

Na Usina de Itutinga for am feitos progressos 
apreciúveis e, apesar dos efeitos r etardadores que 
exerceu sôbre a fabricação dos equipamentos a 
greYe do aço nos Estados Unidos, contamos ini
ciar as provas de operação da Usina a partir de 
novem,bro do p róximo ano . 

A Usina ele T):onqueiras es tá sendo construí
da de acôrdo com ns previsões iniciais, devendo 
achar-se concluída entre se tembro c outubro de 
1954. 

Em condições scm ellwntes transcorrem os 
trabalhos da Usina do Piau que, possivelmente, se 
nnteciparú ús ccntraüs elé tricas anteriormente 
m encionadas no suprimento de ener gia à sua 
zona de influência. 

Ativam-se os trabalhos de construção da 
Barragem do Cajuru, a qual deverú es tar con
cluída nos últimos m eses do corrente ano. O 
r ese rvatório-estacionai do Cajuru destina-se a 
con trolar p~lrlc das descargas do Hio Parú 
c está integrado no plano geral de r egularização 
do r egime flu vial da bacia do Hio São F rancisco. 
A sua localização n m onlan tc da Usina do Gafa
nhoto pcrmilir ú que esta Usina scj a operada com 
a sua capacidade iustalnda tota l de 12 ,000 KW, 
m esmo nas épocas de estiagem quando comumen
te a sua capacidade fica r eduzida a cêrca de 
G.OOO K\V. Logo que es teja cons truída a bar
r agem, comcr,arú n encher-se rsse rcscr vatório-cs-
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iacional, que alimentará suplementarmente o re
presamento da Usina do Gafanhoto, a qual pas
sarú a ser operada na capaeidade to!a l de sun po
tência instalada. 

Companhia de Eletricidade do Alto Rio Doce S/ A. - CEARD 

Conforme dissemos ao tratar da CEMIG, a 
Usina do Salto Grande do Santo Antônio, opera
da pela Companhia ,de Eletricidade do Alto Rio 
Doce S. A. ( CEARD), deverá en Ira r em serviço 
em dezembro de 19:54, salvo trans tornos imprevis
tos e iutransponí.veis. O ano de 1952 caracterizou
se por uma intensa atividade nas obras a cargo 
da CEARD. Após valiosos trabalhos de investi
gação de campo, em que sobrcssairam as sonda
gens geológicas, foi possível definir completa
mente o proj eto da Usina, entrando-se na fa se de 
pa rticularização de cada es trutura, à proporção 
em que o programa de prazos impunha o seu iní
cio . Como conse<Jüência dos estudos feitos, foi 
decidido o deslocamento da barragem do Santo 
Antônio para montante do local primitivmnen te 
escolhido, devido às condições onerosas de fun 
dação {Jll e se apresentavam ali. Esta altera<,~ão 
de projeto pennitirú também que as obras previs
tas para a instalação das duas unidades finais de 
:25 .000 KW sejam execu tadas ainda no período 
de construção da primeira etapa. 

Durante o ano de 1952 foram realizados vul
tosos serviços nas duas estradas de acesso, a de 
Itapetinga a Salto, com 74 quilômetros, c a de 
Santa Terezinha a Salto, com 59 quilômetros. 
r e::> ias d lias cs tradas rca liza rmn-sc traha lhos que 
permitem garantir boas condições de trúfcgo <:m 
qualquer época do ano. Com algmv:; pecJucnos 
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serviços de consolidação, estas vias essenciais de 
acesso se colocarilo em categoria absolutamente 
satisfatória. Foi parcialmente construído um 
campo de pouso, próximo às obras, o qual já 
estú em uso por aviões BDnanza . 

Outros serviços auxiliares foram intensamen
te atacados e desenvolvidos . Assim, o abasteci
mento de energia à obra, que dependia de duas 
precárias usinas auxiliares, regularizou-se intei
ramente com a utilização da linha de h·ans
missão definitiva, que vai de Itabira a Salto, pas
sando a CEARD a adquirir energia da Compa
nhia Fôrça e Luz de Minas Gerais, proveniente da 
Usina de Peti. Além disso, foram reformadas as 
usinas {)Uxiliares, reforçadas as rêdes internas de 
distribuição e instalado um motor Diesel .de 300 
KV A, cessando dêste modo as interrupções ·de for
necimento de energia que paralisavam freqüen
temente c quase completamente todos os cantei
ros de obras. Cuidou-se igualmente de resolver o 
prohlcm(<t de instalação pm-a o pessoal, elevando
se de 540 para 1.740 a disponibilidade de aloja
mentos . Foram construídas instalações necessá
rias ao confôrto do pessoal, inclusive dois novos 
ambulatórios, um gabinete dentário, uma farmá
cia, un1 campo de esportes c um cinema ao ar 
livrt:, além de r êdes de úgua potúvel e de esgotos 
no ~; acampamentos provisórios e casas definitivas. 

O grande volume de equipamento de cons
tru ~~ão, adquirido em fins de 1951 c principalmen
te em 1952, pern~itiu que, ao sobrevir a crise da 
balança de pagamentos do País, já se dispusesse 
da <tuase totalidade dêsse equipamento, o que evi
tou grnves contratempos no ritmo de desenvolvi-
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menta das obras de construção. Apenas a falta 
de alguns materiais essenciais, como sejam brocas 
de aço especial para túneis c peças sobressalentes 
de certos cquipamen Los, ocasiona dificuldades. 

Procedeu-se ú construçfto de almoxarifados, 
<l cpúsilos ,especiais de combustíveis c de explosi
vos, galpões, garagem, oficina mccftnica parn 
cquipamcnlos c oficina mecftnica de construção, 
nova serraria, fúhrica de tubos de concre to vibra
do c rêdc interna de telefone, de maneira que o 
desenvolvimento das obras pcrm;au cntes da Usinn 
se encontra numa posição realmente favorúvcl. 

Entre as obras de maior vulto co11ta..:se o 
túnel Guauhães-Dalmi, que foi atacado em sua 
hôca de montante c em duas galerias de acesso, 
além da galeria da chaminé de equilíbrio, do 
"pcnstock", atingindo as pcrfura~;ões uma exten
são total de 1.152 metros . O Lúncl Santo Antônio
Gunnbiães foi atacado pela hôca do Lambari, es
cavando-se 25 metros de emboque . Na Casa de 
Fôrça completou-se a escavação das turbinas 3 c 
4 e realizaram-se cêrca de 80 por cento da csca
vnçfto das turbinas 1 c 2, num tolal aproxim!ado 
1lc 25 .000 melros cúbicos ,de escavação em r.ocha. 
Instalado o canteiro local, iniciaram-se a concrc
tagcm c o assentamen to de peças embutidas. Foi 
concluído o muro pcrimctral de arrimo da sub
es tação clevadora. 

A linha de transmissão de Santa Luzia a 
Sal to Grande foi concluída, já estando termina
dos os edifícios das subestações de Itahira c 
Santa Luzia. Todavia, obras complementares, 
orçndns rm 7 milhões de cruzeiros e não incluí
das no primitivo contrato com a Tcchint, serão 
ncccssúrias para dar proteção adequada ú linha 
c garan ti r seu acesso du mn te a operação. 
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Elll; face da grnve crise de financiamentos 
lwucúrios, em Hl52, a ação do Consórcio Alham
lJrn , lllle constrói a m aior parte da obra em regi
me de <Hl DJin is tração, ressentia-se, pelo que a 
CEAHD a~;sumiu o encargo de suprimento <le 
numcr úrio, p ura os serviços, reduzindo-se a taxa 
de r ernuncm<,Jfío das emprêsas contratistas, na 
proporção corresponden te aos ônus de financia
mento, começando desde então a melhorar o ritmo 
de dcscm ·ol vimcnto da construção. 

O Consórcio Alhambra, que vinha mantendo 
negociações com firmas estrangeiras para ohtcr 
um rcfôrço substancial de sua equipe de técnicos, 
mestres c contra-mestres, concluiu um acônlo 
com o consórcio norueguês "Noreno", que passou 
a colaborar na construção da Usina . 

Conti nu ou a prestar eficien te colaboração ~L 

CEAHD o grupo de engenheiros proj etis tas da 
Techint-IIydro, de Milão. 

Até 31 de dczelllhro de 1!)52, do capital da 
CEARD havia sido integralizada a importfmcia 
de Cr~ 3111 . 51 '7 . GOO,OO, sendo que o total de inver
sões, até essa mesma data, atingira a cifra de 
Cr~ 3t13 . 481.152,10 . Durante o exercício de 1952 
foram ['citas inversões no valor de Cr$ .. . . . . 
155 . 5<15 . 2G4,40. 

Ao ser cria da a CEMIG, o Estudo transferiu 
a esta cmp rêsn um lote de 317. 83G ações, conti
nu ~uH1o titu lar <lc 200 ações . 

Deprccnd c-sc que a Companhia de Elclriei
dn <!e do Alto do Rio Doce S . A . , com u coopera
çuo guc lhe tem prestado a CEMIG, se encontra 
devidam en lc orgau izada c preparada para a fase 
UC operaçuo efetiva de Eeu sis tema elé trico , 
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Companhia de Eleltricidade do Alto Rio Grande S/ A. 
- CEARG 

Esta Companhia tem o encargo de construir 
c operar a Usina de Itutinga. Durante o ano de 
1952 foram grandes os progressos realizados para 
a consecução dês te empreendimento. 

Concluída uma revisão cuidadosa do proje
to c elaborado minucioso orçamento de tôdas as 
obras, foi preparado, para análise da Comissão 
Mista Brasil-Estados Unidos, um relatório comple
to, abrangendo todo o planejamento técnico c fi
nanceiro do empreendimento. Nesse relatório 
ficou demonstrado o acêrto do projeto e sua se
gura rentabilidade, bem como definidos os prü
gramas de prazos de construQão, de desembôlso 
c de pagamento de juros e amortizações do em
préstimo proposto. Foi igualmente apresentado 
um completo balanço econômico e financeiro es
timativo (trial balance) da Companhia para os 
vinte anos em que ela se propõe reembolsar as 
quantias financiadas. 

Conhecido o rigor com que a Comissão Mista 
Brasil-Esta·dos Unidos analisa os empreendimen
tos submetidos à sua consideração, o fato de ter 
aprovado o projeto de Ilutinga c recomendado 
aos Govcmos do Brasil c <los Estados Unidos o 
seu patrocínio para a ohteução do financia rnen
lo pleiteado em um dos Bancos internacionais re
presenta para a CEAIÚ"i- uma grande vitória c 
um vaticínio de êxito. 

Após a recomendação da Comissão Mista, o 
projeto de financiamento de Itutinga foi aprova
do, em despacho de 12 de junho de 1952, pelo 
Senhor Presidente da República, que considerou 
o empreendimento de interêsse nacional, afere-

. . 
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cendo a garantia do Tesouro Nacional para o H
wmciamcnto em moeda estrangeira. 

O pedido formal de financiamento para Itu
t.in ga foi encaminhado pelo Govêrno dos Estados 
Unidos ao Banco In ternacional para Reconstrução 
c Desenvolvimento, que passou a cxaminú-lo para 
o fim de concessfío, tendo êste instituto de crédi
to de terminado uma visita às obras pelo cngc
llh eiro Adolph J. Ackcrman, um dos mais notú
vcis especialistas norte-americanos . 

As negociações co·m o Banco In ternadonnl 
prosseguiram, tendo, nos primeiros m eses do cor
r ente ano, atingido a sua fa se final com a visita, 
rccenlemcutc efetuada, da l't'lissão chefiada pelo 
Sr . Richard Omandt c constituída dos Srs. Lm·s 
Bongs lon, Carl Flcsher, Lionel Jago c Leopoldo 
Cftncio. Tudo faz crer que, em breve, se possa 
contar com o fin nucia mcnto do Banco Internacio
nal para o equipamento de Itutinga c de seu sis
tema de linh:1s de trausmissão e subes tações. 

Os trabalhos de construção adquiriram, ritmo 
plenamente satisfatório em 1952. Foi assinado, 
em abril do ano passado, com a firma Morrison
Knndsen do Brasil S . A. , o contrato de constru
c;ão c montagem da Usina, depois de uma seleção 
entre três firmas de comprovada experiência. 
Nesse contrato ficou previsto que a Morrison
Knudsen Co. Inc., matriz da Morrison-Knudsen 
do Brasil, executaria, através de sua subsidiária, 
a liJlcrnational E nginccring Co . , o desdobramen
to do proj cto, a inspeção dos equipamentos per 
man entes c a com pra c embarque dos equipamen
tos da con stru ~·ão , sobressalentes e materiais d e 
importação . 

Agindo com presteza, a Morrison-Knudsen 
conseguiu adquh;ir uos Estados Unidos a maior 
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parle do~ et1uipamenlos de coustrw;ão por pret:o~ 
finais muito inferiores aos do mercado nacional, 
de modo que foi possível instalar completamente 
o canteiro de obras c atacar decisivamente os tra
bulhos de construção . 

Até o fim de 1!)52, havia sido concluída a es
cavação da ala direita da barragem c preparadas 
as suas fundações, bem como praticado um: pri
meiro desvio do rio, construído um dos muros
contraforte c iniciada ativamente a escavação em 
rocha do canal adutor. Os trabalhos seguem o 
ritmo previsto no programa de prazos que marca 
a época de conclusão da Usina para outubro do 
próximo ano. 

Além dos alo .i a m en tos par a o pessoal, escola, 
consultório m édico, cantina, a CEARG procedeu 
à reforma completa ,da rodovia de ltutinga a !tu
mirim, construindo também, junto às obras, um 
campo de pouso para aviões do tipo Bonanza. 

O equipamento hidráulico e elétrico foi con
tratado com a vVestinghouse Electric Internatio
ual Company, no valor de US$ 2. 704JI32,00, FAS 
New York. com um financi amento em setenta e 
duas pres tações mensais, com .i uros de 5 por 
cento ao ano sôbrc o sa ldo remanescente a partir 
da 38') pres tação. Es ta a<Iuisição foi feita tendo
se em vista a futura encampação do compromisso 
pelo Banco Internacional c a necessidade da fa
bricaçjão imediata do equipamento para que se 
tornasse possível cum:prir o programa de prazos . 
As turbinas c partes hidráulicas estão sendo fa
brica·das pela S. Morgan Smith . 

A fabricação dos equipamentos elétricos e 
mecânicos prosseguiu normalmente, a despeito 
das influências rctardadoras que resultaram da 

greve do aço nos Estados Unidos. 
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Os equipamentos das subestações abaixado
ras, que serão instaladas nas várias cidades da 
zona de influência de ltutinga, também foram 
adquiridos em 1952, tendo si,do contratados com 
a Intcmational Elcctric, no valor de US$ . . . . 
292.855,00, FAS New York. Essa aquisição foi 
realizada segundo um esquema de pagamentos 
muito favorúvcl, permitindo a sua encampação 
pelo Banco Internacional desde que seja concedi
do o financiamento solicitado a êsse instituto de 
crédi!c> . 

As dificuldades oriundas da crise cambial, 
bem corno as que se correlacionam com o regime 
de prioridades, licenciamentos, liberações c outras 
exigências para a importação dos equipamentos 
e materiais, foram em grande parte vencidas de
vido à solicitude com que se houveram os direto
res do Banco rlo Brasil, Superintendência da 
Moeda c do Cr{·dito, c Embaixada do Brasil em 
Washington . 

Para a construção das linhas de transmissão 
foram iniciados os respectivos levantamentos to
pogrúficos c preparadas as especificações para a 
concorri\ncia n ser efetuada dentro de breve 
prazo . 

Durante 1952, ao ser incorporada a CEMIG, 
o Es tado transferiu a essa emprêsa um lote de 
88.381 a~~ões de sua propriedade, continuando 
portador de 250 ações . 

No exercício de 1952, o Estado e a CEMIG 
realiznrmn mnis uma parte de seu capital no 
montante de Cr$ 40 .G35 . 73,1,20, totalizando essa 
integralização até 31 de dezembro Cr$ . . . . . . 
50.633. 734,20, pois que, em 1951, haviam sido in
tegralizados Crlp lO. 000.000,00 . 



-34-

Os acionistas particulares que, em 1951, 
haviam entrado com Cr$ 1.007. 700,00, atende
ram a nova chamada de capital na importância 
de Cr$ 2. 529.500,00, elevando-se o capital inte
gralizado por essa categoria de acionistas ao 
total de Cr$ ~ . 537. 200,00. Em conjunto, o ca pi
tal integralizado da CEARG, até 31 de dezembro 
de 1952, a tingiu a Cr$ 5-1 . 172. 93-1,20 . 

Em face do ritmo acelerado da construção, 
está sendo preparada a chamada de mais uma 
quota de capital. 

Até fins de 1952, as despesas da CEARG nas 
obras da Usina, compra de equipamentos de 
construção, pagamento das prestações iniciais dos 
equipamentos da Usina e outras montaram a Cr$ 
47.924. 777,00. 

Companhia de Eletricidade clo Médio Rio Do.te S/ A. 
- CEMRD 

As obras da Usina de Tranqueiras, operada 
pela Companhia de Eletricidade do Médio Rio 
Doce S.A., estão evoluindo normalm ente, apre
sentando parcelas importantes de trabalhos de 
terraplenagem, escavações, fundações e concreta
gero . Espera-se que êsscs scrvi~os húsicos fitrucm 
terminados pelos construtores SIT-1\'IANTIQUEI
RA S. A., a fim de que se passe a nova fase de 
construção, para a qual estão sendo feitos lodos os 
preparativos, representados principalmente por 
um refôr~;o do equipamento rnccânico, cs tocagem. 
de materiais de construção, contrato de pessoal 
especializado e operariado suficiente . 

O programa de prazos, revisto recentemente, 
faz prever a conclusão, no decorrer dêste ano, 
das seguintes tarefas: tomada de água, tubo 

/ 
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adutor, chaminé de equilíbrio e infra-estrutura 
da casa de máquinas. 

A barragem, já iniciada, somente em maio ou 
junho do ano próximo ficará concluída porque 
a natureza das rochas existentes na margem es
querda exige serviços técnicos cuidadosos, de 
execução mais demorada . 

As Júbricas norte-americanas, fornecedoras 
do equipamento hidrelétrico, continuam mantendo 
os prazos de entrega contratuais. 

Diante dêste aspecto panorâmico dos diver
sos serviços em execução permanece a impressão 
de que as obras da Usina ficarão terminadas em 
setembro de 1954, conforme foi inicialmente pre
visto . 

A construção da linha de transmissão, que 
constitui importante setor da Osina, foi confiada 
à firmn italiana Societá Anonima Eletrificazione, 
de Milão, e acha-se pràticamente termin ada . É 

uma linha de 37 quilômetros de extens.Uo en tre 
Tranqueiras e Governador Valadares, constituíua 
de tôrrcs metúlicas de dois circuitos trifúsieos para 
tensão de 33 KW e capacidade de 5.000 KVA por 
circuito . Os trabalhos executados pela SAE, 
além de segurança e solidez, aprescntmn belo 
aspecto. 

Em 1952, dentro do programa de fornecimen
to provisório de energia a Governador Valadares, 
foi mantido um total de 1. 330 consumidores liga
dos, que consumiram conjuntamente 664.919 
KWH. Consoante rcgistamos na Mensagem refe
rente a 1952, a Companhia de Eletricidade do 
Médio Rio Doce S. A. mantinha com as Coml)U
nhias "Vale do Rio Doce" e "Agro-Pastoril Rio 
Doce" um contrato de compra de energia de suas 
usinas para distribuição na cidade de Governador 
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Valadares. A sobrecarga de trabalho, em insta
lações não projetadas para funcionamento contí
nuo, veio agravar últimamente a situação, em re
sultado das interrupções necessárias à manuten
ção das máquinas, ocasionando sensível diminui
ção da capacidade de distribuição e elevando so
bremaneira o deficit mensal na exploração do 
mercado de energia. Não tendo aquêles fornece
dores nenhum interêsse especial em proceder às 
modificações indispensáveis, que assegurassem a 
continuidade e regularidade da operação de seus 
motores, deliberou a Diretoria da Companhia ad
quirir de sua grande acionista e colaboradora, a 
Companhia Vale do Rio Doce, por preços de custo, 
um motor Diesel de 520 HP, completamente novo, 
e um grupo gerador Diesel, usado, de 260 HP, 
que já está sendo recondicionado. Dessa manei
ra, contando com um gerador de 600 KVA, obti
do por arrendamento, dispor-se-ú de uma exce
lente usina Diesel, com uma potência de 800 
KVA, o que pcrmilirú manter-se a regularidade 
de fornecimento de energia à cidade de Gover
nador Valadares . 

Visando a melhorar as condições gerais dos 
serviços, procedeu-se a uma r eforma de emergên
cia na atual r êde de distribuição. 

A Companhia de Eletricidade do Médio Rio 
Doce S. A. j ú in verteu grandes somas de seu ca
pital realizado nos pagamentos de equipamentos 
hidrelétricos, linhas de transmiss,ão, obras da 
Usina, estudos técnicos de sondagens, levan la
mentos topográficos, elaboração de projetos e, fi
nalmente, na aquisição da usina Diesel c reforma 
da atual rêdc de distribuição. Por isso, deverá 
ser feita nova chamada de capital . 

.. 
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Central Elétrica do Piao S/ A. 

Ao ser organizada a Centrais Elétricas de 
Minas Gerais S. A. (CEMIG), o Estado transferiu
lhe as ações que possuía na Central Elétrica do 
Piau S . A. , no valor nominal de quinze milhões 
de cruzeiros, que representam 50 por cento do ca
pital da emprêsa. 

Seguindo a mesma orientação que o Estado 
se traçara, a CEMIG continua a prestigiar a Dire
toria anteriormente eleita e que vem assumindo 
a responsabilidade da condução dos negócios da 
Central Elétrica do Piau. 

Em dezembro de 1952 foi concluído um con
trato de financiamento de 35 milhões de cruzei
ros com o Banco do Brasil, 0 que possibilitará o 
prosseguimento das obras com a máxima inten
sidade . 

Todos os setores principais da Usina tiveram 
andamento normal. Foram pL:rfurados 1. 492 
metros do túnel adutor, iniciada a construção da 
barragem em terra, achando-se bastante avança
dos os lrabaihos de concretagem da casa de fôrça. 
Já estão armazenados, ao pé das obras, todos os 
equipamentos correspondentes a duas unidades, 
totalizando 18 .000 KW, que deverão entrar em 
funcionamento em meados de 1954. 

Usina do Gafanhoto 

A CEMIG assumiu a administração do Siste
ma Gafanhoto em 1.0 de julho de 1952, embora 
a transferência do respectivo patrimônio se tenha 
verificado no momento da constituição da Com
panhia, em 30 de maio de 1952. 
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A primeira preocupação consistiu em insta
lar-se na Cidade Industrial um escritório técnico 
aparelhado para atender com presteza às deman
das dos consumidores. Foi igualmente feita uma 
revisão completa de todo o equipamento instala
do procedendo-se às necessárias reparações que, 
desde longa data, vinham sendo adiadas sucessi
vamente. Em conseqüência dessas providências 
assinalou-se considcrúvel redução no número de 
interrupções, bem como se tornaram mais cons
tantes a manutenção de tensão c a ciclagem na 
carga suprida . 

Durante o segundo semestre de 1952 a produ
ção da Usina foi de 23.430.300 KWH que, somada 
à produção do primeiro semestre, forma o total 
de 47.888 .900 KWH, incluído o forn ecimento à 
Companhia Fôrça e Luz de Minas Gerais para o 
suprimento de Belo Horizonte. Esta produção 
total representa urn aumento de 10, 2 por cento 
em relação ao período anterior. 

Merece registo o fato de que nos últimos meses 
foram feitas as ligações para dois novos c grandes 
consumidores: A Hêde Mineira de Vü11;ão, com 
urna carga ligada de 5. 000 KVA, c a Companhia 
Têxtil Santa Elizabeth, com um~! carga ligada de 
2. 000 KV A. Além dessas, foram feitas ligações 
para outros co11sumidorcs novos totalizando 1 .300 
1\. VA, o que eleva a carga na Cidade Industrial 
a 11.1 G9 KVA, inclusive a interligação existen
te com a Companhia Fôrça c Luz de Minas Gerais. 

As perspectivas para o corrente ano são de 
grande incremento, quer no número de novas li
gaç\)es, quer no consumo da úrca abastecida pelo 
Sistema do Gafanhoto. Tal fato é devido no no
tável surto de desenvolvimento da Cidade Indus
trial, sendo de salientar entre os novos consumi-



-39-

dores a Companhia Siderúrgica Mannesmann, 
cuja ligação já está sendo providenciada. 

A capacidade geradora da Usina do Gafanho
to, dentro das disponibilidades naturais de vazão 
do IUo Pará, já se acha esgotada. A CEMIG 
conta, no entanto, poder operar o reservatório-es
tacionai do Caj uru no fim do corrente ano, com 
o que se poderá duplicar a produção de estiagem 
da mencionada Usina. 

Departamento de Águas e Energia Elétrica 

Como órgão auxiliar do Conselho Nacional 
de Aguas e Energia Elétrica, vem o Departa
mento de Aguas e Energia Elétrica, por intermé
dio do Serviço de Fiscalização, mantendo contado 
permanente com emprêsas particulares e várias 
administrações municipais, orientando e instruin
do us respectivos interessados para fins de ob
tenção de concessões, reajustamento de tarifas e 
amplia ção de instalações existentes. 

Entre junho de Hl!)2 e abril último, prestou o 
Departamento, por intermédio da Divisão de Sis
temas Municipais, suhst:mcial assistência técnica 
a vúdos municípios, destacando-se, entre os tra
balhos executados, o levantamento e avaliação do 
acervo dos serviços de eletricidades, inclusive o 
lcvnntamcnto da cachoeira do rio Dourados, para 
projeto de uma usina de 600 HP, no município de 
P:llrocínio; os estudos para o aproveitamento da 
cachoeira Palmital, para fornecimento de energia 
elétrica a Braz Pires, no município de Senador 
Firmino; os estudos das corredeiras nos rios 
Pomba c Kágado, para fornecimento de energia 
elétrica a Aracati, no município de Cataguases; 
os estudos c orçamentos de reforma da usina do 
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ribeirão Pernambuco, no município de Barra 
Longa; o levantamento, esludl)s e projeto de uma 
usina de 3GO I-IP no ribeirão Três Barras, locação 
da barragem, tubulação e casa <le mútiuiuas, in
clusive assistência técnica ú consirução <la usina, 
para o município de Conceição de Mato Dentro; a 
atualização do orçamento de construção de uma 
usina no ribeirão Agua Fria, no município de 
Itinga; a organização da relação do material ne
ccssúrio a uma nova usina de 200 HP, a ser insta
lada no local da existente, inclusive estudos c pro
.i e to de nova usina na cachoeira do ribeirão Con
ceição, e projeto da rêde de distribuição, no mu
nicípio de Alto Rio Doce; os levantamentos, es
tudos c projeto de uma usina de 500 HP e a loca
ção das obras respectivas, para o m.unicípio de 
Unaí; o levantamento, estudos c projeto para a 
construção de uma nova usina para o município 
de Paracatu; a inspeção dos serviços de eletrici
dade, levantamento e estudos para o projeto de 
ampliação de usina de Poções, de 400 1-IP, no rio 
Tijuco, com subestações e linha de transmissão, 
para o município de Prata; a inspeção dos ser
viços de eletricidade e avaliação do nccrvo pa ra 
eneampação pela Prefeitura, no Município de 
Sêrro; o levantamento c estudos para aproveita
mento da queda do ribeirão Cachoeira, de 250 HP, 
para o município de Guia Lopes ; a inspeção à 
usina existente e à nova, em construção, no muni
cípio de Canápolis; os estudos para melhoramen
to da atual usina que serve ao município de Sa
cramento; o levantamento e avaliação dos ser
viços de eletricidade, para fins de transferência 
à Prefeitura de São Tiago, e os estudos para apro
veitamento de uma cachoeira no rio do Peixe, 
de 200 HP; os estudos e levantamento de uma ca-
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choeira para o município de Piranga; 0 levanta
mento e estudos de cachoeiras no rio Paraopeha, 
para 0 município de Pompéu; a assistência técni
ca ús obras de ampliação da usina que serve ao 
município de D . Joaquim; o projeto de uma usina 
de 600 I-IP, com _o aproveitamento de estudos já 
existentes, inclusive levantamento da cachoeira do 
rio Piranga, no município de Carandaí, visan
do-se ao seu aproveitamento total (2 . 800 HP), 
projetando-se a primeira etapa, com 1.000 HP. 

Além da assistência prestada aos municípios 
acüna enumerados, foram também, com a coope
ração da Divisão de Aguas, atendidos o municí
pio de Boa Esperança, com locação da linha de 
transmissão, na extensão de 71 Kms., entre aquela 
cidade e a usina de Serrania; o município de 
Buenópolis, com o levantamento da cachoeira de 
Burili; os municípios de Itanhandu e Passa 
Quatro, com a inspeção e vistoria do sistema de 
geração c distribuição de energia elétrica. 

Conta, atualmente, o Serviço de Hidrometria, 
com 99 postos fluviométricos em observação per
manente, dos quais 8 se acham localizados na 
bacia do Rio Grande, 7 na bacia do Rio Jequi
tinhonha, 5 na bacia do Rio Paranaíba e 79 na 
bacia do Rio São Francisco. Além dêstes 

' man Lém ainda o Serviço 6 postos Pluviométricos. 
De maio de 1952 a abril último foram recebi

dos 941 boletins mensais de cotas diárias e 40 bo
letins pluviométricos mensais, efetuando-se, du
rante o mesmo período, 157 medições de descar
gas . 

Nos Rios Kágado, município de Cataguases, 
Casca, município de Viçosa, Campestre e Caran
daí, município de Carandaí, foram efetuadas me
dições excepcionais, em locais determinados sem 
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estabelecimento de postos, para fins de execução 
de antc-proj e tos de usinas. 

Foi intensa a atividade desenvolvida pela Di
visão de Engenharia, durante o período mencio
nado. 

Ficou definitivamente concluída e posta em 
serviço, em julho do ano passado, a nova linha 
de transmissão entre a usina Santa Marta e a 
subestação de Montes Claros, com as seguintes 
características : comprimento total, 60.800 me
tros; tensão entre fases, 44.000 volts; potência a 
transmitir, 1. 000 KW; perda máxima total, 4 %. 

Em virtude de atraso verificado no recebi
mento dos materiais, não pôde ser inaugurada, 
juntamente com a de alta tensão, a linha telefô
nica, que se acha, todavia, em fase de conclusão . 

A antiga linha de transmissão está sendo des
montada e o material, na sua quase totalidade 
aproveitável, vai ser utilizado em outros servi
ços. 

O primitivo projeto de construção da linha 
de transmissão en tre a subestação do Barreiro do 
Araxá e Ibiá, com a finalidade de levar energia 
da Usina do Pai Joaquim àquela cidade, foi re
visto, atualizando-se o respectivo orçamento e pro
j etando-se, ainda, a subestação abaixadora. O 
comprimento total da linha atingiu a perto rlc 
48.000 metros, de acôrdo com a locaçfto termina
da recentemente . Acham-se concluídos, definiti
vamente, 34.000 metros, es lando em andamento a 
conclusão dos 14 .000 restantes . 

Está a Divisão concluindo o proj eto e orça
mento da rêde de distribuição na cidade de Ibiá, 
a fim de ser submetido à consideração da Prefei
tura, para se examinar a conveniência c a possi-
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bilidade de serem os serviços feitos diretamente 
pelo Departamento, mediant~ contrato. 

Pela Divisão de Engenharia fr>i organizado 0 
projeto completo para a construção de uma linha 
de transmissão entre a subestação da Hulha 
Branca, ua cidade de Diamantina, e Campos 
Sampaio, passando pelos distritos de Guinda e 
São João da Chapada. na extensão total de 31.940 
metros. 

Continuam sob o contrôle da Divisão de Ope
ração as usinas hidrelétricas de Santa Marta, 
Florestal, Betim, Pai Joaquim e Termoelétrica 
do Barreiro de Araxá. 

A Usina Santa Marta fornece energia elétrica 
às cidades de Montes Claros e Francisco Sá e 
à localidade de Bararama, neste último muni
ClpiO. Seu movimento técnico-econômico, em 
média m ensal no 1.0 semestre de 1932, represen
ta-se pelos seguintes algarismos: Energia produ
zida, :3tG .5G5 KWI-I; energia faturada 226.795 
K WII, dando a diferença de 89. 770 KW'I-1; renda 
bruta faturada, Cr~ 128.219,50; renda arrecadada, 
Cr$ 112.133,50, dando a diferença de Cr$ .... . . 
16.08G,OO. 

A Usina de Florestal fornece energia à Escola 
Média de Agricultura de Florestal, à Fazenda 
da Cachoeira c ú Companhia Industrial Paracnsc 
S/ A, conccssionúria dos serviços de fôrça c luz da 
cidade de Parú de Minas. Vem funcionando em 
concUções precúrias, em vista da dificuldade de 
obtenção de peças de reserva. Além disso, é de
fi citária, por ser gratuíto o fornecimento à Es
cola Média de Agricultura. 

A Usina de Belim forn ece energia à cirlade de 
Esmeraldas, Colônia Santa Isabel, Granja-Escola 
Caio Martins, localidade de Santo Afonso e a pe~ 
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quenos consumidores particulares, residentes nas 
imediações de Betim. Embora com a capacida
de inteiramente esgotada, os seus serviços são 
francamente deficitários, devido serem gratuitos 
os fornecimentos à Colônia Santa Isabel e Granja 
Escola Caio Martins. 

Serviços de Fôrça e Luz e Agua de Uberaba 
- O Departamento de Aguas e Enr~rgia Elétrica 
não se tem descuidado dos serviços de eletricida
de e água, mantidos na cidade de Uberaba. 

É forçoso reconhecer que, a partir de 1947, 
se vêm notando sérias deficiências nos serviços, 
as quais, entretanto, não podem ser levadas, ex
clusivamente, à conta do Departamento. A ci
dade de Ubel'aba cresce vertiginosamente, pade
cendo dos mesmos males que atingem outros nú
cleos de população, principalmente no que diz 
respeito á exigüidade de fontes produtoras de 
energia elétrica. 

Inaugurados os serviços da atual usina do 
Pai Joaquim em 1941, já em H)46 se achavam os 
dois grupos t;-eradores com sua capacidade pràti
camente esgotada, não só devido ao aumento cons
tante da carga na cidade de Ubcraba, como tam
bém por se ter deliberado alimentar a cidade de 
Araxá e as termas do Barreiro com a mesma usi
na. o que não havia sido previsto inicialmente. 

As providências já tomadas e em execução, 
para atender à situação dessa usina, são as se
guintes: a) a intensificação dos serviços de as
sentamento do novo circuito trifásico da linha de 
transmissão que, uma vez pôsto em fu ncionamen
to, o que se espera para breve, trará uma redução 
de 50% nas perdas da transmissão, corresponden 
te a 5,25% sôbre o potencial médio de 3.655 KV A, 
ou seja uma recuperação de 225 HP; h) a entra-
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da em paralelo, nas horas de ponta de carga, da 
usma termoeletnca do Barreiro do Araxá, sendo 
que o <.1Isposltlvo que possibilita o trabalho em 
paralelo já foi assentado e já se providenciou a 
r emessa de óleo para consumo do grupo na me
dia uc 8 hl)ras por dia, com disponibilidade o'e, 
aproximadamente, 230 HP; c) o assentamento 
ao gerador de 750 KV A ao lado da subestação de 
UberaiJa, pHra rodar em vazio, o qual, funciOnan
do como motor sincrono, dcsempenlwrú o papel 
oe conue11sador. As condições das instalações 
moltlÍ icar-sc-úo favorúvclmen te em razúo oa me
lhoria do fator de potência . Tal situaçào corres
ponde a uma recuperação da ordem de 80 HP. 

Em resumo, com uma despesa relativamente 
pequena, conscguir-se-ú, ainda no corrente ano, 
uma recuperação total de 535 HP. 

Durante o ano de 1 \Jf)~ a usina do Yai .loa
r!:_;;m produziu cêrca de 19.998 .984 FWH brutos, 
destinando-se 85% a Uberaba e 15% à cidade de 
Araxú e ao Barreiro. 

A renda bruta arrecadada foi de Cr$ ..... 
3. 708 . 721,70, a que correspondeu o preço médio 
de Cr$ 0,21 para o KWH/auo. 

Comissão Interestadual da Bacia dos Rios Pal"ana e Uruguai 

Em cumprimento ao es tabelecido no convênio 
de 7 de Setembro de 1951, entre os Govcmos dos 
Estados de Minas, São Paulo, Mato Grosso, Goiús, 
Parnnú, Santa Catarina c Rio Grande do Sul, tive 
a honra de encamiul:ar ú egrégia Assembléia Lc
qislativa dois projetos <le lei, um autorizando a 
aprovação do mencionado convênio e outro a par
ticipnção do Estado de Minas Gerais n:1 Comissão 
Inter-estadual da Bacia Paraná-Uruguai . 
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Pelo aludido convcmo os Estatim: de Minas, 
São Paulo, Goiás, Mato Grosso, Paran:J , Santa Ca
tarina c nio Grande do Sul obrigaram-se a criar 
um órgão técnico-administrativo com o encargo 
de proceder aos estudos do planejamento da mcn
cion::tda bacia hidrográfica, atribuindo, para tal 
fim, 0,5 por cento de suas respectivas rendas tri
but:lrias. 

Além dos numerosos c importantes estudos 
preliminares que já realizou, a Com i$são promo
veu a reunião, em julho do ano passado, em Pôr
to Alegre, dos Governadores dos Estados compre
endidos na bacia Paraná-Uruguai, para o exame 
e discussão de um anteprojeto jú elaborado, pro
pondo a criação de um órgão federal , a exemplo 
da Comissão do Vale do São Francisco, para o 
aproveitamento racional da referida bacia hioro
grúfica . Os Governadores participantes do con
clave, após sua aprovação. apresentaram ao Se
nhor Presidente da República, que presidir::t à 
instalação dos trabalhos, o aludido r~nle pro.i elo a 
fim de que Sua Excelência, depois de examiná
lo, decida sôbre seu encaminhamento à conside
ração do Congresso Nacional. 

Deprcendc-se, portan lo, que os estudos para 
o aproveitam en to das vastas áreas abrangidas 
pela bacia hidrográfica Paraná-Uruguai se en
contram, no momento, em etapa decisiva. A 
constituição de um órgão feder al, com atrihuições 
arnplas c especializadas, como se plan eja e se 
espera venha a ser constituído, em rnzão de fnn
damentais intcrêsses nacionais em causa, afigura
se o instrumento idôneo através do qual, dentro 
de futuro próxirno, grandes obras e serviços ve
nham a benCficiar essa riquíssima região brasi
leira. E Minas muito poderá beneficiar-se, par-
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ticularmente nas zonas Oeste, Sul, Triângulo e 
Alto Paranaíba, compreendidas nas áreas de 
grandes empreendimentos de barragens, reflores
tamento, irrigação e industrialização do potencial 
hidráulico e de minérios. 

É oportuno mencionar que Minas se está 
adiantando na execução dêsse programa, não só
mente com o projeto de construção da Usina apro
veitando a Cachoeira Dourada, como, especial
m ente, com o empreendimento da Usina de Itu
tinga . Aquela utilizando a vazão do Rio Para
naíba e esta a do Rio Grande, os dois maiores for
madores do Rio Paraná, de certo modo antecipam 
a concretização do grandioso plano de aproveita
mento da Bacia Paraná-Uruguai. 



TRANSPORTES 

Como assinalamos, ao tratar da política de 
eletrificação, impunha-se superar os pontos de 
estrangulamento que, na opinião dos técnicos, con
sistem em energia e transporte. No consenso ge
ral, antes de mais nada era essencial resolver os 
problemas correlacionados com êste binômio para 
que se pudesse solucionar, subseqüentemente, o 
conjunto de problemas de que depende o desen
volvimento ordenado de Minas e do País. 

A observação atenta dêste desenvolvimento 
revelou que não restava outra alternativa senão 
enfrentar a solução dos problemas de energia e 
transporte e esta diretriz é a que vem sendo se
guida em tôda parte onde as condições gerais de 
progresso econômico se mostram idênticas às de 
Minas. E se a produção de energia elétrica se 
singulariza pela capacidade indiscutível de esti
mular inversões industriais privndas, o tnmsporle 
constitui corolúrto lógico para que essas inversões, 
redundando em maior produção, encontrem po
deroso fator de seu desenvolvimento. 

Na execução dêste programa de govêrno, em 
que os problemas de energia c transporte assu
mem primazia, temos aplicado o máximo de es
forços. Os resultados .i á se mostram com pensa
dores dos sacrifícios e cuidados que tem custado 
a sua consecução . 

A nossa atenção volveu-se preferencialmente 
para o setor das rodovias e isso porque as estra-
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das de ferro, em nosso Estado, são de administra
ção federal , direta ou autárquica, exceção feita da 
Hêde Mineira de Viação, esta mesma administra
da pelo Govêrno Estadual mediante r egime de 
arrendamento. No entanto, dedicamos ao melho
ramento do transporte ferroviário atenção espe
cial, agindo junto às administrações competen
tes no sentido de que as ferrovias servindo à eco
nomia mineira venham a ter o renparelhamcnto 
que lhes propol'cione indispensúvel eficiência. E 
quanto à Rêde .Mineira de Viação, conforme será 
exposto em capítulo especial, tivemos a satisfa
ção de ver concretizada a sua reversão ao domí
nio da União, rescindido que foi o contrato de 
arrcndamen to . 

O transporte aeroviário mereceu também os 
nossos cuidados, do que trataremos no capítulo 
próprio. 

EGtradas de Rodagem 

O plano rodoviário teve em 1952 considerá
vel avanço em sua execução, de acôrdo com as 
previsões que, em certo sentido, foram mesmo 
ultrapassadas pelos fatos. 

Após o planejamento metódico, reestrutura
ção e reaparelhamento, o Departamento Estadual 
de Estradas de Rodagem desenvolveu as suas ati
vidades com mnior amplitude no objetivo de rea
lizar o Plano Rodoviário que dotará Minas das 
estradas que ligarão tôdns as zonas, articulada
mente, mobilizando a produção e tornando mais 
intenso o intercàmbio, não só dentro do territó
rio mineiro como também com os Estados vi
zinhos. 

Consoante já consignei em outras Mensa
gens, o Plano Rodoviário de Minas tem por dire-
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triz intc~rar tôdar, as zonas do Estado e, ao mes
mo tempo, cntro:ar-se com o Plano Rodoviário 
Nacional c o. dos Estados limítrofes, de modo a 
constituir um prolongamento dêsscs planos e a 
formar uma perfeita r êde de estradas inter
comunican tes. 

Se, por um lado, procura atender ao maior 
número de Municípios, orientando-se de acôrdo 
com as exigências do lrúfcgo em sua maior ou 
menor intensidade, leva também em considera
ção a riqueza produtiva de cada região para tor
nar essa riqueza mais accessível aos m.ercados 
importadores e expor tadores . Nem se desmere
ceu o alcance social das estradas como processo 
de penetração, atingindo as áreas menos po\'Oa
dus c contribuindo para o seu desenvolvimento, 
nessa função pioneira de desbravamento que é 
uma das características das rodovias. 

Elaborado segundo as melhores normas téc
nicas, baseado na orien tação clássica das três 
etapas, seguindo as mais modernas diretrize3, o 
Plano Rodoviário de Minas deveria ser, como eslá 
sendo, bcrn sucedido, o tJUe serve para enaltecer 
a competência dos engenheiros rodoviários de 
nosso Estado. 

Será interessante ohscrvnr-sc o sincronismo 
dos traball os que permitiram, primeiramente, 
uma fase intensa de abc ·tura de estradas abran
gendo tcrraplcnagens c exigindo grandes movi
mentos de terra, a que se segue a fase da pavi
mcntaçuo, desenvolvendo-se os trabalhos segun
do ns melhores indicações técnicas, na sucessivi
dndc das etapas do prosseguimento dos serviços. 

Continuando os estudos das estradas progra
madas c a serem construídas pela atual adminis
tt"ação, o Departamen to de Estradas de Rodag~m, 
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no período de 15 de J unho de 1 052 a 15 de Março 
dêste ano, projetou mais 2 .143 quilômetros de 
estradas, compreendendo pr oj etos con tínuos e va
riantes de projetos elahorados anteriormente. 

No campo, os trabalhos correlacionar am-se 
com o reconhecimento do terreno por onde passa
rá a estrada, a exploração da faixa onde ela será 
aberta, procedendo-se a caminhamcnto, nivela
m ento e secções transversais . No escritório, ela
boraram-se os proj c tos, com todos os pormenores, 
para a seqüente execução . 

Foram as seguintes as estradas estudadas, 
constantes do programa: 

Belo Horizonte a Salto da Divisa, nos tre
chos Paraúna-Córrego das La jes, com 17,520 
kms., Diamantina-Pôço de Agua, com 97,820 
kms., Virgem da Lapa-Araçuaí-Itinga, com 89 
kms.; Belo Horizonte a Januária, nos trechos Co
rinto-Buenópolis, com 41,100 kms.; ·Montes Cla
ros-Januária, com. 38,200 kms . ; Belo Horizonte a 
Teófilo Otoni, nos trechos São Pedro do Suaçuí
Santa Maria do Suaçuí, com 13,800 kms . , Santa 
Maria do Suaçuí-Agua Boa, com 11,180 kms . , 
Ag a Boa-Malacuchela, com 20,100 lnns . ; BR-31, 
no trecho Ubernba-Comendador Gomes, com 90 
kms .; Belo Horizonte-Pon te Nova-Leopoldina, no 
trecho Ttabirito-Ouro-Prêto, com 3,730 kms .; Gua
nhãcs-Governador Valadares-Mantena, nos tre
chos Virginópolis-Santa Efigênia, com 15,900 
]uns . , Governador Valadares-Manten a, com . . . 
76,100 kms. ; lHo Vermelho a Diamantina c Buc
nópolis, nos trechos Rio Vermelho-Cachoeira, com 
43,1GO kms., Entroncamento (Felisberto Caldeira
Mercês-C chodra), com 22,'100 kms . ; Lavras a 
São João del-Rei, Barbacena e Cataguazes, nos 
trechos Itutinga-São .João del-Rei-Barbacena, com 
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76,698 kms. e Barbacena-Pomba, com 77,260 
kms. ; Belo Horizonte a São Joi:io del-Rei, no tre
cho Lagoa Dourada-São João del-Rei, com 19 
krns.; BH-14, nos trechos Boa Sorte (Hodovia São 
Paulo-Cuiahú), com 26,300 kms., c Avan tiguara
Pontc Afonso Pena, com 18,600 km . ; Conceição 
a Sêrro c Diamanti~w, no trecho Trinta Reis-Ti
jucal-Sêrro, com 29,900 kms., Três Corações a 
Vnrginha e Passos, no trecho Três Corações-Var
ginhu, corn 3ü,2-10 lons . ; Passos a Guardinha, no 
trecho Gnardinha-Esprniado, com 40,720 kms.; 
Palma à BR-4, no trecho Palma-Laranj ai, com 
18,400 kms .; Manhuaçu a Ipanema, nos trechos 
Manhuaçu-Santana, com 17,680 kms. e Ipanema
Santana, com 50 kms . ; Araguari a Patrocínio, no 
trecho Monte Carmelo-Araguari, com H7,500 kms.; 
Belo Horizonte a Paracatu, nos trechos Pompéu
Moravània, com 70 lm1s., Moravânia-João Pi
nheiro, com 161 kms . e João Pinheiro-Paracatu, 
com 110,328 kms.; Coração de Jesus a São Fran
cisco, no trecho Coração de Jesus-Brasília, com 
54,229 kms.; Patos a Leal e Pirapora, com 52,840 
kms.; Pium-í, Hodovia Belo Horizonte-Sudoeste, 
com 40 kms.; Ubá a Juiz de Fora (inclusive va
riantes), com 18(3,560 lrms.; Lcopoldina ao Cam
po de A viação, com 11,800 kms. ; Bocaiúva a Ita
cambira, com 7-1 kms.; Ouro Fino a Jacutinga e 
Sapucaí, com 38 kms. ; Ita jubá a São Bento do 
Sapucaí, com 5,560 kms.; Poços de Caldas a An
dradas, com 7,460 kms. ; Itumirim (na Rodovia 
Lavras a São João del-Rei), com 5,400 kms.; São 
João Evangelista a Peçanha, com 8,460 kms.; Pa
trocínio a Gnarda os Ferreiros, com 87,620 lrms.; 
Itapecerica (Rodovia Belo Horizonte-Sudoeste), 
com 27,054 kms.; Nova Lima it BH-3, com 11,900 
kms. ; Car1~ésia a Salto Grande e Cachoeira Es-
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cura, no trecho Carmésia-Salto Grande, com 
68,MO kms. - totalizando, êsscs trechos, 2.143,159 
kms. de estradas estudadas . 

No setor de construção, foram grandemente 
intensificadas as atividades, com a utilização de 
novas e modernas máquinas de terraplenagem, 
formando um conjunto de 220 máquinas de to
dos os tipos, como sejam tratores de esteiras e 
pneus, equipados com lâminas e "scrapcr", moto
scrapers, motoniveladoras, escavadeiras, cami
nhões e outros equipamentos. 

Durante 1952, foram abertos 946,800 kms. 
de estradas, atingindo o volume escavado a .. 
11. 464,245 metros cúbicos . 

Assim se discrimina a quilometragem das es
tradas abertas, por frentes de trabalho: Na ro
dovia Belo Horizonte a Salto da Divisa 243 kms. 
nas frentes de trabalho Pedro Leopoldo-Sete La
goas-Paraopeba-Curvelo-Campo Limpo-Virgem da 
Lapa-Jequitinhonha-Guarani; na rodovia Belo Ho
rizonte a Ponte Nova 49,300 luns., nas frentes de 
trabalho BH.-3 Itabirito-Mariana-Poute Nova; na 
rodovia Belo Horizonte a Passos 53 kms. nas fren
tes de trabalho Formiga-Passos-Itaú; na rodovia 
São Lourenço a São José do Alegre até divisas com 
o Estado de São Paulo, em São Bento, 68,800 kms. 
nas frentes de trabalho São Lourenço-Pedralva- Pi
ranguinho-Divisas do Estado de São Paulo; na ro
dovia Itajubá a Poços de Caldas 43,100 kms. nas 
fren tes de trabalho Itajubá-Ipuiuna-Poços de Cal
das; na rodovia Poços de Caldas a Andradas 36 
kms. na frente de trabalho de Poços de Caldas; 
na rodovia Uberlfmdia ao Canal de São Simão 82 
kms. na frente de trabalho de Uberlândia ; na ro
dovia Virginópolis a Governador V ala dares e Man
tena 38 kms. na frente de trabalho de Governador 
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Valadares; na rodovia Uberaba a Comendador Go
mes 30 kms. na frente de trabalho de Uberaba; 
na rodovia Sapo a Dom Joaquim 4 kms. na 
frente de trabalho de Sapo; na rodovia Conceição 
ao Sêrro 13,300 kms. na Jrente de trabalho entre 
Conceição e Sêrro; na rodovia Pompéu a Moravâ
nia 13 kms. na frente de trabalho de Pompéu; 
na rodovia Patos a Pirapora 5,500 kms. na frente 
de trabalho de Patos; na rodovia Divino à Es
trada Rio-Bahia 3 luns. na frente de trabalho da 
Rio-Bahia; na rodovia Varginha a Três Corações 
3 kms. na frente de trabalho de Três Corações; 
na rodovia São Francisco a Brasília e Coração de 
Jesus 10 kms. na frente de trabalho de Coração 
de Jesus; na rodovia Curvclo a Montes Claros e 
Januária 8 kms. na frente de trabalho de Montes 
Claros; na rodovia Barbacena a São .João del-Hel 
5,200 luns. na frente de trabalho de Barbacena; 
na rodovia Bom Despacho a Martinho Campos 
1,000 kms. na frente de trabalho de Bom Despa
cho; na rodovia Guanhães a São .João Evangel~ ·ta, 
Peçanha e Santa Maria do Suaçuí 8,9()0 kms. na 
frente de trabalho de São .João Evangelista; na 
rodovia Guiricema a Miraí 23,000 kms. na frente 
de trabalho de Guiricema; na rodovia Pilangui a 
Pará de Minas 6,800 kms . na frente de trabalho 
de Pará de Minas; na rodovia Leopoldina a Ponte 
Nova 7,500 kms. na frente de trabalho de Guido· 
val-Coimbra; na rodovia Alto Maranhão a Lagoa 
Dourada e São João del-Rei 22,900 kms . ua fren
te de trabalho Lagoa Domada-João Hibciro; na 
rodovia São Francisco a Campo Belo 18,4.00 kms. 
na frente de trabalho de São Francisco; na rodo
via Guanhães a São João Evangelista, Santa .Ma
ria do Suaçuí e Teófilo Otoni 6,300 kms. na fren
te de trabalho de São João Evangelista, na rodo-



-55-

via Pedra Azul à rodovia Rio-Bahia 2,000 kms . 
na frente de trabalho de Pedra Azul; na rodovia 
Volta Grande a Além Paraíba e Pirapetinga 3,800 
kms . na frente de trabalho de Além Paraíba; na 
rodovia Couto Magalhães a Mercês e Capelinha 
30,500 kms. na frente de trabalho de Couto Ma
galhães; na rudovia Curvelo a Coi'into 19,500 kms. 
na frente de trabalho de Corlnto; na rodovia Fe
lixlândia a Pôrto da Povoação e Barra do Parao
peba 70,000 luus. na frente de trabalho de Felix
làndia; na rodovia Araçuai a C ar aí 3,000 kms. na 
frente de trabalho de Carai; na rodovia Carmo do 
Cajuru à rodovia Divinópolis a Formiga, bem as
siin na rodovia Estrêla do Indaiá a Santa H.osa e 
na rodovia Cidade Indus trial a Contagem foram 
iniciados os trabalhos de construção. 

Até Março dêste ano foram locados, nestas es
tradas, cêrca de 2. 000 quilômetros, tendo sido 
11herlos 1.200 quilômetros, com o volume escava
do de 15.000. 000 de metros cúbicos. 

No período de 15 de Junho de 1952 a 15 de 
Março de 1953 foram abertos cêrca de 800 quilô
metros e escavados 8.500.000 metros cúbicos. 

Os trabalhos de acabamento, referentes a re
gularização do leito, drenagem superficial, drena
gem lateral, abertura de caixas para revestimen
to sílica-argiloso, compressão e revestimento pro
priamente dito, vêm sendo executados diretamen
te pelo Departamento de Estradas de Hodagem, 
concomitantemente com os trabalhos de terra
plenagem. 

Ainda no setor de construção, foram execu
tadas várias obras de arte, tais como obras de 
arte correntes representadas por bueiros sob os 
aterros, bem assim pontilhões, pontes e viaduto , 
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que são obras de maior vulto ligando pontas de 
aterros sôbre rios c vales profundos. Nem tôdas 
foram concluídas por serem de construção demo
rada, principalmente quando a fundação exige 
cuidados especiais com cravação de estacas sob os 
encontros, alas e pilares que constituem a infra
estrutura que suporta a superestrutura, imprimin
do estabilidade a tôda a obra. 

Durante o ano de 1952 foram construida.!» 
1.685 obras de arte correntes e 24 especiais, com
preendendo pontes, pontilhões, viadutos, passa
gens superiores e inferiores. Das pontes mais im
portantes mencionaremos as seguintes, dadas por 
concluídas: ponte sôbre o Ribeirão da Mata e a 
passagem superior sôbre a Estrada de Ferro Cen
tral do Brasil na rodovia Belo Horizonte a Salto 
da Divisa, inauguradas por ocasião do lançamen
to do marco do Km 1.000; a ponte sôbre o Ribei
rão Jaboticatubas na rodovia Belo Horizonte a 
Guanhães; a ponte sôbre o córrego no Km 146,507 
da rodovia Pará de Minas a Divinópolis; a ponte 
sôbre o rio Capivara ua rodovia Araxú a Ubera
ba; a ponte sôbre o rio Maracujá na rodovia lla
birito-Ouro Prêto; a ponte sôhre o rio Verde na 
rodovia Montes Claros ao Sul da Bahia; e a pon
te sôhre o ribeirão V crmelho na rodovia Pequí
Maravilhas. 

No setor de conservação foram mantidos em 
condições de tráfego 9 .193 quilômetros de estra
das do Plano Rodoviário estadual, além de 582 
quilômetros de estradas municipais que recebe
ram assistência sob a forma de cooperação. 

No período já mencionado foram encascalha
dos aproximadamente 1. 200 quilômetros de es
tradas conservadas. 
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Dessas estradas, muitas receberam melhora
mentos tais como rebaixamento de grêdes em ram
pas muito fortes, alargamento de curvas muito 
fechadas, passagens inferiores para gado, cons
trução de variantes para a substituição de trechos 
de precárias condições técnicas. 

Tais melhoramentos são a seguir especifica
dos: Construção de pontes de concreto armado nas 
rodovias Belo Horizonte a Morro do Pilar, nos 
quilômetros 70, 99 e 12L1, Pará de Minas a Ahaeté, 
nos quilômetros 123 e 137; construção de pontes 
de madeira nas rodovias Guanhães a Capelinha, 
Montes Claros a Jequitaí, no quilômetro 115; cons
trução de pontes de alvenaria e madeira nas ro
dovias Patos a Catiara e Contendas, Oliveira a 
São Tiago, no .quilômetro 220, Virgem da Lapa a 
Capelinha (duas); construção de pontilhões nas 
rodovias Sete Lagoas a Pompéu, Barbacena a São 
João del-Rei, Montes Claros a Várzea da Palma, 
no quilômetro 139, Montes Claros ao Sul da Bahia, 
no quilômetro 18, Virgem da Lapa a Itaobim, 
Morro do Pilar a Carmésia; reconstrução de pon
tes nas Rodovias Ubá a São José do Barroso, no 
quilômetro 15, Montes Claros a Várzea da Palma 
no quilômetro 6, Montes Claros a Jcquitaí, no qui
lômetro 6, Babilônia a Patos e Guarda; reforma 
completa na ponte de madeira na rodovia Leopol
dina a Juiz de Fora, no quilômetro 16; reforma 
nas pontes e pontilhões nas rodovias Guanhães a 
São João Evangelista, Guanhães a Capelinha, 
Pará de Minas a Abaeté, nos quilômetros 271, 219, 
148 e 108, São João del-Rei a São Tiago, Barbace
na a Minduri, Barbacena a São João del-Rei, Ubá 
a Juiz de Fora, no quilômetro 89, Leopoldina a 
Ubá, no quilômetro 28, Leopoldina a Juiz de Fora, 
Montes Claros a Várzea da Palma, no quilôme-
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tro 20, Montes Claros ao Sul da Bahia, nos quilô
metros 186 e 204, Corinto a Pirapora, no quilôme
tro 77, Ponte Nova a Divisa de São Domingos do 
Prata (três), Virgem da Lapa a Itaobim (duas). 

No setor da pavimentação foram revestidos 
com alvenaria poliédrica 112.624 metros quadra
dos, já entregues ao tráfego. Acham-se contra
tados mais 26 quilômetros na rodovja Betim-Pará 
de Minas, 10 quilômetros na de Carrancas a Pe
dro Leopoldo, devendo proximamente serem as
sinados co11tratos para calçamento de 20 quilô
metros no trecho entre Lagoa Santa e Serra do 
Cipó . Deverão ser iniciados brevemente os tra
balhos de pavimentação da Rodovia Oberaba-Del
ta, providenciando-se para que seja pavimentada 
a estrada llberlftndia-Almeida Campos. 

As despesas realizadas com os trabalhos de 
pavimentação, durante o ano de 19;)2, atingiram 
o valor de Cr$ 7. 733 .547,30. 

A fim de dar maior desenvolvimento aos tra
balhos de construção e melhoramentos tias estra
das conservatlas, o Departamento de Estradas de 
Rotlagem atlquirlu 136 caminhões, de vários tipos 
e marcas, 23 autos-patrol, 12 camionetas, 3 jeeps, 
15 tratores e 1 rôlo com prcssor. 

Através do Serviço de Assistência Hodoviá
ria aos Municípios foi distribuída durante o exer
cício de 1952 a importância de Cr$ 17. 024 .560,60 
aos Municípios que satisfizeram as exigências da 
lei que criou o Fundo Rodoviário Nacional. 

Em cooperação com as Prefeituras, foram 
executados trabalhos rodoviários compreendendo 
estudos, locação, construção e melhoramentos de 
estradas municipais, bem como fornecimento de 
materiais para obras de arte, aqujsição de má-
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quinas e veículos, mediante financiamento, e con
servação de 582 quilômetros de estradas. 

O Serviço de Tráfego do Departamento de Es
tradas de Hodagem procede ao conlrôle das li
nhas de transportes coletivos, no referente a con
cessões e a fi scalização da observância dos ho
rários. 

No período de 13 de junho de 1952 até maio 
do corrente ano foram concedidas i316 linhas no
vas, perfazendo o total de 806 o número de linhas 
em funcionamento. 

A Estação Rodoviária de Belo Horizonte apre
senta movimento sempre maior. Com o acentua
do desenvolvimento do trúfego rodoviúrio inter
municipal verificado nos últimos anos, tornou-se 
insuficiente, impondo a uecessidade de sua re
modelação a fim de que pudesse coinportar o mo
vimento de passageiros e cargas. Será oportuno 
registar, a propósito, que no biênio de sua funda
ção, em 1941-19t12, o número de pa~sageiros .que 
se utilizaram da Estação Rodoviária atingiu a 
248.735, notando-se, do primeiro para o segundo 
uno, um aumeuto de cêrca de 40 .000. No qua
trlênio 1945-1948 o acréscimo médio anual de pas
sageiros foi de GO .OOO. No triênio seguinte 1949-
1951 êsse aumento chegou a 100.000 aproximada
mente. Finalmente, de 1951 para 19!)3 o aumen
to elevou-se para 140.000 por ano. Em 1952 o 
número de passageiros que se utilizaram da Esta
ção Rodoviária foi de G70 . 771 o que dá a média 
diária de 1. 837 passageiros. Eis porque se im
punha remodelar e ampliar a Estação Rodoviá
ria, de maneira que satisfizesse à enorme movi
mentação ali verificada. 

Duplicou-se a extensão destinada às pis
tas de saída e os ônibus das 112 linhas que se uti-
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lizam da Estação, em vez da fila longitudinal, que 
permitia somente a salda de 6 veículos, simultâ
neamente, encostam agora transversalmente, pos
sibilitando a saída simultânea de 18. Foi, por
tanto, triplicada a sua capacidade. 

Foram remodeladas as bilheterias, as rêdes 
de água e esgôto, modernizada a instalação de 
luz, organizado moderno sistema de alto-falantes, 
asfaltado o terraço . Tendo aumentado conside
ràvelmente o número de volumes despachados, o 
armazém de cargas era insuficiente. Para adap
tá-lo a êsse movimento, construíram-se platafor
mas de cimento armado com altura acima do 
teto dos ônibus, facilitando a distribuição dos des
pachos e malas nos gradis, sem se perturbar o mo
vimento de embarque e desembarque de passa
geiros. Cuidou-se igualmente de facilitar o aces
so à Estação achando-se na fase final as obras 
para o estabelecimento de duas pistas, uma desti
nada exclusivamente aos ônibus do interior e ou
tra ao tráfego dos demais veículos. 

A estatística rodoviária tem sido valioso au
xiliar para indicar as estradas de maior tráfego, 
bem como o tipo de tráfego que suportam, orien
tando nas providências necessárias para que não 
haja solução de continuidade no movimento de 
veículos que delas se utilizam. 

Foi o seguinte o movimento observado nas 
estradas de rodagem no decorrer de 1952: 

Com menos de 10 veículos em 24 horas: Fran
cisco Sá-Rio-Bahia; Montes Claros-Rio-Bahia; Sa
linas-Rio-Bahia; André Fernandes-Iracema; Rio
Bahia-Taiobeiras; Rio-Bahia-Água Vermelha; Pe
dra Azul-Jequitinhonha; Pedra Azul-Aeroporto; 
Oliveira-Pains; Oliveira-S. João del-Rei; Oliveira
Divinópolis; Oliveira-Gonçalves Ferreira; Olivei-
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ra-Cláudio; Oliveira-Formiga; Oliveira-ltapeceri
ca; Oliveira-Carmópolis de Minas; Lavras-Coquei
ral; Lavras-Belo Horizonte; Varginha-Belo Hori
zonte; Formiga-Pedra do Indaiú; Divinópolis-Pe
dra do Indaiú; Itapecerica-Pedra do Indaiá; Divi
nópolis-Itapecerica; Divinópolis-Neolândia; Neo
lúndia-Pedra do Indaiú; Formiga-Oliveira ; Belo 
Horizon te-Pium-í; Divinópolis-Pains; Formiga
Bnmbuí; Pt ins-Belo Horizonte ; Formiga-Santo 
Antônio do lVIon te ; Formiga-Cachoeira; Arcos-Di
vinópolis; Pains-Cachoeira ; Itapecerica-Passos; 
Formiga-Serra do Quiabo; Lavras-Divinópolis ; 
Formiga-Belo Horizonte; Formiga-Itapecerica; 
Divinópolis-Bclo Horizonte ; Pium-í-Formiga; For
miga-Arcos; Divinópolis-Capetinga; Formiga
Lambari; Formiga-Córrego Fundo; Formiga-Pi
menta ; Formiga-Pains; Formiga-Padre Doutor; 
Formiga-Lamounier ; Formiga-Campo Belo; Go
verr ador Valadnres-Peçanha; Governador Vala
dares-Virginópolis; Governador Valadares-·Gua
nhães; Governador Valadares-Mantcna. 

De lO a 20 veículos em 24 horas : Pedra Azul
Almcnara ; Almenara-.J a cinto; .J equitinhonha-Al
menara; Jacin to-Salto da Divisa; Lnvras-Boa Es
perança; Passos-Agropecuária. 

De 20 a 30 veículos em 24 horas: Passos-Nova 
Rezende c Passos-Jacuí. 

De 30 a 40 veículos em 211 horas : Sabará-Nova 
Lima; Oliveira-Belo Hodzonte; Oliveira-Carmo 
da Mata; Lavras-Varginha ; Formiga-Capetinga; 
Formiga-D ivinópo js; Jcquitinhonha-Itaohim; Pas
sos-Tolcdos; PasDos-Alpinópolis; Passos-Itaú ; Pas
sos-Jacuí . 

De tlQ a 50 veículos em 24 horas: Cambuqui
ra-Lambari; Botelhos-Cabo Verde; Passos-Cássia. 
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De 50 a 60 veículos em 24 horas: Curvelo-Pa
raúna; Curvelo-Corinto; Lambari-R:lmal; Poços 
de Caldas-Machado; Caldas-Santa Rita. 

De 60 a 70 veículos em 24 horas: Belo Hori
zonte-Itaúna; Curvelo-Corinto; Muzambinho-Gua
xupé. 

De 70 a 80 veículos em 24 horas : Cambuqui
ra-Campanha; Formiga-Divinópolis; Passos-Gló
na . 

De 80 a 90 veículos em 24 horas: Divinópo
lis-Entroncamenlo; Lavras-Nepomuceno. 

De 90 a 100 veículos em 24 horas: São Gon
çalo-Araújos; Araújos-Várzea do Caixão; Cruzí
lia-Baependi . 

De 100 a 140 veículos em 24 horas : Cambu
quira-Três Cornções; Caxambu-Cambuquira; Var
ginha-Três Corações; Varginha-Aeroporto; Var
ginha-Poços de Caldas . 

De 140 a 200 veículos em 24 horas: Varginha
Três Corações; Araxá-São Gotardo; Belo Hodzon
te-Crucil fmdia ; Belo Horizonte-Pará de Minas; 
Caxamhu-Baependi; Sabará-Belo Horizonte; Gua
xupé-Guaranésia; Araxú-Almeida Campos. 

De 200 a 270 veículos em 24 ·horas: Varginha
Nepomuceno; Pará de Minns-Juatuhn; Araxú-Ube
raba; Uhcraba-Delta. 

De :320 a 330 veículos em 24 horas : Belo Ho
rizonte-Nova Lima. 

De 500 a 510 veículos em 24 horas: Belo Hori
zonte-Uberaba. 

O Laboratório de Solos acha-se com ns 
sun s instalações quase terminadas, procedendo-1;e 
atualmente à conclusão de uma câmara úmida 
com todo aparelhamento indispensável . Foram 
feitos ensaios c estudos com diversos materiais 
a serem utilizados para revestimento de baixo 
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custo, ou de base ou de sub-base, especialmente 
nas rodovias Uberaha a Comendador Gomes 
(BR-31), Uberaba a Delta e Ubcrlfmdia ao Canal 
de São Simão. 

A Secção de Solos, para efeito de estudo de 
fundações nas diversas obras de arte, eJ~ecu tou 

305 ensaios . 

No intuito de difundir a moderna técnica de 
em slruçilo de estradas de rodagem foram convi
dados os professôres Francisco Pach~co e Silva e 
Milton Vargas, ambos do Instituto de Pesquisas 
Tecnológicas de São Paulo, a realizar conferências 
nest8. Capital, tendo o primeiro discorrido sôbre 
"Construção de aterros sôbre argila mole" e "Ber
mas e Drenas Vertica is de Areia" e o segundo sô
hre "Dimensionamento de Pavimentos F lexíveis", 
p elo Método Californiano . Foi tumhém convi
dado o e1 genhcíro Carlos Rosmau, que rliscorreu 
sôhrc cuslo comparativo dos pavimentos . 

A Secção de Geologia Aplicada às Rodovias 
executou lcvantnmentos geológicos das faixns de 
terreno onde ~crfío construídas obras de arte de 
grande vulto. E~; ta Secção encontra-se devido
mente aparelhada para se encarregar dos serviços 
especializados que lhe forem atribuídos . 

O Laboratório de Produtos Betuminosos c Cor
relatos está sendo instalado, devendo entrar em 
fllnci mmnento p1·oximamcnte . 

No período de 15 de j unho de 1H32 a 15 de 
nnm:o último realizaram-se sondagens de ter
reno, no toínl de 2. 827 metros, para o c::tndo das 
fun da<:ões destinadas a pontes, pontilhões e 
b ueiros . 

Efetuaram-se ensaios de compactação nas ro
dovias Uberaba a Delta , Ubcraha a Canal de SU.o 
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Simão, Uberlúndia, Ponte Nova. São Gotardo a 
Melo Viana e Monte Alegre a Ubcrlândia. 

Funcionaram normalmente, ainda que com os 
seus serviços enormemente acrescidos, a Assis
tência Administrutiva, a Contabilidade, o Serviço 
de Pessoal c a Tesouraria. 

Foi inaugurada a nova sede do Departamen
to de Estradas de Rodagem, com uma área total 
construída de 7 . 643 metros quadrados, dos quais 
5 .188 metros quadrados do prédio-sede propria
mente dito c os restantes referentes a galpões e 
instalações outras, como sejam Almoxarifado
geral e Serviço de lVIccanização. O novo edi
fício permitiu centralizar todos os serviços, do
tando-os de instalações amplas, o que certamente 
contribuirá para maior rendimento de tôdas as 
atividades ali desenvolvidas. 

No exercício de 1952, além de outras despesas, 
fora m mpregados Cr$ 184 .580 . 525,20 nos traba
lhos de construção. Cr$ 1. 903.601,80 nas obras de 
arte anteriormente discriminadas, Cr$ ....... . 
34. 7·15 .'137 ,20, em serviços de conservação de es
tradas, Cr$ 23 .196 . 843,40 com os trabalhos de 
m clhoramcn tos, Cr!j) 7. 733. 54 7,30 com pa vimen
tação, Cr$ 17. 850 .492,20 com a nova sede do De
parlamento, além de importfmcia de Cr$ . . . . . . 
17.024. 560,60 distribuída aos Municípios que satis
fizeram as exigências da lei que criou o Fundo 
Rodoviário Nacional. 

Enscj a-se-nos fazer referência, ainda que :m
múrin, i1s Hodovins Belo Horizoute-Rio c Belo Ho
rizonte-Sito Paulo, e cargo do Departamento N<t .. 
cional de Estradas de Rodagem. Os trabalhos 
de construção destas duas grandes rodovias in
ter-estaduais, de magna significação para o pro
gresso de Minas. prosseguem em rítmo acelerado, 



conforme é · do conhecimento geral. O Senhor 
Presiqente ·da República tem tomado tôdas as 
pl:ovidências pnra que essas duas vias de comu

.nica.çi'ío, cuja importância nos parece desnecessá-
rio realçar, tenham prosseguimento intenso a fim 
de qu<;! possam ser inauguradas dentro dos prazos 
111arcados, apesar das dificuldades que se têm 
apresentado . Passo decisivo foi dado com a iu
clüsão da Hodovia Belo Horizonte-Rio na cate
goria das de primeira urgência, o que possibilita 
a destinação de maiores recursos financeiros para 
üs r espectivos serviços de r en10ddação e pavi
.mcntaç.ão. Possivelmente em outubro deverá .ser 
inaugurado o trecho Belo Horizonte-Lafaicte, desta 
rodovia já remodelada. Quanto à Rodovia Belo 
ll1)dzont ~-São Paulo os respectivos scniços têm 
sido grandemente intensificados. ddxando prever 
que a sua ronclusã<' se dará no prt1zo programa
do 

Rêd<t Mineira de Viação 

De acôrdo com as autorizações constant es du 
Lei Federal número 1. 812, de 4 de fevereiro ck 
1953,' e· da Lei Estadual número 845, de 2 de dc
z.embro de 1951, os Govêrnos da União e de 
Mintts assinaram, a 7 de abril dêste ano, o Têrmo 
de Rescisf:ío do contrato de arrendamento da Rêde 
Mineira . de Viação, cumprindo salientar que fj _ 

caram· plenamente resguardados todos us in!e
rêsses do Estado relacionados com essn questi"ío . 

As ccimi::;sôes de que fazem parte rcpr('scn
tantes .do Estado e que foram desi~;w1 dns pelo 
Govêrno Federal, para procederem ao inven tário 
c ao arrolamento dos bens daqncla Estrncla c, 
hem . assim, para apurarem as contas de débito 
c crédito da Uxi,ião c do Estado de Minas Ger:.üs, 
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estão com os seus trabalhos bastante adiantado~ 
e esperam concluí-los nestes próximos dias. 

Apraz-nos ressaltar que o Estado, ao de
volver a Rêde Mineira de Viação ao Govêrno Fe
deral, pode envaidecer-se do muito que fez para 
n melhoria dêsse grande sistema ferroviário. 

A receita que, na ocasião do arrendamento, 
era d~ Cr$ 33.000.000,00 atingiu agora a soma 
de Cr$ 151.000 .000,00, isto é, 457,5% mais. As to
neladas-quilômetros de mercadorias transportadas 
passaram de 120 .000.000 para 260.000.000. O nú
mero de vagões de mercadorias cresceu de 1. 900 
para 2.402 e o das locomotivas elétricas de 5 
elevou-se para 27 . · 

· O Govêrno do Estado, no período de arren
damento, fez a ligação do trecho de Patrocínio, 
em lVIinas, a Ouvidor, em Goiás. na extensão de 
181 quilômetros; lastrou com pedra britada 2.275 
qu.ilômentros de via permanente; eletrificou 258 
quilômetros da linha, sendo 108 quilômetros entre 
Attg\lSlo Pestana e Minduri, e 150 quilômetros 
entre Divinópolis c Belo Horizonte. 

Está procedendo ao alargamento da bitola 
de 0,'76m para a de l,OOm no trecho entre Divinó
polis e Lavras, na extensão de 178 quilômetros, a 
fim de oÚerar a diminuição de 180 quilômetros 
nos percursos dos trens de cargas e de passageiros, 
sem baldeação, entre esta Capital e a rica zona 
do Sul de Minas. 

A exploração industrial da Rêde . conti
n 1ou deficitária. · Embora tenham sido forn eci
dos maiores recursos para o seu custeio normal, 
o desaparelhamento da Estrada é de tal monta 
que êsses recursos nuo conseguiram deter a as
censão dêsse saldo negativo . 
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· . · Várias causas concorreram para isso, desta
cando-se as seguintes: as más condições climáticas 
verificadas em 1952, que prejudicaram as co
lhcit~'~' dos cereais e do café, fontes principais da 
l'cccita da Estrada ; o aumento de vencimentos do 
pes!:loal, em cêrcn de Cr$ 25 .000.000,00; o con
'elamen to das tarifas; o aum ento consldcrúvcl 

do custo dos materiais de custeio; e, iínalmentc, 
o maior cmprêgo de materiais na reparação du 
via permanente c na reparação de vagões e lo
comotivas, cujo estado de conservação era dos 
mais precários. 

Em conseqüência, a receita que, em 1951, 
havia atingido a Cr$ 169.885.765,80, buixou parn 
Cr$ 151.509.259,80. e a despesa de Cr!p . . . . . · 
278 .359.423,00, verifica <.la em 1951, subiu para 
Cr$ 3t10 . 1JG4 . 856,50, em 1952. Cumpre-nos assina
lar que, para êsse acréscimo de despesa, só o au
mento de vencimento concedido ao pessoal con
tribuiu com Cr~ 25.000.000,00. 

Em 1952, os transportes efetuados sofreram 
redt1ção, comparados aos realizados em 1 % '1. 
não por falta de meios de transporte, mas pela di-
minuição de mercadori as a transportar . A tonela
gem de mercadorias transportadas foi de 738.780 
unidades, quando, em 1951, havia a tingido n 
810.034. 

Verificou-se o mesmo com o número de pas
~wgeiros transportados que, de 3. 786.183, em 
1951, desceu para 3. 552 .490 . 

Em 1952, as m ercadorias qnc a Ytll!ar;)Jl t m :1 i ~ ; 

110 transporte foram o culcárro, com 187 .272 1{:
nelndas, c o minério de ferro, com :l.J. G5D ton•> 
Indas, vindo em seguida o arroz beneficiado, cmn 
35 .031 toneladas, o cimento com 31-.695 e o sal 
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com 31 .521 toneladas. Quanto ·ao café. a pro
du ção foi pequena c grande parte se escoou pelo 
trnnsporte rodoviário, ficando para a Rêdc apen aR 
9. 2U4 toneladas, ou sejam 154.000 sucos. 

A Estrada continua contribuindn com apre
ciável parcela para o transporte de gêucro!'i uli 
mentícios das zonas produtoras para dois dos 
ma iores centros de consumo do país -- H.io de 
J anCiro e Belo Horizonte . Em 1952, foram · por 
cln transportados 565. 513 sacos de arroz c 182 . 3~fi 
sacos de feijão, c, dêsscs totais, vieram para esta 
Capital308AG8 sacos de arroz c 18.667 de feijão. 

Em rctôrno; os vagões foram aproveitados 
pDl':a o transporte Jc 520.520 sacos de cimento, 
produzido 11H fábrica instalada na Cidade Indus
trial, e destinado ao Triângulo, Estado de Goiás 
t: Sul de Minas . 

No período de junho de 1952 a janeiro dêste 
ano, a Estrada · collsumin em suas locomotivas 
725 .166 metros cúbicos de lenha, ~). 000 toneladns 
de carvão nacional , 7 . 400 toneladas de carvão u ;
trangeiro e 4 . 200 toneladas de óleo COlHhustívcl. 

Para diminuir ns despesus com combustíveis, 
n Estrada . vem executando os progrnnws de re
florestamento c de eletrificação. 

No ano passado, foram plantadas· c replantu
dus, nos seus hortos flor estais, 192 AlA mudas de 
eucalipto que, somadas às plantaç.ões dos anos 
anteriores, dào um total de 735 .542. 

Prosseguindo com os serviços de eletrificn
çào de suas linhas, a H.êde concluiu o trecho ele
trificado entre Divinópolis e a estação de Carlos 
Pr.atcs, nesta Capital, ntnna exh~nsão de 150 qui
lômetros. :f:ste trecho eletrificado já está em 
tráfego, correndo os trens de . passageiros c de car-

I 
" 
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ga rebocados por locomotivas elétricas, em núme
ro de 14. Cada uma delas tem uma potência de 
800 KW c um pêso aderente de 50 toneladas . 

A energia elétrica é recebida da Usina do 
C~afanhoto, lendo sido assinado, nesse ~entido, um 
contrato com a Centrais Elétricas de Minas Ge~ 
rais (CEMIG). 

Só nesse trecho eletrificado, a Estrada, que 
nntes despendia Cr$ 5.480. 000,00 com combustí
veis, irá despender apenas Cr$ GOO. 000,00 com 
energia elétrica, havendo assim um:1 economia 
mnwl de Cr$ 4.880. 000,00 . 

Sem boa via permanente não há possibilida
de de tráfego fcrroviúrio regular e eficiente e, 
por isso, a linha mereceu atenção especial da ad
ministraçáo. 

Foram empregados 558.947 dormentes; em
pedrados 10,500 quilômetros de linha e ref arma
do o lastrnmento de 52 quilômetros; substituídos 
12 quilômetros de trilhos desgastados por trilhos 
novos de 37,::WO Kg p/mctro, adquiridos na Usina 
de Volta Redonda; e empregados 12G .GOO quilos 
de parafusos nas talas de junção dos trilhos e 
281. 000 quilos de pregos para a fixação dos tri
lhos nos dormentes. 

As Oficinas de Divinópolis, Lavras e São João 
del-Ik i efetuaram, entre outros, os seguintes tra .. 
balhos, no período de junho de 1952 a fevereiro 
dês te ano: Locomotivas reparadas, 1()9; vagões e 
carro~ reparados, 871; locomotivas adaptadus 
com queima dores a óleo, 8. 

Foram recebidas 4 locomotivas a vapor, de 
fabricação francêsa, e 30 vagõe$ rnetálicos fecha
dos, adquiridos no Brasil. 

Prosseguiram os serviços de alargamento da 
linha entre as cidades de Divinópolis e LoYrus. 
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Em 1952, executaram-se os seguintes trabalhos: 
Roçado, 260.386,00 metros quadrados; desloca
mento, 13.265,00 metros <{lwdrados; terraplena
gem, 806 .335,000 metros eúbicos escavados; avan
çamcnto lin 'nl' do leito preparado, 14.640,00 me
tros correntes; obras de arte, 46 bueiros. 

Já tendo sido aprovado pelo Sen hor Presi
dente da Hcpública o Proj eto n.o 20 da Comissão 
Mista Brasil-Estados Ullidos, r clnt ivo ao plano de 
A]Jarclharncnto da Hêdc, n A .. dministração da Es
trada solieitou ao B:mco Naciom:l do Desenvolvi
mento Econômico o cinpr(;stimo para o financia
m ento dns ohraf; do progr ama apro'::HJo. Tudo 
faz crer (rue, ainda no corrcrüe ano, esse empr és
timo seja concedido, possibilitando, ~1ssim, à Hêde, 
r crnoclelnr c r ccquipar a sua via pcrmanen te e o 
seu material rodante e de tração. 

:\ ~ despesas r ealizadas à conta de Cap:tal do 
Cs lado, indenizáveis pela Vniúo, ern 1952, impor
tar am em Cr$ 10. 782.405,30. 

É d igno de ser mencionado o edifício da Ad
mi pü;tnH;no, na rua Sapucaí, nesta Capital. As 
obras dêss\.! edificio, in iciadas em 1!)46, tomaram 
;t.r ~ ndc imp ulso nos dois últimos anos. Foi êlc 
irwu~3urtulo n 8 de abril dês te ano . É t.odo de . 
concreto an •udo, com oito pavimen los. O Esta
do d cspcnd e ~1 com a sua construção cêrea de Cr$ 
1G . 000.000,00, importâ ncia essa qu e Ih(~ scrú inde
niznda pela União. 

Os órgãos de Assis tência Socbl e Rcemhol-· 
sávcl. manlidos pela Hêdc, prestaram r elevantes 
serviço:.; assistencluis aos seus empregados, quer 
promovendo os Cursos de Formação de Artífices, 
na· Escolas de Divinópolis c Lavrns, quer pres
tando-lhes assistência médica, farmacêutica, den
túria e hospitalar, ou ainda fomecendo-lhes gêne-< 
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1·os alimentícios a preços razoáveis, através dos 
armazéns escalonados ao longo das linhas. A Cai
xa de Aposentadoria dos Ferroviários da Rêde 
vem prestando auxílio ao pessoal com os scrvi
~os médicos e com os benefíeios de aposentadoria. 

Conforme esclarecemos, operou-se em defini
tivo n reversão da Rêde .Mineira de Viação ao Go
vêrno Federal . Em Mensagens anteriores dirigi
das a essa egrégia Assembléia Legis!ntiva tivemos 
oportunidade ae expor as razües que induziam o 
Gov{~rno de Minas a pleitear junto ao Govêrno Fe
deral a rescisão do contrato de arrenrlamento. De
vemos registar, neste ensejo, a solicitude, com
preensão e interêsse do Senhor Presidente da He
púhlica para que se alcançasse completa solução 
do assunto, de modo que fôssem plenamente aten
didas as pretensões de ·Minas. 

A situação a que chegou a Hêde ·Mineira de 
Viação, como aconteceu com outros sistemas fer
roviários do País, estava a exigir amplo reapare
lhamento, determinando investimentos qne, nas 
presentf's condições financeiras do Estndo e mes
mo pelo seu vulto, o Govêrno Mineiro não esta
ria capacitudo a realizar. Após estudos a que se 
procedeu e que foram submetidos no exame e 
apreciação da Comissão l\lista Brasil-Estados Uni
dos foi clnhorado um programa de reapardha
mcnlo da Rêde, parte a ser financiado em moeda 
estrangeira e parte em moeda nacional . O côm
puto dessa inversão, que permitirá remodelar c 
reupnrelhar êsle grande sistema ferroviário, ex
prime-se por cêrca de noo rnilhões de cruzeiros. 
Parece evidente que o Govêrno Mineiro não po
deria arcar com êsse compromisso, tanto mais 
que se tratav~ de uma Esh~ada arrendada .. .Além . 
disso, os cleficits de exploração industrial conti-
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nuavam a onerar o Tesouro do Estado. Ainda· no · 
exercício passado a parcela que coube a Minas, · 
no deficit verificado, se elevou a Cr$ .. · · · · • · · · 
!)4. 477.798,50, o que se refletiu no deficit geral 
do Estado. 

Estamos convictos de que, sob aflministraçúo 
fed eral, para que mais fàcilmente lhe sejam for
necidos os recursos financeiros com que se torne 
verdadeiramente eficiente, a Rêde Mineira se 
transforn:ará em poderoso instrumento de ativa- · 
çâo do desenvolvimento econômico das vastas re.: 
giões atravessadas pelas suas linhas. :f:ste o ob
jetivo principal que levamos em consideração ao 
pldte:ar a rescisão do contrn to de arrendamento
j\;Jais se robustece est::. nossa convicção ao saber 
que os planos de remodelação da Rêde Mineira 
já foram concluídos e aprovados, cuidando-se 
~1 ;;ora de operar os financiamentos para seu com
pleto reaparelhamento. 

Viação Aérea 

Setor que tem merecido a nossa a tençã <;> é 
o do estabelecimento de ampla rêde de campos 
de pouso que possibiltem rápidas e seguras co-.. 
municaçõrs por via aérea. Para um Estado que 
tem nas enormes distâncias e nos acidentes geo- . 
grúficos obstáculos muito sérios às intercomuni
cações e considerando também o impressionnnte 
desenvolvimento que se vem observando nos trans
portes por via aérea, parece-nos de nbsoluta ne
cessidade aparelhar Minas para que tôdas as suas 
regiões sejam servidas por linhas regulares de 
acronavegação comercial, possibilitando-se a in- .· 
da o acesso às localidades ·distantes em casos de:· · 
emergência; 



Criado o Departamento de Viação Aérea, es
peramos que possa desenvolver atuação intensa, 
uma vez que o Govêrno está cuidando de propor
cionar-lhe os elementos indispensúveis para a sua 
plena eficiência. f.:ssc aparelhamento dependia 
de mater iais n importar, o que acarretou delongas 
inevitáveis. Essas dificuldades, todavia, vêm 
sendo removidas, de modo que o Departamento 
(lentro em breve estarú capacitado n cumprir ple
namente a tarefa {lUe lhe é designada. 

Para estudos de campos de pomo já foram 
executados 128 levantamentos topográficos, niio 
se compreendendo nesse total as pistas de túxis
~H~reos e de aeroclubes, por serem estranhas ao 
Departame11to. Acham-se contratadas 48 obras, 
com a previsão orçmnentária de Cr$ 31.170.670,72, 
e mais duas por administração, orçadas em ... . 
1. 851 .030,40, perfazendo o total de Cr!j) ...... . 
33; 021.701,12. Dessas obras, 28 tiveram anda
mento normal. Deve-se observar que al~uns ter
renos, onde se havia feito levantamento preli-
minares, foram recusados por não atenderem às 
exigências mínimas admitidas. 

· Dentre as obrns concluídas três foram trans
feridas ao Govêrno Federal, sendo duas à Comis
são <.lo Vale do São Francisco (em Januária e São 
/raucisco) e uma à 3.n Zona Aér ea (Itajubá) . 

Os levantamentos topográficos realizados de 
março de 1952 a março de 1953 referem-se a cam
pos de pouso em Brasópolis, Bom Sucesso (2.0 le
vantamento), Botelhos (2.0 levantamento), Cam
pos Altos, Coração de J csus, Cruzília, Carmo do 
Paranaíba, Dores do Indaiá, Felixlândia, Itaobim, 
João Pinheiro, Ladainha, Monte Carmelo, Pnrn
catu, -Oliveira (2.0 levantamento), Perdizes, Piran
ga, Prata, Rio Novo, Rio Pomba, Snnta Juliana, 
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Stío Domingos do Prata, São Joi'io Nepomuceno, 
Ubá (~~ - 0 levantamento), Unai, Visconde do Rio 
Branco c Viçosn (levantamento para ampliação 
d:l pril :1eira e parn construção da segunda pista). 

Os proj etos de campos de pouso, no mes no 
período, destinam-se às ::;cguin lcs localidades: 
:\ çuccD ~~ . Airuorl:s, Botelhos, Carmo do Parnnaí
ha, Catngnase~·:, Leopoldina, Conselheiro Lafaicte, 
Coraç.ão de J ums, Felixlândin, Formiga (novo 
projeto), Guar; nésia (novo pwjcto), ltnobim, Ja
culinga, J equitní, Joaima, Machado (atualização), 
Medina, Monte Azul, Muriné, Nanuque, Pandei
ros, Paracatu, Passos, Patos de Mii1 as (2.0 proje
to), Perdizes, Prata, Rio Novo, Hio Paranaíba, Rio 
Pomba, Sabinópolis, Salto da Divisa, Santa Ju
liana, Santos üumont, Turmalina, Virginópolis, 
Sabinópolis, São Jvão Evangelista , Três Pontas (2.0 

projeto) , nchando-sc em vias de concl usão os re
ferentes a João Pinheiro, lUo Branco, Três Pon
tas (proj eto novo) , Unaí c Viçosa (a mpliação c 
cons trução) . 

Além dos contratos existentes, foram celebra
dos, no mencionado período, outros para obras a 
serem iniciadas e aditamentos para continuação 
de serviços em andamento nas seguintes locali
dades : Araguarl, Araçuai (aditamento), Carlos 
Chagas, Curvelo (aditamento), Capelinha, Cam
panha, Coromandel, Conselheiro Lafaiete, Campo 
Florido, Diamantina, J equitinhonha (aditamen
to), Jequitaí, Leopoldina-Cataguascs, Minas No
vas, Nanuque, Pedra Azul, Pará de Minas (adita
meuto), Ponte Nova, Rio Paranaíba, São Romão, 
Sacramento, São João Evangelista e Santo An
tônio do Amparo (aditamento). 

Atualmente, o Departamento tem obras con
tratadas nas seguintes localidades: de construção, 
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em Boa Esperança, Buenópolis, Carlos Chagas, 
Capelinha, Conselheiro Lafaiete, Espera Feliz, 
Formiga, Campo Florido, Itambacurl, Jequitaí, 
.eopoldilla-Ca taguases, Muzambinho, Minas No-

vas, .Manga, Nanuque, Ouro Fino, Patos de Minas, 
Par á de Minas, Pouso Alegre, Hio Paranaíba, São 
João do Paraíso, Silvianópolis, São Romão, Sacra
mento, Três Corações, Santo Antônio do Amparo 
(ntecanização) c São João Evangelista-Virginópo
lis ~mecanização); de obras complementares, em 
Almcnara ; de encascalhamento, em Bambuí, Cur
velo, Caratinga, Caxambu, Campanha, Coroman
del, Jequitinhonha, Lambari, Ponte Nova, São 
Lourenço e Varginha; de encascalhamento e con·· 
clusão da Estação, em Araguari; de melhoria de 
grede e eucascalhamento, em Araçuaí; de conclu
são, em Campo Belo e lbiá; de estação de passa
geiros, em Pedra Azul; de ampliação, em Peça
nha; de melhoramentos, em Porteirinha; de pro
teção e melhoramentos, em Ponte Nova; e de 
adap tação, em Hesplendor. 

Entre os trabalhos realizados nas obras em 
andamento constam os referentes a capinas . . . 
(1.213.076 metros quadrados), roçadas ..... . 
(1.278 .350 metros quadrados), deslocamento .. . 
(283.81'7 metros quadrados), escavação (475.752 
metros cúbicos), raspagem de terreno (66.290 me
tros quadradros), encascalhamento (82.820,60 me
tros quadrados) . 

Concluiram-se nas diversas obras em an
damento os seguintes serviços: encascalhamcnto 
de pista, em Araxá, Jequitinhonha, Lambari, São 
Lourenço e V nrginha; correção de grede e encas
calhamento de pista, em Araçuaí; terraplenagem, 
em Curvelo, Patos de Minas, Pará de Minas e San-
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to Antônio do Amparo; construção de hangar, na 
Pampulha; encascalhamento, em Coromandcl. 
Entre as obras inteiramente concluídas podem ser 
menci(,nadas as seguintes : de encascalhamenlo, 
em Alf( ~nas c Diamantina ; de construção, em Dia
mantina, Virgem da Lapa e Salinas; de adapta
ção, em Bocaiúvu c Francisco Sú; de adaptação e 
sinalização, em Taiobeiras. 

Não t~m sido poucas as dificuldades que sur
gem, quer de ordem técnica, quer de ordem admi
nistrativa, o que obriga a freqüt::ntes viagens dos 
funcionários aos locais de obras projeta das para 
fins de inspeção, de locação e de reconhecim~nto 
de terreno. Essas dificuldades, no entanto, vêm 
sendo removidas para que todos os serviços pos
sam ter o encaminhamento conveniente. 

Navegação Fluviai 

A Navegação Mineira do São Francisco, a des
peito das notórias condições de precariedade em 
seu aparelhamento <;lesde muito ali prevalecentes, 
tem procurado atender, na medida do possível, à 
região que conta no transporte fluvial o meio de 
escoamento da produção e de intercâmbio social. 

No exercício de 1952, envidaram-se esforços 
para aumentar o volume de carga transportada, 
tendo em vista satisfazer a premência de mobili
zação da economia. E, com efeito, bateu-se um 
recorde com 25.861 milhas navegadas, tendo-se 
realizado mais dez viagens do que o número mé
dio normal. Mas, pelo fato de que as emprêsas 
particulares dão preferência à carga de tarifas 
mais elevadas, deixando para a Navegação Minei
ra a que é menos remunerativa, a receita não 
acompanhou proporcionalmente êsse acréscimo no 
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volume de carga transportada . Mesmo assim, . a 
receita foi elevada de seis para se te milhões de 
t:ruzeiros, no exercício passado. Também foi 
maior o movimento de passageiros que se servi
ram das embarcações da Navegação Mineira: 
mais 2 . 000 pa s~;ngeiros do que no ano antecedente. 

A despesa elevou-se em razão dos aumentos 
de salários do pessoal, bem como da majoração 
do custo dos r~1ateriais. f~sses aumentos de salá
rios e vencimentos determinam necessàriamenle 
outros ::~créscimos, como sejam os referentes a se
gm:o contra acidentes e contribuições para o Ins
tituto de Aposentadoria e Pensões dos Marítimos. 

Do confronto da r eceita e despesa resulta mn 
í:eficil líquido do exercício na importância de Cr$ 
5.169. 682,60, com pu tando·-se na r eceita a parcela 
referente à suhveiJção fed era l por milh a navegada . 

Dur:1n tc o ano de 1932 fo ram construídas n as 
oficinas da N: vcgação Mineira três ch atas parú 
travessia dos rios São Francisco c Paracatu, que 
receberam o nome de "Zoé Machado", " Coman
dante Otávio ?~rachado" e "Pirapora". Construí
das em 1951, c pertencentes ao m esmo plano de 
chatas de travessia, acham-se trabalhando mais 
dua~, que são empregadas na transposição do São 
Francisco em l\fatias Cardoso c l\Ia ria da Cruz-:-

Como ocor rência principa l, ver ificou-se em 
W52 o naufrtl ~ ;i o em Rem anso, Es tado da Bahi n, 
da chata "Alcides Mirand a", não tendo havido, 
contudo, preju ízos de vidas nem de cargas, sendo 
essa cmbarençrío recuperada e transportada novn 
mente para Pi rnpor a . 

As principais mercadorias transportadas p~la::; 
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embarcações da Navegação Mineira do São Fran
cisco, em 1952, num total de 334.109 volumes, com 
o pêso de 12. 7t!9 toneladas e no valor de 84 mi
lhões de cruzeiros, foram, por ordem de importân
cia qwmto a volume físico: cereais e outros gê
neros, algodão, mamona, sal, bebidas, inflamáveis, 
tecidos, caroços de algodão, .fumo, cimento e ladri
lhos, medicamentos, couros e peles. 

O número de passageiros transportados de
vou-se a 19. 895, sendo 5 . 997 em primeira classe 
e 13. 898 em segunda classe. 



SITUAÇÃO FINANCEIRA 

Em Mensagens que já tivemos a honra de di
rigir a essa eg régia Assembléia Legislativa ofe
receu-se-nos cn scj o de assinalar que par a oh ter 
o equilíbrio orçamentário não era pr•)Jl ')úto do 
Govêrno sacrificar o desenvolvimento nonnul dos 
serviços administrativos e muito m enos procras
tinar a consecução de empreendimentos de caráter 
reprodutivo . Parece-nos que êstc e(p1ílihrio setor·· 
naria precário se conseguido por essa política in
consideradamente restritiva e por meio de fro s tra
ção das fontes de produção. Aind a que cs:;a d in ·fi
va determinasse encargos · pesando intensamente 
sôbre a situação atunl do Tesouro, cumpria u ·ei
tar os ônus na certeza de que as futuras adminis
trações e o povo mineiro colheri<1m os frutos 
dessa política de preparo das condições básicas 
para amplo desenvolvimento eeonômic;o. 

Temos reiteradamente advertido que é geral 
a tendência para · o aumento das despesas púbU
cas. :f::ste é fenômeno por assim dizer ineoereí-· 
vel, que tem de ser compreendido e ncci~o , se h~m 
que obrigue a ponderá-lo para a devida discrhni
nação do que seja mais útil e uecessúrio e dn 
que se mostre adiável ou dispensável. 

Observando-se a evoluç.ão da H.eceita púUi
ca de Minas, chega-se à conclw;fio de que é leu
to o seu crescimento, mais lento do qu e a pro
gressão da dcsp ~~sa pública, por fôrça de Jatô<·<..:s 
múltiplos mas, principalmente, pon1lie as pol>~ 
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siveis fontes de produção se encontram tolhidas 
para expansão mais rftpida c ord enada. A fôrça 
gravitacional da pobreza, a que se referiu ilus
tre economista pa trício, ainda lcm imperado a 
retardar o processo promocional do desenvolvi
mento econômico. 

Se a té nos países de mais ampla e sólida cs
·trutura econôrnica, dispondo de imensa riqueza 
acumulada, se verifica êsse fenômeno da despro
porcionalidade entre as rendas c as despesas pú
blicas, mais natural que essa circunstâlicia se 
acentue nas regiões que não contam com os meios 
·de propulsão e de contrôle da economia geral. 
Nêles, as despesas avultam sempre mais, quer 
pelas solicitações irreprimíveis do hem-estar so
cial, quer pela necessidade de promover e acele
rar o ritmo da produção. 

E' do conhecimento de todos que extensas re
giões do Pais, inclusive em nosso Estado, têm 
sido submetidas aos rigores de estiagens excep
cionalmente prolongadus e rudes, determinando 
a queda da p rodução agropastoril. Outras ir
regulari<.lades meteorológicas . concorreram tam
bém para reduzir as colheitas . Logicamente, 
essas contingências deveriam ocasionar cnfraquc
cin1e11to. no estado ccoilÔrnico, o que, por vjn de 
conseqü ência , repercutiria na sil ua çi'io fi.uancci 
ra . 

Poderá acrescentar-se que a notória retração 
do crédito bancário deveria redundar em apreciá
vel queda no movimento comercial -e na pmduçiíu 
industrial, cons tituindo ot1iro fator a influir dc
prcssivamente nas n'rHbs públicu.s, porqt!C 1111-'~ 

nor Q gir0 <.l as transações sôbrc que recu i n im:i~ 
dên<:ia tributárü1 , 

-. 
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tôda cs;J(ci c de l;l'O V C1: l c ) ~ ;. lJCl:l como a:.~r <l V:l ! l lo 
OS iJ l'CÇO~~ dos m~l tcrh\i:> C rmduto ~> ~:. p l i c ~ ~ d O '; llü:.> 

servi<:os da a dm in is tr~u; i\o , ;1 t1 :a d a pn tl! i ·): do i'a
men ie Jl~\S d<':;p :· ~ ; : ls p úhli.c:! ·; . 

i\.~;;~;_i rl:, :..; c, ~)or Ul ~l Jndo, ~Je restri t1g!u n ca;..:l-
1)0 d::·; inc;_t~C!lCÍD.; flsc)Ü;, p~la rl~(~::o r r)rcrluçfio 
c pl'Í'J '.~lt· rH~~ - ~c:),~o cc.~ ~ ( ' rr_'i ~~ l, par ou il'u t:·~:n se 
i orn ~<-·:c <.1:1;: ; dli' íei l rclnli :- : .: ; dc ~q ~v·:~~s :. ~ vu de 
ecrio !.l::' ilc . 

( ·;;_ '_' r et'!}( lo c :~~~ n i!1~lu:'· : 1e:. ~ < 1 t.)l'rc ::~J 1 r n, t:_\":t' c·J zl :;c-

qü0::cb :.; m a h ~: C riu:; ]J ' .. r r:; ; •: ::r.; ·:cr .ificrn r~1;1 al
guns ~'. elorc'; iB~;;or'an lr·:; ( ~ '.; n •;•;so com ;_1L::o cco

JH~.t:~ ~C~) . () cn;·l\ por (' ::'..::-~1pio, dcvl \1
' > i~' ~ !.JÚ ~) 

COi~zEt._~i):_·:~ d·) ~'-''t~!~;·~~ cq ~ tc:~c:l ~ ~; l! :~ \n~Jve l rc( ~ tH. : ü 

11~1 :; cul ~ :e ii ~t : ; . k ;i.c é prodt~ Lo c m', l· ~·co: , lw c: (h

m elltc, interfe r e, d irei:< c iudirc ianv~n ll', ín d o na 
c cmlO J; Üu { .. (cral qua·ulo lW ~; P. rrccnd~\ ~Jí r_• .• ; . 

Ct n prc, to< nv1u , a ccitm· t s con li n~: ~ nclas, 

l)Dl' t.l CG~l L ~) r íl Ú-1~1S OU e rd'tcB Ú-l~! S COl l l Útd 1::10 1" C-

soluto, na cert eza de que siltw'; oc~;, curn o c .: l~1:> , 

se rão snccd idclS p:> r outra ~ ; nwl:; f;1vorúvds, :-:cjn 

p ela co :1j m H;ilo de .í.' :l iôr~· ~; n~lt ~Jrai~:, s ja C l~ ~ r c
:;u ltndo d~l s L:cdi< a s p c:;l: s em ~H·ú l ica c (_!:·.: se 
des tin a: t : c.r:.ar melhores ccmd : ~;Dcs para ~~ · vo

luçiío econômica c soch l d o Estado . 

Pnssnmos, em scg11 idn, a cJrpô r a si u :w~: o fi
nancei r a dl1 Es tndo 110 (·xcrclcio de lD;-):2 , dv ·; ,·: t!Jo 

:Hlinr:b r que a~ ; pCl\·p c <.:liv ;-..~; d0:.; tc primeiro ~: rio

do do eol'L'cnl -:; c xcrcici.o ~ ; c <:,)i.'c:;; ':li :L:1 1 :· .. i ~m 

te p r om issorns , sob Yúrios asp ectos . 
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Re1ceita 

A receita total para o exercício de 1952 foi 
:orçada, pela Lei n.? 772, de 30 de novembro de 
1951, em Cr$ 2 . 571.072.500,00. 

De acôrdo com os resultados do balanço dêsse 
cxerc:cio, a arrecadação a tingiu apenw; a Cr$ 
2 . 351 .555.494,10, o que se traduz numa redução 
de Cr$ 219.517.005,90 em face da previsão orça
men tá ria. 

O total dessa arrecadação assim se distribui, 
-comparados os resultados com as estima tivas do 
'OrÇ:l mento votado: 

PREVISÃO Al\HECADAGXO DIFEHENÇAS 
Rccci!a Tribu-

túri a 1.930.6G2.500,00 1.602.82ií.4 84 ,60 2·16.8:!7.01 5,10 --
Hcce ita Patri-

111onial :39.507.000,00 :!0.087.033,20 !l.50!l.06G,80 -
Receita Indus-

tri u l 270.313.000,01} 250.06!l.!l28,UO 20.2 ·13.071,40 -
Receitas Di-

V<\rsas 120.000.000,00 '103.810.1 55,2/l 1G.J 8!l .8•1·1,80 -
.1.\ecc ila E x tra -

on.li núria 201.500 .000,00 27 •1.7iil.!l !J~,:;o 7:l.~li 1.!)02,50 + 
-- -- -- ·---- -

2. !> 71.072.500 ,00 2.:J51.555.1!J·l, l o 2l!J.5 17.00 5,UO -

Comparando o resultado acima com a arreca
dação obtida em 1951, verifica-se ter sido conse
·guida em 1952, para mais, a parcela de Cr$ 
435 .293 .691,90: 

]!)52 'J!lf>l DIFE!IEI':CAS 
Receita Trihu-

!ária 1.692.825.184,60 1.320 . 7(i2 .0G0,80 :J63.0 G2.52:!,80 + 
Receita Patri-

monial 30.087.!)33,20 24.742.260,00 5. :J 45. 673,20 + 
Receita Indus-

trial . 250.069.928,()0 255.!)77.78!),20 5. ll07 . 860,6Ct -
Receitas Di-

versns 103.810.1G5,20 79.815.33 1,!)0 23.994.823,30 + 
Receita Extl'll-

ordinária 274.761.992,50 225.063.460,30 48 . 798.532,2(} + 
------

2.351.555.494,10 1 .916.2Gl.802,20 435.293.6!)1,90 + 
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Quanto à Receita Tributária, verifica-se pelo 
quadro abaixo ter sido a seguinte, em confronto 
com a es timativa orçamentária, a arrecadação 
couscguida: 

Im pôs lo Ter
ritorial .. 

Impôslo d e 
'l'rnn sn1i ssão 
"Cnusu ~ :Mor

tis'' . . . . 

Imp ôsto dr 
Tronstn issão 

'
1Inter - Vj
v os" . . 

Jmpôsto d e 
Vendas c 

Cons ignações 

Im pôsto de 
Séto .. . . 

Impôsto sôbrc 
Minérios 

Tnxns 1\odo
' 'iárius : 

Art. 24 - Lei 
760 

Art. 34 - Lei 
760 

Tnxus de Ser-
viço de 
T rânsito 

'l'nxn de As
s isWut:ia 
Hospitnlnr 

Tnxns d e Es
tnbe leci
mcntos de 
Ensino . . 

Tnxns sôbrc 
Cnfé .•. 

Tnxa de Re
cuperaçiio 
Econõmicu 

PHEVl SXO /1. 1\1\ECADAÇ?i O DIF EHENCAS 

n:..ooo.ooo.oo 113.033.880,60 8.033.880,60 + 

:l7.00 0.000,00 4.900.494,30 + 

'J 50 .000.000,00 ".11l5.871.H2,ü0 15.871.112,60 + 

600.000.000,00 523.227.3li0,10 76.772.639,90 -

30.000 .000,00 27.44·1.Ml,80 2.555.958,20 -

10.000.000,00 !i .500.002,2() 4.499.!)97.80 -

1ü.OOO.OOO,OO 34.295.614,20 18.29G.614,20 + 

77.000.000,00 624.701,00 76.375.299,00 -

1.000.000,00 1.261.654,20 261.654,20 + 

86.412.500,00 72.637.019,70 13.775.480,30 -

250.000,00 970.338,10 720.338,10 + 

147.000.000,00 78.770.842,50 68.229.157,50 -

650.000.000,00 597.198.393,30 52.801.606,70 -

1 . 939.662.500,00 1.692.825.484,60 246.837.015,40 -



VerificaranH;e mnnenlos sensíveis JJa:> ru
bricas do impôsto territorial c 1-:ôbrc transmissão, 
enquanto ocorreram deerl:scimos naquela.., liga
das ú produção c circula :ão da riqueza. 

Convém nssinalar, na oporiHnidade, que sú
mentc a redução havida na ~;al'ra do café oca
sionou, na receita a ela ligada, queda em mon
tante superior a Cr:j) 270 .000 . COO,OO, aJém da <r
minuiçüo no vulto das o )el'af;õc~.; comerciais da 
mesma decorrente~;. De onde se deprcendc que, 
se tivesse sido normal a safra cnfceira, a mTcc~
dar·ão teria :-.:upcrado as estimativas da rcceitn. 

Cumpre também lembrar 'IUC, verificada a 
convcnil:ncia de se retardar, para melhor C\)

ordenação com o plano rodoviário do F:~tado, a 
rcgulamentnção da taxa denc nlinada pa:;sn~;eiro
quilômetro (art. 31 da Lei 7GO, de HJ:)l), deixa
ram de entrar para os cofres públicos recur 
sos estimados na proposta orçame!ltúría em 
Cr$ 77 .000.000,00 . 

Não fô~3sem os fatôrcs ~1 dvcrsos apontados c 
a necessidade de se rever m:1is dclalhadamcutc 
a questão da nludida La xa c teriam ~jdo Júcil
mcutc atingidas as previsõc. · <.lo on:amento, o 
que demonstra a scgun.Jll(~a com que foi cbbor:.t
da a respectiva proposta. 

Continua o Govêrno cnviflal)(lo esforços no 
~ent.ido de comhatcr a evasão c a soncgac;i:ío de 
rendas, respeitados devidmncnlc os lcgilimos 
interêsses do contribllintc, mas situando a re
ceita púhlica em posiç.ão compatível com as rea
lidades econômicas do Estado. 

Despesa 

A despesa, no exercício de 1952, foi proccs-· 
sada com obscrvúncia das nntor1zaçõcs lcgislati -
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vas c de conforn1idadc coTn os princ1p1os legais 
que disci >linam os gastos públicos . 

A despesa autorizada pma o exerclcio pns
Sl do n tillgiu a Cr q\ 2 .782 .G:H .01G,30, a:>1>Ün dis
tribuída por G"·;;f. os adminislr a ti vos : 

P a lúcio (_l t> C rn·C r no .. 

/' .. ·;~ .( 'I JJl l l t· i · ~ f.c·y,i;; l ~ t li Y a 

Tri1Hrn:11 <.Ir- C(J n las .. 

]l··l, = trl n llt í'll~o .Ju d 1í icn 
])"p:l rt :zL! t·n lo de /'..(l!ll i ll i:.lr: t<; tto ( ~ (' rn 1 
J ) · ·p ~·. rtmHcntn 1 ~ s ta 1: 1. 1 : tl i lr ~ 1 1t t" I) J'I t : : t r:t~c·~~ 

D "p:.nl~ t !l H:nh E slndu:t l t!e E:;ta lhi\icn 
1: ·p:ll' :~ l! ))"! dO n ('f) :..~rú;"i r't, 

D" ; ::Jr~ a n 1 ~" ~ l l n (_} (~ A:~ u:l~> t• En ' '"~~i : 1 EJL·lr: <' a 
1; ' JV! l'i:II !:t·ni.n de E~; ir:~da. ; tl r l~ ( ' '!~1fj1 · ! !l .. 

HCd, : 1\lht, ·i r !t d e Vi:u:f'l.') . . . . . .... . 

~ >· ~rdarin <lo l ntt·r: rd ' 
~ ~ ~· crd : t i ' ÍU d : :~: 1-'i ll ml'; :t! : ... .• ••• . • 

~ t·crelaria da i\!.rr i t"nltn l'n . . . . . . 

~ ~ ~ ·t'l'd~, ~· ia d e Educ.·:H.,'Cto . . . . . . 

S nr r d:tri :l d e Snúd !· e A~;!d~; l i'· J v...:i : l .. . . 

Sccrd:u·ia da \ 'ia!::-v') .. 
n ~.· pn rbnwnto d " CtHll!Wa· : f • Fi ~;ca l iz:P:úo .. .. 

:L 1 2~ Jt:~J , ( J (J 

H .:11 2 .:;21J.UO 

2 7 - i:~. v· : :~. :~ · l 

. ;~ !, 1. G!{i , OO 

2. li' :'.l. I :1:~.0'l 

' '!l ·l. 5 10,00 

:J S!JG . !;i;O ,OO 
:! . S:->7 . j {I: I,Oll 

1!1. 7t;(;. :lli '.',OO 

271). {J (JI) . (J<;Q, IHt 

~8!1 ' 111i li. (iil0.1)11 

:Ji l :.:: ·; ~ .021 .21) 

D':n . E>O. !-\ ! ::,oo 
27:!. . :~ I O. GtiO , :~O 

2-17. :~: ; j. !l:):~.t;O 

J :~ s. ·;· ::~; 7- : n:00 
'J 0:2 . ~ IIJ'i. SD:LUO 

•l. !; S3. IJUO,OO 

Foram r ev!gorndos ou abertos dura n te o exer
cício o:; scguinle.'> créditos : 

Cn1<1i los E s p eciais 

i tw r los . . . . 
Hev ig qr:c d os 

Cn!clilos S rt plc.•menlarcs 

i\ b cl"lo: . . . . . . . . 

Cr étl ilos J;x traonl ir11í l"ios 

i\ h cr lo . . .. ... . 

l ~c'' igon.u.l o . . . . 

~:l7 . 00:1. S-H>,JO 
1 no. 7os . ü 1 !i, 1 o 

3 . 000 .0 00 ,00 
~1. 73:> H3n,7o (i . 7:)!). 8:l!l ,70 

Gfi ü . G7~. 320,80 

O total das autorizações atingiu, portanto, a 
Cr$ 3.439. 207.337,10. 
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A Despesa realizada, também por órgãos ad
ministrativos, foi a seguinte: 

Palác io do Govê rno .. 
Assemh l ~ ia Leg is lativa . . 

'l'rihunal de Contas . . . . 
Depa rtamento .Jurídico . . . . . . . . 
Departmncnto de A<l lllini s tra•:ão Gr.rn l .. 

Departamento Es tadu a l ti" Info rm n~õcs . . 
Departamento Es tad ua l de Eslnti s t ica . . 
Dcpa t·lmncnto Geogrúfi co ............. . . . 

Departam ento de Ag u:1 s e Enr-rgin E léll'i ca .. 
Departamen to de E~tl'adas de J\odagcm .. 
Hêde Mine ira de Vi ação . . . . . . . . 
Sccrc laria do Interior . . . . . . . . . . 

Secretaria d as Finanças .. .... . . 
Secretari a d a Ag ri cu ltunt . . , .... . 
Secretaria de Educa(iio . . 
Sccrcturhl Uc Saúde e As . .; is l"Cn cia . . . . . . 

Secr<! lari a d a Viação . . . . . . . . . . . . . . . . 
Departamento de Compras c l'i sea l iznçãu .. 

::.07-t . ;;:1o,so 
J !J. OOS. 52G,30 

:J. 2n6 . :1 22,20 

2. O 17 . :t7G,30 

2. j.j(i.lli2.~0 
ll l .! . •11 J,:JO 

:1. 200. J o;;,:w 
:t. -l l-!. :112,HO 

2 1 . 21> 5 . !) l:l,20 

229. 1 7!1. G87,20 

3·1 O. •IG I . BGG,80 

:l.J:J.:: D!l .H77,:JO 

%3. (;8 1. 016,1 0 

2•1U. 1 !i!l. G77, ::i O 

2:1-! . 1:11 . :105,UO 
'1 81 . H:l7 . 1 !15,50 

171. 227 . !i85,90 
5 . ::;-,7. 871,00 

2 . 777. !jl).l . 5(i3, 70 

A despesa r ealizada, entretanto, apenas s~ 
elevou a Cr$ 2.777.504.563,70, isso r epresentando 
urna economia nos gastos, em relação ús autori
zações legislativas, no montaule de 700 milhões 
aproximadamen te . Mesmo en1 cotej o cmn a fi
xação na lei de meios, a despesa ge ral , por t~mto, 

foi menor, o que evidencia o critério dn econo
mia dos gastos, sempre que praticável. 

Esse fato demonstra a preocupação constan te 
do Govêrno de reduzir tanto quanto possível a 
despesa pública, sem prejuízo, todavia, da execu
ção das tarefas que interessam fundamentalmente 
a vida econômica do Estado. A r edução dos 
gastos só se operou quanto àqueles de na tureza 
adiável ou de reflexos remotos para os proble
mas vitais da coletividade mineira. 
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De acôrdo com a classificação da despesa por 
serviços, previ sta na legislação federal específi
ca, foram os seguintes os gastos do Estado em 
1952: 

Atlrn ini s trn<;ão Gl~ra J .. . .............. . 

Exa(·tlo e l•' i ~:ca l iznçrto Financt' irn . . . . . . . . 
S!'l'V i(;os de ScgnrrtTH_;a Púhl iea c .Assis lt~ndn Soc inl 
Scrv iç0s de E du ctHJ to Púb li ca . . . . . . 
Sel'\· iços d e Saúde Púhl ica . . . . . . . . . . 
l•'on J CI I ~o . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Serv i \'OS Indnstrinis . . . . . . . . . . . . 
Se r viços da ll iv i<ia Púlllica 
Snvi•:os d o U lilid,Hie Ptil> l ica .... 
Encnrgos D ivrrsos . . . . . . 

4~"1. o:1~ . " 15,10 
n1. 70S . S:l :I,DO 

21;7 . -152 . G!H,DO 
272 . 8•18 . 11 8,80 
1'71. 7:li.Hl,SO 
2 11.D15 . 0H ,50 
:1n1 . 5on . 3:15,20 
1115 . Oü:J. 774,00 
:1:15 . 07 -1 . 877,00 
:J7!) .lliü . !)97.00 

:l. 777 . 50-! . 5ü:J ,70 

í..: cer to que não existem, devidamente estru
turados, índices técnicos para a determinação dos 
gastos públicos por servi<;os . 

. Mas, no caso do Es tado, onde obras públicas 
inadiúveis rccimn~t lll a açuo pronta do poder 
público, verifica-se que não pode êste, com seus 
próprios recur~;o0 , desenvolver todo um progra
ma udmi.nis!rativo. 

Deve, por isso, r ecorrer ao crédito público, 
como tem sido afirmado . 

E, soh êsse aspecto, verifica-se do quadro 
acima que a despesa com o serviço da dívida 
pública se el eva apenas a Cr$ 1G5.0G~L77·1,00, 

cêrca de ;),!J % da despesa total, o que coJoca o 
Estado em posi1;ilo priv ilegiada 
S I~ prevalecer dêsse r ecurso para 
r eceita. 

para de novo 
a obtenção de 

Mesmo em rdnção ú receita arrecadada no 
último exercício, a despesa com o serviço da dí
vida pública em. H~52 não foi além de 8% do 
total conseguido, sabido que o índice normal para 



~.s~c CDcurgo J)Odc nUngir até ~~0% da receita 
o <:amentária . 

Considerada a de:; w~;a sob o 1 onio <!c visi:t 
dos cicmcnto:; de que o Govh·no s vale para con
sct;uír :;un · finalidudcs, a~;~;im ~·:c clns:;i.ficn : 

I',{a teria I 
1 . o·12 . n~:j . ~t:n,~Jo 

212 . 84G .tJ~H,Gü 

2 . 777 . Gü 1. !'5G3,70 

Comparados os (b:]os acimo. cc.n o:; de ir•:l!:ll 
natureza que figuravam no balanço ( ~O exercido 
pas:>::-HJo, obtern-se o seguinte quadro : 

13Sl 1 ~J :.,:~ n i r,~ t·r>n ç ·1 s 

Pessoa l 80 0.3·1 :J .Ot. ·1,!l0 1.042 .93:lA31,90 2-t2.oDt>.:lm,oo 
1\la tcr ial 208.58-l. Bü ,00 212.81!J..l3 !.GO 'J.2ü1 .5G3,fi0 
Dcs ]J. Di ver-

sas . Sü7.51 H.on,so 1.521 .721.700,20 G5·1.20G.G27, ·10 

1 .87\i A·IG.O O'i, 70 2. 777.50 ·1 .563, 70 901JJ58. :i58,00 

1 ·~m relação à despesa geral realizada , o.; 
gasto ::; com Pcssonl represen ta ram 37,5 por cento, 
o que, mesmo se se considerar o nm 1ento dos 
vencimentos, equivnlente a um acréscimo de a pro
ximadamente 242 milhões de cruLc:ros, serve 
parn demonstrar o critério do Govêrno em conter 
a progressão desta espécie de despesa, que, por
centunlmente, é hns tante mais baixa do que em 
excrclcios antcriore~;. Por outro lado, eviden
cia que os r ecursos financeiros foram aplicados 
na m ais eficiente manutenção dos serviços e, pr in
cipalmen te, em empreendimentos de cará ter r e
produtivo . 



Com efeito, o maior aumento da despes[ de
corre das contribuições, previstas pela Lei n: .. 
700, ao Dcpartmnc1: to Jc E~:>tr· d~s de Rodngcm c 
' r· · · 1 'l' · . l l\''. G . n _,clltJ.'als _~< , c rncns < c . unn · ~er[us , que se in-
clt'jram IW cbsifica(Jio de "Despesas Diversas" . 
Igu nlmeulc, como di.,semos, o aumento conce
dido ~10 func.ional!:m1o pela Lei n .'1 85G, de H)51 , 
que come(:ou a vi;;o~·ar em 1\!52, concorreu para 
clcvm· a d :>pesa em m~lis 212 milhões de cru-
zeJ ro:; . 

Convém notar qt:c a lei de mnnento Dos 
func (o~Júrios foi votadn sem n prcvis5o dos ne
ccss{n·ios recursos c ~:p c n ~1s no p rc~;supo<;to c1o nu
men[o da recciln ,ú.;J:cn, o titWl não se vcridcou 
pchn razões j ú mencionadns . 

~~crú de observar que, em rclnção ú Heceita 
gcrnl do Est::ldo, a porccntualidadc ainda se 
lll~l ;i tr~m bastante elevada. A despesa C' m Pes
soal .·eprescntn 41,~1 por cen to da arrccad :.H:ão 
total no exercício passado. E, relativamente à 
Hecci ta Trihubria npurnda em 1!.);)2, é de cêrca 
de fil por cento o. despe. a cfctundn com Pessoal . 

O quadro aba ixo demonstra , compnrativa
mente com a despesa autorizada, a que foi efc
tivnmeutc r ealizada por órgüos adminislrativos : 

Anlori.::a ~ ! rt Jlelf li::cula. TJi{ercnças 

PH lú cio d o 
GnvC rn o 1 .12.'l . 700,00 3.074 .:. :10,80 1 .3.18.1 G0,20 -

As•:<• mbléia Le. 
gi :_:l n ti va 1 n. 3:J2.215,00 1D .OOS .!i2G,30 32:J .GS3,70 -

T ri hnnnl de 
Con ta s 3.5H. 'i 21,GO 3.2%.322,20 2·17.70!),10 -

Depa rtmnento 
Jurídico 2.G72.G1 G,OO 2.0<17.37G,30 ü25.2:lD, 70 -
Dcpa rt amrnto 
de Aclm ini s -
t ração 2.704 .736,10 2.11G.1G2,30 558.57:1,80 -



Dcpa l'l a rll cnto 
Estadu a l uc 

Jnl'onllnçiícs 

Dcparta m cnt 1 
E stadua l uc 
Es ta Us ti cn . 

Dcpnr lmncnl" 
Gcogrúfico . 

Jlcpn rlamcnto 
de Águas c 
E n erg ia Ei r;
tri ca . . . 

n cpartantcnto 
uc Es trn uas 
el e Hodagmn 

J\ê<t.c Mineira 
de Viaçiio . 

Sccrc tn ria do 
Interior . . 

Scerc lnr ia d as 
Finan ças .. 

Sec re ta r ia da 
Agl'icuJiu ra . 

Secretaria de 
J!:un caçã o .. 

Sccrc tnri a de 
Saúde e As
s i s l ~!lc i a. 

Scc .t·ctaria <.lu 
Vi nçi'w . . . 

Depu l'famcnlo 
<.lc Compras 

90 

Jllllorisada !lea l izad<l Di[ er ell ças 

88•1.5.t0 ,00 8 11.-t JJ, :lO 73 .128,70 -· 

:L!l03 .UOO,OO 3 .200.1 05,:10 7 03 .iU~ , 70 

-t.!l27.8J5,:.o ::.nt.3 l 2,SO J. 5 t:l. 502 ,70 -

:m.2:!D.!i!iü,10 2 1.265 .!)1 :l , 20 J 7.973.6 t:J,20 ·---

:lO·l.32 l. !J00,1 O 229.1 70.GS7,20 75.H 2.2 l2,DO -

28!l.OOO .OOO,OO :J .JOA6·l .S5ü, 80 51.'1 G·l .85G,SO + 

:l n0.1 50AD2,00 :113.3DD.G77,30 25.750.81-1 .70 - · 

1 .171.378.028,80 ~ l(i3 . ü8 l. D •t G,1 O 207.GDG .OS2,70 

rl 25.0J :L!J 58,GO :.Wl.15ü.G7í,50 275.85·1.28 1,10 -

251.1 2!1. 7-18, 00 2:t .J. 7:n .:.w;; ,no 1 G . 3~:U.J2, 10 -

:.!08.000.722,21) 1 Bl.. :17:1!1!;,50 2!J .:i.j :J.52G ,70 ·- -

J í U27.U8õ,!l0 1i2.52G.li 10,:l0 -

5. 7:Jü.!l:lO,till ;:i.5ó7.P.7 J ,00 1 7!1.1 J !1,60 - -

:u ::n .207 .:::J7, to 2 . 'l77.ri O·L5li:;,;o li li J. 102. n:J,~ o - · 

Resultado do Exercício 

Quando da apresenta ção do r elatório das 
contas r eferentes ao exercício de 1951 , j á do co
nhecimento da Egrégia Assembléia Legislativa , 
indicava-se que não se esperava continuassem 
sendo atingidos os níveis promissores do equilí
brio orçamentário alcançados em 1951, se per
sistissem os efeitos de fenômenos que aluam ne-
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gativamcnte sôhre a receita pública, além de 
outros cujo contrôlc escapasse à ação do poder 
estadual. 

Como assinalamos anteriormente, verificuu
se a permanência dos aludidos fenômenos duran
te o exercício passado c, em conseqüência, não 
atingiu a receita os níveis esperados . 

Nessas condições, tomou-se inevilúvel o 
deficit de execução orçamentúria, visto ser inviú
vcl a paralisaçuo do programa de renliz:v;ões do 
Govêrno sem graves danos pnra a coletividade. 

I~sse de,{icil assim se demonstra 

1\ccci!a Al'l'<· c.adada . 
Despt\sa H1 ·< 1lizada 

Vcfícíl 

2 . :~ !i l. ;,,)[>. r!!) :f,10 

2. 7Ti. ~0·1 . !íGJ,70 

1~;;. :1 ·! ~. Oli:l,60· 

O dcficit acima referido assim se desdobra : 

Da Rêdc Mincim <l c Via~·üo (50 '!o) .. 
na Navcgaç:lo .:\f inc ira du s~1.o Fnlll C i~~ co . 
J>n s nlividadl's pf"r tincnles no Podt'r Púh1ico . 

!H . '!77. 708,50 
~!.~· 12.036,10 

322 . ü2n. 235,oo 

·l2!í. ~l.l !l . OG!l,60 

Considerando-se (!UC os set·viços de comu
nicac;ilo c transporte, tais como a H.êdc Mineira 
de Vi~1 <;fí o c a Nave~açuo Mineira do São Fran
ciseo, são hoje considerados de verdadeira utili
dade públicn, não sendo de rclevúncia, por 
isso, o fato de se apresentarem deficitúrios, che
ga-se ú conclusão de que, na realidade, o deficit 
de execução orçamcntúria foi de apenns .... . . , 
C r~ 322. G2D . 235,00. 

Além disso, convém salientar que o Govêrno 
destinou ao Departamento de Estradas de Roda~ 
gem, hem como ú Centrais Elétricas de Minas 
Gerais, em 1052, as importàncias de Cr$ . ..... . 
308. tf.4tl . 207,20 e Cr$ 135 . 7!JD . 603,40, respectiva
mente, no total de Cr!J) 44-1 .243.810,60. 



-92 --

J;;ssc total excede de C r:;; 121. GH. 57:í ,CO ao 
âeficit de execução Ol'Ç~lment:'tl'ia, no u mccrnen te 
a aiivídadc do Poder Público, t;emlo ccrio, ainda, 
que se des tinou a despe~>~!:> de n ~' turcza r eprodu
tiva, ni:io podendo sc1·, ~1ssim, cxamina(~ü sim
plesmente i;ob o ponto de vbta npenas finuncciro 
da realizaçuo do Orçamcn to. 

O dcficil de c. · ccu<:ã o orça men túria , ali:\ [-; , 
não dcv ~ser cou:;iderado scnfio em f nnc;fío dns 
rcaliz~1ções de carú ter econômico ou ;;ociiL , (íUC 
lhe dão origem, eis tJUC de nada vale o e(IHiLí.
lJrio financei ro entre receita c despesa qmmdo 
a silu ~1<;üo cc· nômica da colelivldadc está a exigü· 
medidas ilwdiúvcls de a mpaeo Oll p;·opiciae1enlo 
de comli (Çõcs de expansão. 

Fic~unos ern estrita fidelidade a ê~se prin
cípio c j ulp·nmos estar cumprindo nos~;u d ever, 
porquanto vimos execu tando o progran a a que 
nos propusemos, conform e podcrilo os Senhores 
Depu ta<.los verifi c~~ i· dos tópicos d e:.;b Mc.!us.!w·cm 
r ela tivos aos lrabulbos dos órguos c:-:_:,;cuLorcs do 
pr ogr:.nn a "Energia c Transporte" . 

.O resultado da exccuçi:ío o~·çamenl{n·i<., llcm 
como o das opemçõcs independentes do On:a
m en lo, tem nccessúrlam e nte de refletir-se na si

tuaçi:ío patrimonial, alte rando os valores in te
grantes do Ativo e do Passivo do Estado . 

.Jú é do conhecimento dessa Egn.:~gia Assem
bléia qu e, em virtude dos de ficils dos exercícios 
anteriores, o desequilíbrio entre o Ativo e o Pas
sivo era expresso, em 31-12-1951, pelo saldo n e.~)·a-

tivo de Cr$ 1. 083.765. H18,90. 
Em 1952, o resultado patrimonial das opera-
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çõcs Oi'Çnm~ntúr~us c cxtra-crçmncntúria;; foi o 
squinl.c : 

JJ cf if'i f p a tr in1nn lu1 d as n}H.'rn~ i) p :.; elo n :- r::lnu·nt0 , 

jnc lt uive .)0 (,1J do de[ icil d~1 ] ,r~ d P !\l incira 

2!)~). 802 . SOG,UO 

2'l . ê "J:l . S0 1,1 1) 

2% . JJ () . U07 ,30 

As invcrsõe.· r ealizadas em bcus d~ Elíl i d~~dc 
púiJlca , como sejam e ~; t radu s, pen te:> c outros, 
nuo silo susccp!lvcis de incorpm·~:~uo ~o ativo 
r cnl, mas npenas se rcg~:.;t:r!~1 em co:li:1s de com
p cns~H:i'io pnra d'c! (O de CStl ~ u~~lica . l~:;sUS in
VCl'SÕe ·~;, r ela ti \'a~; :J oJr~_':Js cuEcJu ~das c 1.1 cn1 n ndn
mcuto, se dc·.r~~:·a:n a 203 milll0,_·s <k cn,;:~i ros . 

1 ~ certo que c!a:; coni ·.iLucm p t\ra o de:>cn-· 
voivimcnto da ccm~omia geral do Esl:1<io c conse
<Ilienic no;.·maliz:H:üo l'u lnra da:> fil!~m{.: a:; pú
blica~_;, do que dccorrcrú o rc~itn,)~kci:m~nto <lo 
equHíln·.io da:; contas patrimonü1is . 

Alivo Os Yalore::; iu tcg:t·a n tc;; do Aiivo 
:~ot'rcn :nas segniJJtcs ~ ll !.cnu;õcs dnranic o e~crcí
cio pns!;:«lo 

I!en ~~ I1nóve is 
llens M (·,v, · i ~; . 
Jln n :: d<~ :\:.-

1urcza Lt
<l w:1 r i :t l . . 

T tiT.lS ti \..::O-

h i lll-1 .. . 

Al r n'J:,: t J ' i f'n·~ n 

Ci: t1rn l . . . 
Val or1·: tl•J r·:.:-

1:\dn . 
Cn:·d i l o ~ ; 1i ll 

E·:lntl• > 
Sald0s 1!o E.j

t~ , do . . . 
Cnn lu !~ T r :n1-

8 ; lúd n!: . ·. 

1 ~;r, t 

' " t. ~:m . so o , o o 
21!U7:~. :l7D , G O 

71:) .G70.<>1 J, !JO 

1 f\~ ' ) 
oJ•)~ 

7R!l.Gl 8.700,0 0 
: ! J ~ . l l i ' >.li G :UiO 

li70.21J5A71,20 

!IC .O·!!i .% 1,50 11G.0 1õ .!l li ·l ,50 

D i l't· rtill,' nS 

3S .:l:!.8 .000 ,00 ·i 
10 l. f!J l.7g:Lt;O + 

- t:L-tG.~ . 0 - : 0 , 70 -

57J.!l l 2.õ7l\ ,70 72 7.7G I. ! !J !J,50 ·t :.:.B I~ .R:l2,SO + 

:.! rio . : ~:l 3 . 0ô !i,!10 2-1B.fJ S0.807,SO 1 1.757.2!J8;10 -

5 :~ . 0 ! ) :3 .1~ü 0 , 0 0 S:l .O:í :J .nGO,OO 

3.3 10.0li1 ..117,!10 3.:'5 5. f.C 7.GOB,Oil ;, .\~ . >lOG .t U0 , 10 ·i· 



Evidencia-se, pelo quadro acil!Ht , o ap ·cciúvcl 
aumento de Cr$ G113.80G.190,10, ttue decorre da 
incorporação de imóveis consl ruídos ou adqui
ridos, da integralização de n<;ões nos Bancos ofi
ciais c na Centrais Elétricas de Minas Gerais S/ A., 
bem como do regislo de outros valores de menor 
monta. 

Passivo - Não poderia o Govêrno levar 
avante os empreendimentos que vem iniciando 
nos ·diferentes setores da Adrninist ração, se cou
lasse apenas com os recursos nornwis do 
Orçamen to . 

Nesta emergência o a:J êlo ao crédito público 
tornou-se inevitável e, m esmo, justificável, pois, 
as gerações futu r as, principais bencficiúrias de 
tais empreendimento~• . devem também arcar com 
uma quota-parte dos encargos dêles decoiTentcs. 

A Dívida Púhlica do Es lado se elevava em 
:n de dezembro de Hl52 ú importância de .. ... 
Cr$ 5. :~2~ . 750 .143,20, de acôrdo com a seguinte 
classificação : 

Dívida Fumlada Ex lerna : 

u) Em titu los . . 
ll) Por contratos . .. 

lli vi! la Ftmdntla Jnlcrnn : 

:n. In.not. 711 
27 . 72 1. 57(j ,!IO 

·1. n:J:l . 56~. s oo ,oo 

;.o. UüB .18 1,60 

a) Em ltpó liccs . 
b) Por cont rato ~ Gn. ü7 .t.1 5B,no :l. 57 1. n7 .n:.s ,no 

Divltln F lutu nn1c : 

a) Depósito~ . . . . . . . (i1.8nti.20:l,80 
b) Hcs tos a Pagar . . . . . 557.2:l2 . 0Hü,80 
c ) D iversos . . . . . . . . l.388.ü52.5!1,1,10 
d) Contns Trnn s itórins . . 5!15 . 887 .800, 00 2. G03. G43. 603,70 

5. 225 . 750 . 134 ,20 

Dêste total devem deduzir-se os suprimentos 
em poder de diversos agentes r espons:ivcis para 
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pagmnenlo <le compromissos classificados como 
"Hesios a Pagar", no valor de Cr$ 83.457 o 236,40, 
re<luzindo-se, poi~>, o total da dívida a o o o o o o o 
Cr~i 5 o H2 o 2U2 o 8D7,80 o 

Não sendo possível, em virtude de circuns
lftHCÜls jú aponludas, a redução d~1 dívida pú
hlica, foi prcocupaçuo do Govêmo não deixá-la 
congelada o 

Para is lo, r ealizou novas operações e com 
o seu produto resgatou os compromissos de mais 
nrgentc liquidação. 

A díYida funchHla externa sofreu uma rc
dn<(ão de CrSj) 2202290141>,70, pnssando a figurar 
no Balanço por Cr~ !}00868.481,600 Nesta re
dução está incluída a parcela de 18 milhões de 
cruzeiros paga it lnt ~.-~rn:1 t:mw1 (; cr. cr: ll Electric 
por fornecimento de m aqu; nú<oios ú Usina Hidre
létrica de Salto Grande o 

A dívida fundada interna, decorrente de 
contra tos com cstabclecimcn tos bancários, rcdu
.ziu-sc de Cr~ 6710 217 .470,00 em iH-12-51 para 
Cr!j) ();)706740158,90 em 31-12-19520 

Com o produto de di versas operações rcnli
;mdas, acrescido de recursos normais, conseguiu 
o Govêrno r egularizar, c, m esmo, r esgatar uma 
grande som a de compromissos, dos quais alinha
lnos abaixo os de maior vulto : 

.Juros de npó lices d e cxcrcic i" s nn leriores 82 . 008 o 621,20 
Contns de foruee itucnlos c prcsta~·fi.n de servi ços, 

de cxcrcicios nnlcri orcs o o . o 1Dlo 07<1 . 830,80 
Vcn cimcnlos d e cxcrdcios nntrriorc~ o 18 o·lU9 o 786,20 
Com promissos hnncúrios l iquidados c refo r -

mados o o o o o o . o o o o o o o o 2-16 .1l3n o 8<>8,20 
Promissórlns rcform udns c li<JUidadns o . o o 1 . 329.451.257,40 
Supri mentos feitos à 1\Mc Minci m de Vin~ito e 

pagnmento de suns conta~ o o o o o o o o 114 o 707 o 282,30 
Suprimcu los feitos it Navcgnçüo Mineira do São 

Fran cisco o o o o o o o o o o o o o o o 120021.173,40 
.Subvençfto concedida à Fucnldadc de Medicina 

de Juiz de Fora (Lei 8R8) . o o o . o o o o 20.000o0 00,00 
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O Serviço da D.ívic ~ a P ública vem f;CJH.lo feito 
com a po ~.;s ívcl r egularidade . As verbas de; ti
nadas a êssc serviço, em l~ii52 , a tÍIIi~iram a im
portfmcia de C r~ 1 G5 . OG3 . 77 4 ,Oü . Para pau;a ·
m ento de juros c umortiza<;ões em atn ::;n, bem. 
como dos vencidos em. 10G2, desemhol::on o Es ta do 
1:38 milhões de cruzcL·os, não ohstarüc :1--; dificul
daz cs Lnancc!.ru;, d.n~rJ:_:k c~{C'.'ckio . 

A taxa m6dia de j uros, lev: ndo-sc em em !.a 
ns ~:Jespcsn~_; C01npl ,~rnc!Jtt~' ' ~ _·s (lê~;Je. ;-~crvir:o, nUo 
n tinge a 5 % da to(Dlidade da divida p ública . 

Cwuprc, também, crxL:n:ccr que êsscs cn
car,:;o:>, ·cla iivamen te à receita orçrullCiltúria, não 
vi:ío ~:l~m de ~ %, índice êstc mu íto iDú.:r~m· ao 
usualmen te a dmitido para compromissos desta 
n a tureza . 

P elos comentúrlos que nc~1hamos de fa zer po
dcruo os Scuhorcs De mtndo:; avaliar m; ecfon;os 
da admin is ll'a<;.üo no selor f<:zcndário . 

Um Govérno <IUC rem rroca rando realizar, 
com ê;· Ho, o prowam n de ljJwri< (;üo ccm1ômica do 
Es lado, Í.C!~l, necu..:~;:.\~·i:mwn!c, de :~c def rontar com 
trcllJClH.las di riculdadcs finance iras . 

P;~ ra snpcró-L::, cont:m!O~> com a 'Htii'ióUca 
c cí'ic.icnic cotl~)()ra ,:üo (io:; ilu:;l re:; r eprc:;:_:n

téwlc; do Pn ·o l l~incj; ·u, iJ O l ' i.I UI~ (; collll:ll 1 o llo::;:-;o 

ohj clivo de ::cc ·r;uirtl ·nío I'COllômice-· l' in<lllCCiro do 

,i 1~(j ~tdü . 

Con liuuou sendo propósito coll ~ t <!il l c do Go
vêrn o mclho r~1r o ~,; i:;tcma de prepa~·uçi1 o da pro
pos ta on;arr.. cnlú.ri :.l , a fjm de que a n1csm:1 , al ém 
de obedecer aos r cquisi t >s téeaicos tr adiciomüs, 
cstahclc\~ a um vcnlndd ro 1lnuo de admi nis tração, 

' ! 

.. 
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de r ealizações do poder público em benefício da 
coletividade. 

Sóht·etudo o angustiante problema dos crédi
<litos ~:;uplementares, que chegavam a represen
tar verdadeiro orçmnento paral~lo, com conse
qüências danosas na apuração da execução da lei 
de meios, constituiu pon to de constante observa
ção para a aplicação de medidas tendentes a cor
rigir a anomalia. 

O exame acurado dessa matéria permitiu que 
se c011seguisse, na execuçi'io do orçamento para 
1952, que a porcentagem dos créditos suplemen
ta res sôbre a despesa fixadn fôsse apenas de 4% 
(quatro por cento). 

A fim de tornar mais segura e precisa a ta
r efa de elaboração da proposta orçamentária, ga
rantindo, ao mesmo tempo, a exata observflncia 
das norrnas técn icas sôbre o assunto baixamos, 
em complemento :\s providências anteriores, o 
Decreto n .o 3 . 979, de 17 de rnarço do corrente ano, 
dando a uma das Divisões da Contadoria-Ge , al 
do Estado a função precípua de r ealizar aquêle 
trabalho, corno tarefa permnncnte e n iio npcnas 
ocasional. 

Política Tributária e Fiscalização de Renda:; 

Durante o exercício de 1952 continuaram os 
órgãos competentes da Adrninistraçuo cnvidan
do esforços no sentido de consolidar a aplicac;ão 
da Lei 7GO, de 1951, que introduziu alterações 
em alguns tributos estadtl'l.is e atualizou nor mas 
de fiscalização tributária . 

Não é demais r epetir que as nossas incidên-. 
cias tr"butárias continuam sendo mais modestas 
do . que as dos Estados vizinhos, excluído o de 
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Goiás. Igualm ~nte, soh o ponto de vista ecooõmi
co, os ônus fiscais se expressam por índices per
feitamente compatíveis com a resisti!ncia econô
mica dos produtos trilll!tado~;. 

As maiores críticas à citada lei tiveram 
or.igem no fato de que a mesma, no interêsse 
precípuo <lo fisco, estabeleceu um severo siste
ma de penalidades com o objetivo de diminuir 
a evasão e coibir a sonegação de rendas. 

Estamos certos, porém, de que as medidas 
consubstanciadas naquele diploma legal, além 
de acautelarem os legítimos direitos da Fazenda 
Pública, não causam quaisquer embaraços à 
maioria dos contribuintes constituída exatamen
te daqueles que cumprem a rigor seus deveres 
fiscais . 

Estado mediterrüneo, com a produção a es
coar-se por uma rêde de estradas construídas 
sem planificação adequada, só mesmo a través de 
Postos de Fiscalização, quase sempre móveis, 
seria possível advertir o contribuinte da neces
sidade de quitar-se com o fisco no tempo próprio 
e no local da produção. 

Daí a exigência legal que é uma tr adição 
em nossa legislaçflo fazendária de acrescer da 
quota . penal os tributos, em caso de inadimple
mento, o que se rve para alertar o contribuin te 
sôhre a vantagem cle realizar o pagamei to nas 
exa torias, no momento de deslocar a produção, 
ou de vrtler-se da faculdad e legal de utilizar-se de 
guias de fiscalização para a cobertura dos produ
tos transportados. 

Os Postos de fronteira representam uma ga
rantia para a arrecadação dos principais tributos, 
ou sejam o impô to de vendas e consignações .! 

a taxa sôbre serviços de recuperação econômica. 
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~ qual indde conjuntamente com aquêle desde 
sua criação. 

Releva notar que estas medidas, embora 
tenham suscitado no Imcio de sua execução 
alguns debates e controvérsias, visam a resguar
do m 1 pri;ic 'pio unlvers:tl, tlllal scj a o da igual
dade tributária. 

O que se deve fazer, sem dúvida, é sistema
tizar o aparelho fazendário e facilitar a ação do 
contribuinte, cujas boas disposições para com o 
Estado mais se acentuam à medida que o pro
grama de obras necessanas à nossa expansão 
econômica alcança uma fase de desenvolvimento 
que compensa quaisquer sacrifícios. 

O Govêrno vem tomando várias medidas a 
fim de melhor aparelhar os órgãos inc 1mbidos 
da orientação técnica e da arrecadação da recei
ta, aperfeiçoando ainda o aparelho fiscalizatlor . 

Soh tstc aspecto foi determinada a instala
c;iio de vúrios Postos de Fiscaliza<~i.lo, nos cn ron
cnmentos rodoviários mnis importantes c nos 
pontos de ma·or eseoamento da produção. 

Os Postos de Fiscalização, no exercício pas
sndo, rccolhcrm 1. 355.126 gu ias de fi scalização, 
com o valor declarado de Cr~ 11.297 .641.314,60. 

Comparando-se o valor dessas guias com o 
da arrccada~~ão efetuada pelos mesmos Postos no 
aludido período, no montante de apenas Cr:P 
9 . 12;~ . 0-F55>0, cheg~H;c fàcilin cntc ú conclusão de 
que procede a afirmníiva de que têm êlcs função 
mcramcr ic fisc u1i!:ndo rn , ~a) d ::.' twmdo eohrnn~;a 
de tributos em circunstáncias excepcionais, como, 
por exemplo, na falta de guia, ou na tentativa 
de contrabando ou de sonegação. 

Procurou igualmente a Administração com
pletar o. aparelhamento material e o quadro de 
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pessoal das Delegacias Fiscais do Estado, a firri 
de lhes permitir o desempenho da missão de in
éentivar e uniformizar a fiscalização de rendas, 
imprimindo-lhes, ainda, um ritmo de trabalho que 
faça desaparecer ou reduza ao mínimo as diver
gências entre o fisco e os contribuintes. 

Cuida, ainda, o Govêrno de esclarecer as 
dúvidas surgidas quanto à aplicação da Lei n.9 

7GO, de 1951, cujo conjunto de medidas, no as
pecto de fiscalização de rendas, constitui um 
imperativo de defesa dos interêsses fazendários. 

Tiveram prosseguimento as trocas de idéias 
entre o fisco e as Associações de classe com o 
obj ctivo de demonstrar não só a legitimidade 
daquelas medidas como, ainda, que as majora 
ções e incidências tributárias operadas por aquê
le diploma legal estão inteiramente vinculadas 
à execução de obras do mais alto alcance para 
a economia mineira e para que não perca o 
Estado a posição de relêvo que sempre lhe coube 
no seio da Federação. 

Emissão «Binômio Energia e Transporte» 

A 5 do cor!.·ente mês sancionei a lei votada 
pela Egrégia Assembléia Legislativa, que tomou 
o n.? 93G, pela qual fica o Poder Executivo auto
rizado a emitir apólices até a importúncia de Cr$ 
2.000.000.000,00 (dois bilhões de cruzeiros), em 
séries de Cr$ 500.000. OOG,GO ( quhhen los rn ilhões 
de cruzeiros), cada uma, juros de 7% (sele por 
cento) ao ano. 

O produto dessa emissão destinar-se-á à exe
cução de obras do plano de energia c transporte, 
bem assim de colonização c saneamento das 
terras públicas e à recuperação do solo. 
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No mencionado diploma legal são especifi
cadas as condições e as finalidades dessa opera
ção de crédito. Ao enviar à consideração da 
Egrégia Assembléia Legislativa o projeto ora 
transformr.do em lei, fiz acompanhar a respec
tiva mensagem de ampla justificação desta ini
ciativa. Com efeito, não era possível custear as 
obras do programa de energia e transportes, assii!1 
como os demais empreendimentos que se apresen
tam inadiáveis, por meio dos recursos proporcio
nados pelas arrecadações tributárias. Os mon
tantes dos investimentos que é urgente rea
lizar, a fim de que o desenvolvimento do 
programa de obras não sofra retardamento 
nem solução de continuidade, impõe a ne
cessidade da obtenção de recursos mais imediatos 
que não podem ser comportados dentro das do
tações orçmnentárias, mesmo que se agrave ex
traordinúriamente o "deficit", o que, aliús, criaria 
·novas e maiores dificuldades. As inversões a 
realizar, ainda que se computem somente as que 
se tornam indeclinúveis no corrente exercício, 
excedem <.!e muito as disponibilidades do Tesoum 
que já se acha sohrecarregado com os investimen
tos até agora operados. 

Êsscs c outros aspectos ficaram amplamente 
esclarecidos na fundamentação do projeto de lei, 
quando encambhado à apreciação da Egrégia 
Assembléia Legislativa do Estado. O Govêrno, 
ao tomar esta inicia ti v a, não só seguiu a orienta
ção mais aconselhada e que tem sido traçada 
por muitas nações, conforme ainda no momento 
se pode verificar, mas também ponderou devi
damente as altas conveniências do intcrêssc pú
blico, pois que não é admissível retardar mais o 

::esfôrço de rcerguimento econômico de Minas par·a 
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·colocá-la em perfeita equivalência com outros Es
tados. E se a geração atual está suportando 
encargos a fim de promover e impulsionar o pro
gresso geral de Minas, nada mais justo que a ge
ração sucessora, principal beneficiária dos em
preendimentos que ora se efetuam, tenha uma 
quota-parte dos ônus . 

Para a consecução de programas como o que 
. se está desenvolvendo, que se definem e assina
lam pelo seu caráter de investimentos reprodu
tivos, o mais adequado e conveniente é recor
rer à emissão de apólices, porque o ônus se dis
tribui por um largo período de tempo e por tôda 
a comunidade social. Assim têm procedido 
outros Estados e outros povos. 

Com o produto da emissão ora autorizada 
o Govêrno ficará habilitado a prosseguir sem des
falecimentos nas suas realizações que virão be
neficiar ampla c profundamente o nos::,o Estado. 
E se já foram aplicadas vultosas somas nas obras 
em curso, maior desenvolvimento podera ter 0 

programa a que se acha devotado o Govêrno . 
Para a efetivação das operações autorizndas, 

foi o assunto submetido à consideração do colen
do Tribunal de Contas e tamlJt!m se expediu o 
Decreto n.Q 1. O:í.O, de 9 do corrente mês, pelo 
qual se procederá à em1ssao da primeira 
"tranche", na importúncia de Cr$ 500.000.000,00 
(quinhentos milhões de cruzeiros). 

Caixa Econômica 

A Caixa Econômica do Estado de Minas 
. Gerais continua a desempenhar função relevante 
em nossa vida econômica, principalmenk pela 
sua política de inversões que permite levar à 
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coletividade mineira recursos para a realização 
de empreendimentos de evidente interêsse. 

A tôdas as regiões do Estado têm sido pro
porcionados financiamentos necessários à execu
ção de obras consideradas indispensáveis ou 
inadiáveis, amparando-se ainda os pequenos 
agricultores através de conv;;nio com a Associa
ção de Crédito e Assistência Rural (ACAR), pro
movendo, simultâneamente, o aumento da pro
dução agrícola e pastoril e a melhoria do nível 
social nas zonas rurais. 

A Carteira de Depósitos apresentava a se-
guinte posição: 

Em 31-12-1951 .. 
Em 30-6-1952 .. 
Em 31-12-1952 .. 

Cr$ 467.136.061,70 
Cr$ 490.441.171,10 
Cr$ 493.291.783,70 

O confronto dêstes números mostra um acrés
cimo de Cr$ 26.155.722,00 nos montantes de de
pósitos em 1952, o que constitui, numa época de 
acentuado r etraimento, manifestação eloqüente 
da confiança que merece, perante o povo minei
ro, esta importante autarquia estadual. 

Os mais expressivos financiamentos foram 
operados pelas Carteiras de peohor rural e de 
empréstimos municipais. 

A primeira realizou financiamentos na im
portância de Cr$ 7.113. 200,00, sendo de 353 o nú
mero de beneficiados nas seguintes localidades: 
Alvinópolis, Campo Belo, Corinto, Curvelo, Dia
mantina, Elói Mendes, Lagoa da Prata, Lavras, 
Machado, Matosinhos, Pedro Leopoldo, Ponte 
Nova, Rio Novo, Rio Pomba, Sete Lagoas, Três 
Pontas, Ubá, Varginha, Vespasiano, Viçosa e 
Visconde do Rio Branco. 

Os empréstimos . m~micipais atingiram, em 
1952, a soma de Cr$ 47 .53-1.244,60 e assim foram 
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distribuídos: Para cal1;amcnto: As Prefeituras 
Municipais de Jordânia, Sabará, Curvclo, Rio 
Pomba, Viçosa, Cássia, lpanema e Pains, no valor 
global de Cr$ 8. 289.000,00; para serviços de 
úgua: As Prefeituras Municipais de Corínlo, 
Campos Gerais, Coroací, Varginha, Pcçanha, Nova 
Resende, Borda da Mata, Pedro Leopoldo, Raul 
Soares, Barão de Cocais, Carmo do Rio Clat;o, 
Carmópolis d~ Minas, Tombos, Nauuque, Pocrane, 
J oaíma, Caraí, Bom Jesus do Galho, Simonésia, 
Almenara, Alpinópolis, Janaúba c Alvinópolis, no 
montante total de Cr$ 25.124. 795,00; para a 
compra de máquinas: As Prefeituras Municipais 
de Guia Lopes, Teófilo Otoni, Itambacurí, Carlos 
Chagas, Caratinga, Nova Era, Ervália e Passa 
Tempo, na importância total de Cr$ 4A12.960,00; 
para fôrça e luz: As Prefeituras Municipais de 
Inhaúma, Conceição do Mato Dentro, Dom Joa
quim, Unaí, São Gonçalo do Abaeté e Jequitaí, 
no valor total de Cr$ 4 .982.000,00; para anteci
pação de receita: As Prefeituras Municipais de 
Pratinha, Ituêta, Vcríssimo, Mar de Espanha, Vi
çosa, Rio Espera, Camanducáia e Campo Florido, 
na importância total de Cr$ 1 . 925. 489,()0. 

Conquanto não se enquadre nas finalidades 
da Caixa Econômica a aufcrição de lucros, pelo 
que têm sido cobrados juros módicos nas opera
ções de empréstimos, apurou-se, nos balanços 
gerais semestralmente procedidos, que têm sido 
suportados tais empréstimos pelos recursos ori
undos das próprias operações realizadas . 

Nos dois semestres do exercício de 1952 apu~ 
raram-se os seguintes exc.edentes de receita sôbre 
as despesas: 

·superavlt opurndo em l!U-fl-1!152 . • . • Cr$ 3.38G . 88:i,40 

Su pcravit opurodo em 31-12-10~2 .... ,, • . •• Cr$ 2.050: 180',1~ 
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Pelos dados enunciados . verifica-se que a 
Caixa Econômica do Estado tem experimentado 
crescente ritmo de progresso, continua a mer~
cer elevado conceito e vem prestando relevantes 
serviços ao desenvolvimento econômico de Minas. 

Convenção com a Sociedade lmpt'lX 

Está sendo pôsto em execução o que foi con
vencionado com a Sociedade Impex e a que nos 
ternos r eferido em Mensagens anteriores. 

O Govêrno do Estado já apresentou duas en
comendas no valor de cinco milhões de dólarl's, 
cada uma, tendo pago a quantia referente aos 
10% (dez por cento) do valor das mesmas. 

Parte do material encomendado jú estú sendo 
transportado do Rio para Belo Horizonte, outra 
parte já saiu dos portos franceses e ainda uma 
grande parcela do material, recebido na F rança, 
estú aguardando transporte. 

Apesar de uma r esolução do Govêrno FrancAs, 
determinando que os ernpréstimos somente podem 
ser financiados até o limite de US$ 10.000 .000,00 
(dez milhões de dólares), na última reunião da 
"Assurance Crédit d'État" ficou concedido ao Es
tado de Minas Gerais um financiamento suple
mentar de mais US$ 6.000.000,00 (seis milhões de 
dólares). 

Cremos que deve ser sensibilizadora para 
todos os Mineiros esta prova de confiança em nosso 
Estado, confiança aliás, decorrente, por certo, da 
pontualidade com que o Govêrno tem feito os pa
gamentos das quotas convencionadas. 

Grande parte do material encomendado des
tina-se à construção c conservação de estradas de 
rodagem c campos de aviação, sendo de notar-se 
que o material tem aplicação, também, em tra-
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balhos agdcolas, sobretudo em desloca, que é. 
atualmente, uma das operações só praticáveis por 
meio de máquinas especializadas. 

A Saúde Pública, bem corno a Polícia Militar, 
vão receber parte do material jú encomendado, 
possihilitanuo-se, assim, seu melhor aparelhamen
to. 

Além das máquinas para desloca, foram des
tinados à agricultura pequenos tratores com 1ft
mina, veiculas para transporte c oficinas ambu
lantes. Estas oficinas, montadas em grandes ca
minhões, vão permitir a reparação das máquinas 
no próprio local de trabalho. 

Os Departamentos de Estradas de Rodagem e 
de Viação Aérea vão dispor, também, dêstes ca
minhões-oficina, tornando mais fácil e mais eco
nômica a reparação do maquinário ao pé das 
obras. 

A primeira encomenda constou de 15 trato
res TC-40, com lâmina e guincho, 10 "scrapers" 
de 6 metros cúbiccs, 22 tratores TC-90, com 22 
guinchos e 12 "angledozers", 10 escavadeiras, 8 
basculantes, 19 caminhões de 18 to1 eladas, 2 ôni
bus para transportes, duns oficinas mecfmicas 
mo:1tadas em caminhões, material paru Saúde Pú
blica e material para engenharia, composto de 
teodolitos c níveis, c 11 caminhões ''Berliet". 

A segunda encomenda se compõe de 15 tra
tores de esteira, com 12G HP na barra de tração, 
30 guinchos e 15 "anglcdozers", 45 tratores de 
esteira, com 82 HP na barra de tração, 30 guin
chos e 15 "angledozers", 10 "ecrapers" de 6 me
tros cúbicos, 10 "scrapcrs" de 9 metros cúbicos, 
10 rolos compressores, 30 betoneiras, 25 caminho
netas "Delahaye", 35 "j eeps" "Delahaye", 2 gru
pos Diesel elétricos de 1.000 kilowatts cada, 8 usi-
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nas hidrelétricas e material para "atelier" cine
matográfico. 

Todo êste material vem acompanhado de 10 
por cento de peças sobressalentes, possibilitando 
a reparação do mesmo ·em nosso Estado. 

Atendendo ao que foi convencionado, a Im
pex, por intermédio de sua firma subsidiária pffi 
Belo Horizonte, está providenciando a montagem 
de oficina e depósito de peças para dar assistên
cia ao material. 

Está chegando ao Brasil um grupo de enge
nheiros e mecânicos das firmas fornecedoras, pa
ra montagem e r evisão do material, bem como 
para ministrar instruções ao pessoal que irá tra
balhar com as máquinas. 

'Depois de examinar, na fábrica de Milão, os 
tratores "Vander", a Comissão de Equipamentos 
do Estado aceitou a troca dos tra tores"Nordest" 
por aquêlcs devido apresentarem características 
melhores. A indústria "Vander" fabrica, hoje, 
o maior trator de esteira, com 240 cavalos na bar
ra de tração. 

O "Loide Paraguay", de viagem para o Bra
sil, vem transportando G4 tratores com lâmina, es
tando prestes a chegar ao Rio. O embarque dês
tes tratores em Saint Chamond despertou a aten
ção do ex-primeiro Ministro da Franç.a, Senhor 
Antoine Pinay, prefeito daquela cidade francesa, 
o qual se interessou por obter informações sôbre 
o Estado Sul-Americano que fazia tão vultosa en
comenda. 

Procedeu acertadamente o Govêrno, adqui
rindo na França o material de que necessitava 
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para dar cumprimento ao programa traçado. 
O material, que de inicio parecia de preço mais 
elevado, hoje, com as novas resoluções sôure 
câmbio, está por preço razoàvclmente favorável. 
A questão do preço do material não era a parte 
mais importante c, sim, a possibilidade da aqui
sição do material, porquanto, em face das difi
culdades na obtenção de dólares, se tornava quase 
impraticável a importação do maquinúrio ameri
cano. 

Do material adquirido na França, parte já 
está trahalhnndo no Departamento de Estradas 
de Rodagem, com ótimo resultado. 

Com êste cquipamcn to, o Govêrno pretende 
atender, também, às iniciativas particulares, ce
dendo parte do material adquirido na França. 
No momento em que a carência de cambiais está 
quase impossibilitaudo a importação de maquinis
mo pesado c quando o pagamento no cambio li
vre vai encarecer enormemente o produto, o ma
quinúrio comprado na França, para pagamento 
a longo prazo c com juros módicos, vem possibi
litar a realização de obras de grande intcrêsse 
para o Estado. 

Com o depósito c oficinas que o consórcio 
"Acicries du Nord, Nordcst c Somua" vai montar 
em Belo liorizontc, podemos contar com uma 
assistência cvmpleta, possibilitando a conservação 

· c reparação do material adquirido. O estoque de 
10 por cento de peças, que foi obtido juntamente 
com as múquinas, possibilitará a substituição das 
que se desgastarem . 

O transporte do mmruinário adquirido Yem 
sendo feito cxclusivamentt em navios do Loide 
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Brasileiro. Seis 'navios foram carregados na 
França e alguns já chegaram ao Rio. O Govêrno 
de Minas estipulou esta condição para realização 
do transporte, que vem executando com regulari
dade, bem como o seguro que cobre os riscos 
desde a fábrica na França até os armazéns em 
Belo Horizonte. 



ORDEM SOCIAL 

A manutenção do ambiente de ordem públi
ca e de paz sociDl constitui, para o Govêrno do 
Estado, motivo de permanente empenho. Devo
tado, como se acha, à realização de um amplo 
programa administrativo, que se destina a recu
perar a economia mineira pelo fornecimento de 
novos instrumentos de trabalho que promovam 
a expansão de nm~sas r iquezas, o poder exeeu livo 
considera indispensável à realização da tarefa 
que se impôs um clima de respeito às liberdades 
públicas e de garantias a todos os cidadãos, sob 
a égide ua lei. Por isso mesmo, tem-se mostrado 
infatigúvcl em atender a todos os reclamos que 
lhe chegam nesse sentido, manifestando reitera
damente sua dccisuo de ser guardião vigilante 
das franquias dcmocrúticas de nosso r egime . Com 
o mesmo obj etivo, não se tem eximido de inter
vir, como mediador, para a bnscn de soluções 
capazes de decidir a contento dissídios de ordem 
social, procurando a conciliação entre as partes, 
pela certeza de que é justamente na desarmonia 
das classes que reside a principal arma dos que 
ten tam solapar as bases livres sôhre que estabe
lecemos o nosso sistema de vida. E isso igualmen
te impõe a vigilância, que nunca tem faltado, 
para impedir a açuo deletéria dos inimigos dos 
princípios crislãos que norteiam a nossa civili
zação e são o cerne de nossa formação moral. 
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No plano puramente político, outra não tem 
sido a nossa norma de governante. Aí estilo a 
atestá-lo, após as eleições realizadas no ano pas-. 
sado nas novas comunas mineiras, as manifesta
ções de aplauso da .Justiça Eleitoral, consagr::alo
r as daquele pleito como expressão de liberdade 
e de democracia. 

A ação de meu Govêrno no setor da ordem 
pública melhor se co1 figura nos elementos in[or
mativos que, sôbre as atividades da Secretaria do 
In terior, da Crefia de Polícia c da Polícia l\Elitar, 
a seguir e sucintamente são oferecidos à couside
raçào dos senhores Deputados. 

Interior e Ju ~;tiça 

No encaminhamento dos atos cia alçada da 
Secretaria de Estado dos Negócios do Interior, os 
maiores esforços têm sido desenvolvidos no sen
tido de mallter o clima de paz c ordem social que 
permita a todos os m;ueiros a cficúcia de seu 
labor construtivo, como é a preocupação má xima 
do Govt~rno . Não obf;t:mte ser a Secretaria do 
Interior uma pasta <JUe 11 iío se pode projetar mui
to no campo dus rca iz:tções materiais, bastante 
se fêz nos últimos doze m eses, no desenvolvimen
to normal de suas tareras e, especinlmente, com 
r eferência ü colaboração com os municípios, ins
talação de distritos e comnrcas, ministério públi
co, assistência a menores e estudos de reforma 
da d ivisão administrativa c judiciária do Estado. 

Divisão e organização judiciária - Das de
zoito comarcas criadas pela lei que fixou a divi
são territorial do Estado - administrativa e ju
qiciária - - para vigorar no qüinqüênio de 1949 
a 1953 (Lei n.o 33G, de 27 de dezembro de 1!148), 
já se instalaram dezesseis. As duas restantes, 
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Candeias e Jacinto, encontram-se na dependência 
do cumprimento das exigências dos artigos 3.0

, 

§ 2.o, c 4.0 § 4.0
, da Lei de Organização Judiciúria 

(Decreto-lei n.o 1.630, de 15 de janeiro de 1D·1G), 
ou seja, a doação ao Estado de prédios para Fo
rum, Prisão Pública e Quartel do destacamento 
policial, construídos ou remodelados, de acôrdo 
com plantas fornecidas ou aprovadas pela Secre
taria de Viação e Obras Públicas. 

O distrito da cidade de Lima Duarte, comar
ca de igual nome, foi dividido em dois snbclistri
tos, t.o e 2.0

, pela Lei n.o 926, de 11 de outubro 
de 1952. 

Dos 120 distritos criados pela Lei n.o 3~Hi, ci
tada, apenas alguns deixaram de ser instalados 
na data de 7 de setembro de 1952. Para que 
se instalem, resta delimitar o perímetro urbano e 
suburbano das respectivas sedes, a fim de que se 
marque nova data, no corrente ano. 

A Lei n. o 850, de 2G de dezembro de 1951, 
fixou, em cumprimento de decisão judicial, in
terpretativa de leis, os vencimentos da Magistra
tura c do Ministério Público, relroagindo seus 
efeitos a t.o de janeiro de 1!)48. Pnra pagamen
to de diferença de vencimentos, nos exercícios de 
1!)48 a Hl51, foi aberto o crédito especial de Cr$ 
31.724. 387,30, pelo Decreto n. o 3. 946, de .29 de 
dezembro de 1952. 

Em 1952, foram postos em concurso HH ofí
cios de Justiça, mediante editais publicados a 15 
de janeiro, 28 de maio, 4 de setembro e 23 de de- . 
zembro, para provimento dos mesmos. 

Quanto a prédios e mobiliários para Foruns, 
a Secretaria do Interim· tem tomado as proviuên
cias que se fazem necessárias junto à Secretaria 
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da Viação e Obras Públicas e ao Departamento 
de Compras c Fiscalização. 

Assistênda a Menores - O grave problema 
da assistência aos menores conslitui permanente 
preocupac;ão do Govêrno, que não se lhnita a 
manter e melhorar os serviços jú existentes e 
dêle dependen tes, mas procura cooperar com as 
entidades privadas que objetivam o mesmo fim, 
notadamente a Sociedade Mineira de Proteção 
à Criança, dando-lhes todo o auxílio ao seu al
cance. 

Demonstração dêsse empenho do Govêrno foi 
a decisiva cooperação que deu à realização, em 
Belo Horizonte, de 27 de julho a 2 de agôsto de 
1952, do I Con gre~so Brasileiro de Proteção à In
fância, promovido pela Associação Brasileira de 
Ajuda ao 1\'lcnor . Cerca de cinqüenta delegados 
de tôdas as unidades da Federação, desde o Ama
zonas ao Rio Gn nde do Sul, formando o maior 
grupo de educadores e especialistas em assnntos 
de menores desajuslados e ahandon::~dos que já 
se reuniu no País, tomaram parte nesse Congres
so, em que se alcançaram conclusões de grande 
proveito. 

As atividades que vêm desenvolvendo a Ofi
cina-escola "Alfredo Pinto" c o Instituto ".João 
Pinheiro", bem como o Instituto de Neuro-Psi
quiatria Infantil, foram muito apreciadas pelos 
integrantes do Congresso c motivo de votos de 
louvor aprovados. 

Em 20 de março de 1952, o Secretário do 
Intcrio · r ealizou prolongada reunião com o Che
fe do Dcpariamcnto da Justiça c os diretores de 
estabelecimentos de menores, a qual murcou iní
cio de um novo período de trabalhos. Foi feito 
um inquérito sôbre as necessidades de cada esta-



-114-

hclecimento, a serem satisfeitas nos limites de 
suas atuais verbas or{;amentúrias dnudo-se se
guro passo para a evolução gradativa na organi
zação de uma assistência adequada, em todos os 
seus aspectos. 

O Govêrno espera r eceber a transferência, 
para o Estado, de w -r1 a chácnra situada em Juiz 
de Fora . Ali farú instalar um e::; tuhclccimcuto 
com secçilo especial para men ores desajustndos 
e abandonados . Pretende, igual meu te, organi
zar secção semelhante, em estabelecimento des
tinado a adultos, na forma do que estatui o De
creto-lei federal n.o 2. 026, de 24 de novembro de 
1943. Os menores, porém, deverflo antes ficar 
em observação no Hospital de Menores Psicopatas 
do Departa mento de Neuro-Psiquiatria da Secre
taria de Saúde, ali recebendo o tratamento médi
co-hospitalar adequado. Constitui esta providên
cia uma triagem em fun ção da qual o assistido 
scrú devidamente encaminhado parn a sua r ecu
peração e modificação de seu comportamento. 

Oficina-Escola "A lfredo Pinto" - Situada 
em Belo I-Iorizon te e alualmen te com 1G2 alunos, 
des tina-se ao recolhi mento de menores dcsnjusta
dos, de 14 a 18 anos de idade, r ecolhidos Jllcdiau
te carta de guia UO[j Srs . J uÍzcs de Menores. 
Mantém em plena atividade oficinas em que os 
alunos aprendem e exccutm . serviços de carpin
taria, consertos de nu tomóveis, mecftnica, fundi
ção, engenho de serra de toras de madeira, etc. 
Os menores costuram sua própria roupa e fabri
cam o seu calr;ado em oficinas priYativas. As ins
talações esportivas em muito contribuem para 
auxiliar o rcerg Jimento físico, moral c soc ial dos 
alunos, aos quais é também prestada permanente 
assistência médica c dentária. 
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Escola de Reforma Agrícola "A ntônio Carlos" 
Situada em Bom Despacho, desde janeiro de 

1932, recebe a mesma classe de menores qne a 
Oficitta-Escola " Alfrcuo Pinto". Em sadio am
biente, os alunos são inicia <.los nas tarefas rurais, 
r espeitada sua cnpacidade de trabalho c sua apti
dão para o serviço . São mantidos cursos de 
formac~ão elemen tar de ~1gricultura c primário, e 
.!.'calizam-sc trabalhos práticos de lavoura e ofi
cmus. -iú mn apiário, um aviário em formação, 
crinçiio de coelho:;, suínos c bovinos, plantio de 
roça c jardins jniciaclos, bem como phmtio de 
mudas de árvores pomíferas c para r efloresta
mento . Conta a Escola com oficin:1s de snpata
ria, carpintari<1, hornbciro e uma olnria com re
gular produção de tijolos . Tem uma pequena 
)raça de esportes, há pouco inaugurada. Adota 
o sistema de edu 8.Ção por meio de l iberdade vi
giada dos alunos, em r egime de in ternato. 

A briuo de Menores "Afonso de Morais" -· Si
tuado no l arrciro, con ~188 nlunos, jó dispõe de 
um Ginúsio, com fi dcnominaçilo de "Costa Sctw", 
para ns crianças da localidade c vizillh auça. Em 
sw s oficinas uc sapataria , alfa iataria c carpinta
ria , rcaparcll1adas c em pl eno fnncion amento, 
confeccionam-se vcstnúrios c calçfldos para o con
sumo dos próprios alunos . Possui uma pcqncna 
fábrica de tanwncos c1 atividade ; um refeitório 
com o sistcrrw de bandejas l!SéHlo nos Hestauran
tes-popularcs; boa praçn de cspo l'lc'' (campo de 
fo ot-ball , quadra de basket-ball c piscina), achan
do-se em con~truc;:ão um plau r;ronnd Foram re
organizadas as Escolas Hcunidns . 

Escola de Preservação "Lz"rna Duarte"- Des
tinada a menores abandonados ou desa justados, 
tem abrigadas GGO crianças. É propósito do Govêr-
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no adapb-la para receber até mil menores. Fo
ram inaugurados alguns melhoramentos, tais como 
uma enfermaria com capacidade para GO leitos, 
uma cozinha e copa novas e um galpão com área 
de 200 metros quadrados . A semelhança dos 
demais csiabclccimentos, tem a Escola cursos pri
mários em funcionamento e grêmios esportivos e 
recreativos . Os alunos recebem assistência médi
ca, dentária e hospitalar, alimentação e vestuá
rio e adequados . 

Escolas "Caio Martins" - As Escolas "Caio 
Martins" ampliaram, sensivelmente, suas ativida
des em 1952, pondo em execução a Lei n.9 829, 
de 14 de dezembro de 1951, que as ·cesiruturou, 
quer sob o ponto de vista sócio-pedagógico, quer 
sob o aspecto adnlinis trativo. Constituem um ins
trumento eficiente para a luta contra os fatôres 
que contribuem para o despovoamento de nossos 
campos, colaborando com os poderes pllblicos 
para integrar o homem nas lides rurais. 

Os acôrdos autorizados pelo Govêrno do Es
tado e assinados pelo Presidente do Conselho Di
retor da Instituição com os Ministérios da Educa
ção e Snúdc c da Agricultura possibilitaram a ex
pansão das realizaçõc o;; atinentes ao programa r e
ferido, notadamente 110 setor da recuperação do 
homem rural. Funcionam os núcleos educativos 
ck Esmeraldas, Pirapora e Vale do Cnrinhanha. 

Escola "Caio Martins", de Pirapora - Com sua 
criação, pela Lei n.9 820, de 14 de dezembro de 
1!351, em princípios de janeiro do ~; oo seguinte foi 
enviada para a cidade de Pü·aporu uma equipe 
de dez menores e três elementos da Polícia Mi
litar, sob a dir ção do vice-diretor da Escola de 
Esmeraldas. 
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Já em março entrou em atividade o novo 
núcleo, com cêrca de LlO menores assistidos. Alí 
existem oficinas de carpintaria, mecânica, sa
pataria e alfaiataria, além de padaria e açougue 
para atender às necessidades do estabelecimento. 
Foram ainda instaladas as classes primúrins ane
xas, sob orientação da Secretaria da Educação, 
funcionando em tjuatro turnos, com freqüência 
de cêrca de 1GO crianças e 30 adultos. 

Iniciou-se em setembro a construção de uma 
casa com 2L10 metros quadrados, onde se localizará, 
a partir de julho próximo, o Curso de Treina
mento de Professôres Rurais da região do Vale 
do São Francisco. 

Adquiriram-se as Fazendas Reunidas de E<.l
wiges-Varginha, com cêrca de 844 alqueires de 
terra de cultura, pastagens e matas. Esta proprie
dade dista ~eis quilômetros da sede da Escola. Na 
sede da Fazenda Edwiges está funcionando um 
lar com vinte menores c outro deve ser inslal:J.do 
em breve . Essas fazendas possuem um rebanho 
de 300 1·cscs, alguns eqüídeos, criação de porcos, 
cultura de cercais c pomar . Nos últimos dias de 
outubro foram organizados o Cluhe Agrícola 
Gerson Sa tuff, das classes primúrins anexas, e 
a Associação dos Escoteiros do Vale do São Fran
cisco, que recrutarn crianças do estabelecimento e 
da Vila . Atualmente, encontram-se naquele 
núcleo 80 menores assistidos, 1 subtenente e 2 
cabos da Polícia Militar e alguns empregados 
braçais. 

Escola "Caio Martins", de Esmeraldas - Nessa 
Escola, a Organização dispõe de 180 alqueires de 
L erras de cultura, pastagens e ma tas, 80 dos quais 
já adquiridos com as economias do estabelecimen-
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to, onde estão sendo instalados lares para receber 
os menores. Com cêrca de cinco mil metros qua
drados de sólida construção, acham-se em funcio
namento três lares, igrcj a, policlínica, fecularia, 
oficinas, classes primárias da sede, duas escolas 
primárias rurais, açougue, armazém, depósitos, 
casas para funcionários, diretores c em
pregados, etc. Conclui-se no momento o edifício 
de um novo lar e o prédio onde se localizará o 
Curso de Ensino Artesanal, criado por meio de 
convênio entre as Escolas Caio Martins e o Mi
nistério da Educação e Saúde, através da Cam
panha Nacional de Educação Hural. 

A partir de julho, alí funcionará o primeiro 
Curso de Ensino Artesanal com o objetivo de for
mar rapazes aptos a exercerem diversas ativida
des no meio campesino. 

Na Escola Normal Hural iniciou-se em 1052 o 
curso de admissão. No corrente ano funciona a 1.'-' 
série, com 40 alunos. Mostrou-se auspicioso o mo
vimen to do ensino primário, com 2Hl alunos ma
triculados e freqüência média de 80% . O ensino 
profissional foi ministrado aos menores do esta
belecimento c das redondezas pelas oficinas es
pecializadas. 

Possui o estabelecimento um rebanho bovino, 
suínos, eqüídeos, carneiros, criação de coelhos, 
galinhas e abelhas. Foram largamente incremen
tados os trabalhos agrícolas, sendo ainda grande
men te desenvolvida a horticultura. A produção 
agrícola e animal vai-se expandido em bom ritmo. 

No setor da assistência social cumpre assi
nalar que todos os serviços do Estabelecimen to 
são extensivos às populações circunvizinhas . As
sim é que, em 1952, proporcionaram-se, gratuita-
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mente, M5 consultas médicas, 485 curativos e ex
trações dentárias, 1.057 curativos e aplicações de 
injeções, 6 pequenas operações cirúrgicas e dis
tribuíram-se medicamentos, no valor de Cr$ .. 
7 .500,00. 

Para o corrente ano, está previsto um novo 
convênio com o Ministério da Eàucação e Saúde, 
estabelecendo o funcionamento do Centro de En
sino H.ural c da Missão Fluvial H.ural, com sede 
na cidade de Jannária e ação na zona do Alto 
São Francisco, bem como um auxílio pnra a ins
talação de uma Colônia de Pesca do Rio São 
Francisco, em Pirapora, no lugar denominado Pai 
Fclix, em terrenos de propriedade da Escola, e 
para a Colônia Agro pastoril do Carinhanha. 

A Colônia de Pesca do Rio São Francisco reu
nirú pescadores esparsos, dar-lhes-á orientação 
técnica, fiscalizará as normas legais de proteção 
da pesca e procurará, pela educação de base, in
centiva r os trabalhos de agricultura. Programa 
de maior alcaiH:~, porém no mesmo sentido, será 
aplicado aos filhos de pescadores e aos me
nores desvalidos . 

A Colônia Agropastoril do Carinhanha se 
instalará na Fazenda Bom Sucesso, de cêrca de 
dez mil al(JUeires ele terras de cultura, pas ta gc::ns 
c matas, situada entre os Rios Carinhanha c 
Cochá, no Município de Manga. Tem a Colônia 
por finalidade fixa r nos terrenos cln Fazenda, ini
cüllmcntc, quinhentas famílias de dcslocndos nor
destinos, facilitando-lhes a aquisição de pequena 
glebn, oudc desenvolvam ntividadcs agrop:1stol'is 
que lhes elevem o padrão de vida. 

Serão construídas, em convênio com a Fun
dação da Casa Popular, cêrca de quinhentas casas, 
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parte formando uma pequena comunidade na 
confluência dos rios citados e as demais distribuí
das pelas glebas ocupadas pelos colonos. 

Regime Penitenciário - O Govêrno tem 
procurado desenvolver a avançada obra de 
recuperação do homem delinqüente que :se rea
liza em Neves, cüm os mais proveitosos resulta
dos. Não poupou a administração esforços no sen
tido de proporcionar ao interno daquele estabe
lecimento o necessário ambiente de compreensão, 
respeito e trabalho, a fim de que êle possa cumprit· 
a pena sem humilhação e sem ódio à sociedade, 
para onde deverá voltar redimido de suas faltas. 

Nestas condições e dando execução ao 
programa previamente traçado, foi possível à 
Administração realizar, durante o ano de 
1952, na Penitenciária Agrícola de Neves, os em
preendimentos a seguir expostos em síntese. 

Serviço jurídico-educacional - Procurando 
proporcionar efetiva assistência jurídica aos reclu
sos, êssc serviço, em l9G2, conseguiu obter 110 li
vramentos condicionais, o que atesta o índice de 
recuperação alcançado. 

Funcionaram regularmente os cursos de alfa
betização e primário. A parte de educação físi
ca, orientada por técnico especializado em espor
tes háskos, teve grande desenvolvimento, princi
palmente com a construção da praça de esportes, 
em vias de conclusão. 

Instalou-se completo e moderno serviço de 
alto-falantes, para rádiodifusão. 

Em benefício dos funcionários, a administra
ção organizou pequeno restaurante, que fornece 
refeições a preços accessíveis e, na vila residen-
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cial, instalou pequeno cinema, para diversão de 
seus servidores e famílias . 

Serviços industrial e agrícola -l!:stes servi
ços, na Penitenciária, têm mais função educativa 
do que propriamente lucrativa. Foram, entre
tanto, altamente intensificados. notadamente os 
de fabricação de calçados, móveis de fibra e vime, 
vassouras, colchões, artefatos de couro, sabão e 
conf ccção de uniformes . Os serviços de lavoura 
apresentaram boa produção, especialmente na 
cultura de arroz, milho e cana de açúcar. 

A renda líquida dos diversos serviços vem 
sendo utilizada em melhoramentos para a insti
tuição. No ano passado, o total dessa renda foi 
de Cr$ 1. 090. 806,50. 

O Estado, pelo Departamento de Compras, 
despendeu com a Penitenciária, na parte de ma
terial permanente, Cr$ 380.000,00 e, na de mate
rial de consumo, aproximadamente Cr$ . . . . . . 
3. 700. OOü,OO. 

Manicômio Judiciário - Localizado em Bar
bacena, destina-se ao recolhimento de penitenciá
rios alienados. Existem, atualmente, 118 inter
nados, sendo 9 mulheres e 109 homens. -Reconhe
ce o Govêrno que o nosocômio necessita ter am
pliadas suas instalações c promoverá, em futuro 
próximo, o expediente necessário para a execução 
das obras imediatas, na conformidade com o plano 
de trabalhos e projetos organizados. 

Comissão de Estudos da Divisão Ad
ministrativa e Judiciária do Estado de 
Minas Gerais - A Comissão de Estudos da 
Divisão Administrativa e Judiciária do Est.ado - 
CEDA.JE - incumbida de reunir, coordenar e 
rever os dados geográficos, técnicos, estatísticos e 
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históricos, além de outros elementos necessários 
à documentação dos processos que servirão de 
base ao proj eto de lei que fi xará a divisão adrni
ni':itrativa e judiciária do Estado, a vigorar no 
qüinqüênio 1954-1958, de acôrdo com o art. 170 
da Constituição do Estado de Minas Gerais, foi 
nomeada por ato do Secretário do Interior, em 
12 de dezembro de 1952, e instalou seus trabalhos, 
sob a direção do mesmo, a 3 de janeiro do cor
rente ano. 

Compõe-se de catorze membros, representan
tes das diversas Secretarias de Estado e órgãos 
Técnicos Estaduais diretamente ligados ao as
sunto. 

Para melhor orientação de seus pareceres es
pecializados, a CEDAJE subdividiu-se em três 
sub-comissões: a de Justiça, encarregada do es
tudo da divisão judiciária do Estado; a de Divi
sas, a que cabe o estudo das divisas intermunici
pais e interdistritais das novas unidades adminis
tr·ativas; e a de Toponímia, cuja incumbencia é 
estudar a nomenclatura das cidades c vilas, aten
dendo-se à rcgularnculuçiio cxislcnlc, instruções 
em vigor e sugestões que forem apresentadas. 

Desde sua instalação até 31 de março últi
mo, a CEDAJE realizou 21 reuniões plenárias, 
aprovando-se numerosos pareceres sôbre toponí
mia e di visas inter-municipais. 

Departamento de Assistência aos Mu
mczpzos - Em atenção às solicitações de 
inúmeras Prefeituras, o Departamento de Assis
tência aos Municípios tem procurado fornecer
lhes tôda a assistência técnica a seu alcance. 
Assim, pela Divisão de Urbanismo foram presta
dos serviços de topografia aos municípios de Se
nador Lemos, Guaraciaba, Manhumirim, Campi-
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na Verde e Rio Paranaíba. Pelos serviços de en
genharia, foram atendidos os de Sêrro, Coração 
de Jesus, Senador Lemos, Hio Paranaíba, Carmo 
do Cujuru, Sacramento, ltauhandu, Bom Jesus do 
Galho, Simonésia, Ma teus Leme, Antônio Carlos . 
Executaram-se serviços de desenho para as Pre
feituras de Carmo da Cachoeira, Jacutinga, Se
nador Lemos, Bom Sucesso, Bom Jesus do Galho, 
Abadia dos Dourados, Conceição das Alagoas, 
Passos e V espasiano. 

Elaborou-se uma planta geral da Escola Caio 
Martins e traçou-se o projeto de um grupo esco
lar para a mesma. Iniciaram-se ainda estudos 
para a construção de alguns edifícios para a Esco
la de Bom Despacho e providencíaram.-se cópias 
de projetos de matadouros para as Prefeituras 
de Sere Lagoas, Jacutinga, Jequeri e Ataléia, e 
para o Território do Acre, por solicitação especial 
de seu Govêrno. 

Ao todo, receberam assistência técnico-admi
nistrativa 72 municípios. O Serviço de Legisla
ção informou, no período de 15 de junho de 1952 
a 20 de março de 1953, 329 processos referentes 
a assuntos diversos, submetidos ao D. A. M. no 
setor da legislação municipal. 

Curso ele Aperfeiçoamento dos Funcio
narzos Mv.nicipais Tem sido cumpri
da, de modo satisfatório, a finalidade do Curso, 
que é a de aperfeiçoamento do servidor público 
municipal. 

A competência c dedicação do seu corpo do
cente se devem os resultados até aqui alcançado':>, 
que são confortadores c se refletem na boa quali
dade dos serviços dos municípios que contam, no 
seu quadro de pessoal, com funcionários diploma
dos. 
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A matrícula, na forma do que dispõe o novo 
Regulamento do Curso, é solicitada aos Prefeitos 
Municipais por meio uc circulares assinadas pelo 
Secretário do Interior. 

No qüinqüênio 19,17-1951, foram feitas 277 
matrículas. 

O Curso se regulava, até o mês uc novembro 
de 1952, pela Portaria n.o 65, do ano de 19,18. O 
novo Regulamento aprovado pela Portaria n .0 114, 
de 27 uc uezembro de 1952, tende ao melhor apa
relhamento da instituição, para mais ampla
mente preencher as suas finalidades. O novo 
Regulamento contém modificações substanciais, 
como a criação da cadeira de Legislação Fiscal, 
reclamada pela necessidade de dar melhores co
nhecimentos aos funcionários-alunos sôbre tribu
tação, incidência, arrecadação e noções gerais 
das relações entre o fisco e o contribuinte . Ficou 
estabelecido e está sendo executado com real pro
veito o plano de aulas práticas, com maior inten
sidade, a fim de que os alunos possam auferir co
nhecimentos obj etivos, executando os trabalhos 
das aulas teóricas. 

O fato de não possuir o Curso uma Biblioteca 
vmha causando dificuldades aos alunos, que, ge
ralmente, percebem modestas diárias para a sua 
estada nesta Capital, não se achando em condições 
de adquirir livros para o estudo das matérias. 
Resolveu a atual Administração propor no novo 
Regulamento a criação da Biblioteca. 

Organização Policial 

O clima de tranqüilidade e de paz em que 
se desenvolvem as atividades do povo mineiro 
testemunha, com clareza, a serenidade e a ele-
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vação com que as autoridades policiais desem
penham sua missão de manter a ordem em todo 
o Es tado . Perfeitamente identificada com o firme 
empenho do Govêrno em assegurar a todos os 
cidadãos as franquias do nosso regime, velando 
ao mesmo tempo, con1 escrupuloso respeito à lei, 
pela defesa das instituições democráticas, a Chefia 
de Polícia tem r ealizado tarefa do Inais alto al
cance em benefício da ordem pública e da paz 
social. 

O ritmo dos trabalhos que se desenvolvem 
em seus diversos Departamentos c Sccc;ões res
salta dos dados sucintos a seguir oferecidos à con
sideração dos Senhores Deputados. 

Departamento de Investigações - Proces
saram-se normalmente as atividades dêsse De
partamento, sendo instaurados 1.182 inquéritos 
remetidos à Justi ça 681 c uchando-se em andamen
to 1. 056 . Foram ouvidas 3. 785 pessoas. Regista
ram-sc 1. 425 queixas . O número de pessoas deti
das ascendeu a 3. 765, fazelldo-se a idcntific::1ção 
criminal de G-11. 

Pela secção de Arquivo Geral, prestaram-se 
32.345 informa ções, além de 26.672 às Delegacias. 
No serviço <c prontuários foram confrontados 
81.3112, dcsarquivados 100.220, abertos 52.322, ar
quivados 152.5L12 e requisitados pelo Departa
m ento de Identifica ção, por Delegacias e outras 
repartic;ões 25.572 . Fizeram-se ainda pesquisas 
no total de 500.23·1 . 

Se nuo hou 'C maior produção nos trabalhos, 
inclusive no movimento policial, relativamente 
aos anos anteriores, apesar do aumento de crimi
nalidadc conseqüente ao crescimento populacio
nal de Belo Horizonte, isso se explica pelo fato 
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de ainda não ser completo o aparelhamento de 
nossa polícia especializada. 

Departamento de Identificação - Estrutu
rado para atender às necessidades de há quase 
cinco lustros, vem, não obstante, prestando ines
timáveis serviços à administração. E' nosso pen
samento reaparelhar e modernizar êsse Departa
mento, para que possa funcionar de acôrdo com 
todos os requisitos da técnica moderna . Como m e
dida preliminar, foi autorizada a expedição de 
carteiras de identidade em 73 regiões policiais. 
Essa medida, sôbre incentivar a identificação no 
interior do Estado, facilita aos habitantes de ci
dades distantes obterem a carteira, com reais 
vantagens tanto para o portador quanto para os 
arquivos da Polícia . 

Foi crescente o movimento verificado nos di
versos serviços no ano de 1952. Pela Secção Civil 
expediram-se 12.109 carteiras de identidade 
comuns, 79 de serviço público, e 775 de estrangei
ros, além de 13.033 atestados de conduta, 948 
fôlhas corridas c 868 revalidações de documentos. 

Na Secção Criminal, as identificações crimi
nais nscenderam a 1.833 e as averiguações de an
tecedentes a 554. Pelas filiais processaram-se 
898 identificações. 

Também no Arquivo Dactiloscópico e no 
atelier fotogrúrico o movimento verificado foi 
dos mais elevados. 

O Departamento produziu, em selos do Esta
do, a renda de Cr$ 475.973,00. 

Departamento de Polícia Técnica - l!:sse De
partamento vem desenvolvendo esforços no sen
tido de bem cumprir suas tarefas, havendo, de 
1.o de junho de 1952 a 31 de março último, elabo-
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rado e enviado a várias autoridades requisitantes 
1. 797 laudos, examinado 1. 742 locais e feito rea
lizar 33 viagens. 

Escola de Polícia "Rafael Magalhães" - A 
Escola está r egularmente instalada em prédio 
alugado . Suas instalações, se bem que ainda não 
completadas, oferecem confôrto aos professôres 
c alunos, impressionando agrndüvclmcute os vi
sitantes . Grande número de visitas tem recebido 
a Escola, devendo-se salientar as de autoridades 
de nosso Estado e de São Paulo e ainda a do senhor 
Martin Carlson, da Embaixada Americana. 

Realizou-se proveitosa excursão a São Paulo 
com o objetivo de se conhecer sua escola de polí
cia, considerada padrão. 

No ano letivo de 1952, receberam diplomas 
ou certificados 49 alunos . 

Departamento Médico da Polícia Civil - Não 
foi descurada a assistência médica, dentária e 
hospitalar aos funcionários da Polícia Civil e 
suas famílias. No entanto, embora haja pessoal 
habílilado e em número suficiente, nota-se a 
falta de acomodações adequadas para o desenvol
vimento dêsses serviços. Estamos considerando a 
inslala ~: ão de hospihll c farmúcia próprios <.~o De
partamento. 

Departamento de Pronto Socorro e Medicina 
Legal - Os serviços realizaram-se de modo 
normal, sendo atendidos nos ambulatórios 15.182 
casos c internados, durante o ano, 1.702 enfermos, 
apenas se verificando, dentre os que se interna
ram, 48 óbitos . Executaram-se 688 operações. 
O movimento de raios X totalizou 1 . 667 casos. 
No laboratório procederam-se a 1 .353 pes
quisas. Pelo Banco de Sangue receberam-se 
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629 doações, realizando-se 552 transfusões. 
Graças à nova orientação nos trabalhos do Banco 
de Sangue, tem sido possível manter um estoque 
permanente de cinco a dez litros, prontos para 
serem usados. 

No Serviço de Otorrinolaringologia foram 
atendidos 9. 380 casos . 

Com referência ao escorpionisrno, saliente-se 
terem sido tratados 318 casos. ~sse resultado, 
em comparação com os números dos anos ante
riores, revelou os benefícios da campanha de sa
neamento, pelo combate ao escorpião, no expur
go domiciliar executado pelo Serviço de Profila
xia da Malária em convênio com a Secretaria de 
Sal! de e Assistência. 

Verificou-se ainda sensível aumento de tra
balhos no Serviço Médico-legal, com o forneci
mento de laudos e atestados diversos e realização 
de diligências no interior do Estado. 

Abrigo Belo Horizonte - Instalado em prédio 
próprio, de construção moderna, à rua Conselhei
ro Rocha, nesta Capilnl, destina-se ao recolhimen
to transitório de pessoas de ambos os sexos, 
adultos ou menores . Funcionando como centro 
geral de triagem, identifica, examina e oferece 
assistência médica, material e religiosa a milha
res de indigentes. 

Em local à parte, mantém um Pavilhão com 
30 leitos, onde são recolhidos os portadores de 
tuberculose pulmonar, que ali aguardam inter
nação em estabelecimentos especializados ou o 
retôrno ao lar, após receberem medicamentos e 
instruções quanto ao seu estado de saüde . 

No Serviço de Embarque são atendidas, dià
riamente, dezenas de pessoas, na maioria reti-
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rantes nordestinos, às quais se proporcionam 
meios de transporte com destino aos locais de 
trabalho ou de retôrno à terra natal. 

No período de 15 de junho de 1952 a 31 de 
março último, foram atendidas 6.463 pessoas, das 
quais 1.722 abrigaram-se por mais de 48 horas. 
O Serviço médico procedeu a 1.872 exames de 
seleção, tendo encaminhado a estabelecimentos 
hospitalares 3&1 abrigados. Verificaram-se 19 
óbitos. 

Foram fornecidas 51.096 refeições, 31.467 
cafés c 2.925 dietas alimentares. 

Serviço Estadual de Trânsito - Dentre as 
inúmeras providências tomadas para a introdu
ção de melhoramentos nos serviços dessa Repal~
tição, avulta a construção de moderno edifí
cio à Avenida João Pinheiro, contendo amplos 
compartimentos e numerosas salas. Aí se encon .. 
tram instalados os Gabinetes de trabalho da di
reção da Casa, a Sala de Sessões do Conselho Re
gional de Tr ünsito, sala da chefia do Serviço Ad
ministrativo, Delegacia de Trânsito e Acidentes, 
Cartório e Subinspetoria, Secção de V cículos e 
de Condutores, Contabilidade, Material, Secção 
de Engenharia, Fiscalização Geral, Campanha 
Educativa, Protocolo, Expediente e Arquivo, Câ
mara Folográfica, Prontidão Geral, etc. . Está 
sendo providenciada a instalação da Secção de 
Estatistica e da Biblioteca. 

A Comissão encarregada de estudar os pro-
blemas de tráfego na Capital baixou ncsoluções 
básicas, em virtude das tfuais pôde a Superin
tendência melhor se orientar. Assim, nas vias 
principais e de maior movimento, foram feitas 
as sinalizações luminosa~:; para pedestres e veícu-
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'los, colocando-se outros sihÍlis de trânsito em di
versos pontos da cidade. ' · · · 

Através de campanhas educativas de trânsi
to, vem sendo dada assistência ao povo em geral 
e, em particular, aos escolares. São divulgados, 
ao mesmo tempo, conhecimentos de regras gerais 
de trânsito e deveres do motorista, segundo os di
tames do código de trânsito. 

Guarda Civil - Procurando aparelhar essa 
Corporação e dar-lhe os recursos materiais e há
manos de que necessitava para melhor servir à 
ordem pública e social, foi nosso primeiro pensa
mento equacionar o problema das deficiências 
que· a incapacitavam para desempenhar, satisfa
tória e plenamente, sua nobilitante missão. Essa 
Corporação ressente-se ainda da falta de pessoal, 
pois há 388 vagas decorrentes de exclusões, apo
sentadorias e falecimentos. 

São .bastante expressivos os dados sôbre as 
atividades da Rádio Patrulha, que realizou, nos 
diversos bairros e vilas da Capital, de j aneh·o a 
dezembro de 1%2, 14.586 verificações. 

Polícia Mili~all' 

O Govêrno tem-se mantido sempre atento 
às condições e necessidades da Corporação, quanto 
ao pessoal e ao materinl, a fim de poder dar pros
seguimento ao programa de realizações requeri
do para o cumprimento satisfatório das atribui
ções da Polícia Militar. 

A administração estuda o reajustamenlo do 
quadro do pessoal, com o . fito de aumentar 
o efetivo para os serviços policini , principal
mente cabos c soldados, sem . acréscimo sensível 
de despesas para os cofres públicos. Tal ohjeti-
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.vo pôde ser alcançado com a revisão rigorosa nos 
_quadros da Corporação, de modo a se transfor
marem postos c graduações de especialidades ex
tintas, ou não preenchidas, em um número mais 
elevado, devido aos vencimentos menores, de 
cabos c soldados. 

Com. relação ú parte material, a Polícia Mi
litar atravessa uma fase de progresso, sobretudo 
no rcaparclhamcnto de viaturas, armamento, equi
pamento e fardam ento . 

E fetivos e organizaçii.o - A Lei n .o 924, de 
1." de outubro de 1952, prevê a organização da 
Polícia Militar para o corrente exercício c fixa 
o seu efetivo em 8.978 elementos, sendo 477 ofi
ciais, 8.440 praças c mais G1 assemelhados c civis 
contratados . 

Por dispositivo da legislação federal, a orga
nização da Polícia Militar segue a prescrita para 
as Unidades do Exército . A Alta Administração 
é exercida pelo Quartel do Comando Gera l com 
os seus órgãos imediatos e os serviços de Subsis
tência, Fundos c Intendência . O Departamento 
de Instrução, o Corpo de Serviço Auxiliares e o 
Hospital Militar constituem. suas Unidades Espe
cializadas . Os corpos de tropa compreendem: 9 
Batalhões, 2 Companhias Destacadas e 1 Esqua
drão de Cavalaria, estando 7 Batalhões c 2 Com
panhias no Interior do Estado c os demais na Ca
pital . 

Completam essa orgnnização a Cnixa' Bene
ficente, cuja i'inali<l ndc é o amparo ú família 
do militar, c u J ustiça MiLtnr, composta de uma 
Auditoria (1." Instância) c de 1 'fribunal Supe
rior (2." Instúncin), para julgamento de crimes 
praticados por elementos da Corporaçuo . 
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Funções Policiais - A quase totalidade do 
policiamento do interior e grande parte do da 
Capital estão afetos à Corporação. No interior, o 
policiamento é exercido por destacamentos, num 
total de 387, localizados nas sedes municipais, de 
diligências permanentes, em número de 376, si
tuadas nos distritos, c ainda de postos. 
policiais, num total de 9, somando 772 núcleos po
liciais mantidos pela Polícia Militar. 

Além disso várias Delegacias de Polícia do 
Estado estão a cargo da Corporação, entregues 
a elementos da ativa e da reserva. Existem atual
mente, à disposição da Chefia de Polícia, nessas 
funções, 95 oficiais, sendo 42 da ativa e 53 da re
serva. 

Instrução Militar - A Corporação, a cada 
ano, mais se aprimora para a rnhsão que lhe com
pete, como reserva do Exército Nacional, in
cumbindo-se da orientação da sua instrução· 
e do en;;ino ministrado no D. I. aos seus quadros, 
hem como da organização das Uniuadcs, a Missão 
Militar r nstrutow , composta de oficiais do Exérci
to Nacit:nal. cuja Chefia funciona j unlo ao Co
mando Geral. No ano passado foram aplicadas, 
na medida do possível, as "Diretrizes para Instru
ção Militar durante o ano de Hl52". 

Desenvolve-se normalmente o ensino através 
dos cursos do Departamento de Instru~;ão. Em 
1952 passaram pelos seus diversos cursos 178 alu
nos, número apreciúvcl, não obstante ser inferior 
ao contingente do ano el e 1951 por motivo de in
tcrêsse do serviço. 

No prédio do :mtiuo Instituto Propedêutico do 
D. I., que se tornou inadequado para comportar as 
atividades dessa Unidade-escolu,funciona hoje o 
Ginásio Tiradentes. Em 1952, ali se fizeram melho-
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ramentos que permitiram ao Ginásio aumentar o 
número dos seus alunos e preencher as condições 
exigidas pelo Ministério da Educação, com um cor
po docente constituído em maioria por oficiais da 
própria Polícia Militar. O Ginásio, sob a direção 
de um oficial combatente, diplomado pela Facul
dade de Filosofia da Universidade de Minas Ge
rais, vem prestando inestimúvel serviço à cole
tividade. 

Aquartelamento das Unidades - Constitui 
ninda o principal problema a resolver na Polícia 
Militar, pois tanto na Capital quanto no interior 
do Estado encontram-se mal instaladas as Unida
des. Os casos excepcionais de bom aquartela
mento se devem às economias internas dos Bata
lhões, conseguidas com não pequenos sacrifícios 
e1n outros setores. 

O Govêrno pretende elaborar um plano para 
restauração p2.ulatina dos imóveis destinados :\ 
Polícia Militar c para construção gradativa dos 
quarteis de que estão necessitando algumas Uni
dades, inclusive o Comando Geral. 

Rcaparellwmcnlo - Em mensagens anterio
res dissemos da precar· edade material em que o 
atual Govêrno encontrou a Polícia Militar, quanto 
ao armamento, equipamento, nmnição, fardamen
to, meios de transporte, etc .. Providências para sa
nar essas deficiências estiveram em plena execu
ção c delas resultou sensível regularidade na en
trega à Corporação de copioso material adquirido 
através do Departamento de Compras e Fiscaliza
ção, o mesmo sucedendo em relação a diversos ma
teriais cujo fornecimento foi obtido por intermé
dio de órgãos do Exército Nacional. 

Foram recebidos e já estão em uso na Polí
.cia Militar 10.000 capacetes de aço-fibra com os 
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accessonos r especlivos, procedentes dos Esla<.los 
Unidos. Durante o ano passado, considerável 
quau tidadc de moderno c<ruipamcn to militar foi 
en trcgue à Corporação pelo Eslahclccimcn to. 
Central de Material de Intendência do Exército. 

No primeiro semestre de Hl52, a Polícia Mili
tar recebeu dos EE . UU., por intermédio da Co
missão Central de Hecehimento do Material, do 
Exército, 2.000 revólveres Smith Wcsson, tipo mi
litar, calibre 45, destinados ao serviço de policia
mento de rua e ao uso dos oficiais da Corpo
ração. 

O serviço de transportes da Polícia Militar,. 
até há pouco dos mais deficientes, foi inteiramen
te reequipado com a aquisição dos necessários. 
veículos. 

Pela unidade de especialistas c artífices da 
Corporação foram feitos reparos c construções de 
maior ou menor vulto no Batalhão de Guardas,. 
nos 5.0

, 6.0 e 8.0 Batalhões, no Estado-maior-ge
ral, no Quartel do Comando-geral, no \l-lospital 
Militar, no Departamento de Instrução, no Esqua
drão de Cavalaria, na Caixa Beneficente, no Ser
viço de Subsistência c nas insta lações de guarda 
do Palácio da Liberdade. A Cerâmica do Taqua
ril foi quase inteiramente remodelada. 

Foram reiniciadas em 1952 aos obras do Sa
natório "Eugênia Vargas", parte j ú em fase de 
acabamento. 

Serviço de Subsisléncia - Deve-se des tacar,. 
por sua significação e importância, o grande bene
fício que constitui para o pessoal o Serviço de 
Subsistência. Desde sua instalação, em fins de 
1948, o Serviço de Subsistência vendeu, até dezem- . 
hro de 1952, o total de Cr$ 62.675.398,90, tendo 
sido de Cr$ 22.480.201,10 o montante das vendaS. 
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do ano passado. No correr de 1952, foram instala
ladas mais duns filiais, nos 3.9 e 7.0 B. I. de Dia
mantina c Bmn Despacho, respectivamen te, em 
novembro e se lembro. 

O Serviço de Subsistência, além dos gêneros 
e artigos que caracterizam o comércio de arma
zém, inclui também seções de açougue, tecidos, 
louças, ferragem, rádios, material elétrico, etc., 
já se cuidando da venda de aves, ovos, verduras 
c legumes, provenientes de criação e produção 
próprias do Serviço, no Taquaril. 

Caixa Beneficente - órgão de amparo e as
sistência à família dos seus associados, a Caixa Be
neficente, criada pela Lei n.o 565 de 19 de setembro 
de 1911, no ano passado concedeu 209 benefícios, 
elevando para 3 . 560 o número total dos seus be
neficiúrios-pensionistas. ·Suas obrigações monta
ram à elevada quantia deCr$ 6.416.965,86 de 
pensões, c Cr$ 33.866,70 de cota de luto. 

Outros órgãos assistenciais - Além das ins
tituições enumeradas, integrantes da organização 
e efetivo da Polícia Militar, · outras completam, 
por suas finalidades, o apreciável volume de ser
viços assistenciais que a Corporação dispensa aos 
seus servidores e respectivas famílias. Dentre 
estas figura a Associação de Assistência e Coope
ração Educacional, órgão que abrange verdadei
ra rêde de núcleos assistenciais no Estado, levan
do o amparo e o recurso ·. necessário aos seus as
sistidos sob várias fonnas, onde quer que os mes
mos se encontrem, 

A Caixa de Pecúlio· dos Oficiais reune a qua· 
se totalidade dos : oficiais da Polícia Militar e sua 
finalidade ·é ·o amparo · imediato à espôsa e filhos 
do oficial, na ocorrência -da morte dês te. 



FOMENTO DA PRODUÇÃO 

A análise da situação de Minas, no quadro 
brasileiro, faz ressaltar que, em nossa história eco
nômica de quatro séculos, não se conseguiu, infe
lizmente, mobilizar os elementos indispensáveis 
à estruturação de uma economia complexa, com 
a agricultura c a indústria em simultâneo desen
volvimento. 

Os persistentes esforços que o Govêrno em
preende, no domínio da energia elétrica e dos 
transportes, visam precisamente a criar essas con
dições básicas, sem as quais não seria possível 
atender o imperativo da transformação econô
mica. 

A instabilidade e a precariedade que por 
vêzes assinalam os empreendimentos agrícolas e 
Ú1dustriais, têm prejudicado o desenvolvimento de 
amplas regiões do Estado e tolhido muitas inicia
tivas que, em outras condições, seriam tomadas 
em benefício de nossa economia e do nosso pro
gresso social. 

Se a grande base de nossa riqueza ainda con
tinua a ser a produção de matérias primas, já se 
esboça nítida consciência tendendo a um regime 
de relativa e razoável autossuficiência, com o 
aproveitamento integral dos recursos do nosso 
solo e do nosso subsolo e com a necessária incor
poração de vastas e promissoras regiões ao dina
mismo da vida econômica. 
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Os altos poderes da República têm focalizado 
·Objetivamente a neccf;si<..lade de fomentar a pro
·dução agrária do País. Ainda há pouco, os opor
tunos e patrióticos apelos do Chefe da Nação em 
prol do aumento substancial da produção agrícola 
.encontraram ampla repercussão em Minas, onde 
a agricultura brasileira conta uma de suas mais 
altas expressões, não ohstnnte a predominância 
dos métodos rotineiros de exploração da terra . 

E' necessário que tenhamos a coragem de co
nhecer a situação tal qual ela se apresenta na 
r ealidade, para que possam ser tomadas provi
dências adequadas a atender a êssc setor de vital 
importância. Estudos cuidadosos revelaram, à 
base dos índices de produtividade nos anos de 
1920 e 1!)47, a queda do rendimento por unidade 
de úrea, com o prejuízo de 33 por cento (trezentos 
cruzeiros) na renda per capita do homem do cam
po . Essa queda se atribui geralmente ao carúter 
migratório da agricultura, com o empobrecimen
to rrradativo dos solos aráveis, snbmetic...los a uma 

·:> 

exploração destrutiva. Daí decorrem a ampliação 
dos espaços vazios de ocupação agrária e a dis
persão da população rural. As estatísticas indi
cam que 64 por cento de nossa população se en
contra dispersa pelas zonas rurais, pràticamente 
fora do alcance econômico dos sistemas educacio
nal e sanitário, impondo ao Govêrno tremendos 
sacrifícios no esfôrço por levar-lhe, ainda que 
fragmentàriamente, essa assistência. 

Êstes aspectos, cuja gravidade não se poderia 
subestimar, estão a reclamar um profundo e ur
gente programa de recuperação da terra e de so1 
lução dos problemas que entendem com o seu 
aproveitamento racional, tais como os relativos à 
.expansão das indústrias de fertilizantes, ao reflo1 
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restamento, ao crédito aos agricultores, à meca· 
nização da lavoura e à aquisição de equipame11tos 
e implementas agrícolas, em quantidade suficien· 
te, a serem cedidos ou vendidos a longo prazo aos 
produtores. 

No conjunto do programa que se propõe a 
executar, o Govêrno dedica a devida atenção à 
produção agrícola e industrial e se esforça por 
criar as condições imprescindíveis à sua expan· 
são. f:sse esfôrço se revela também"em certo sen
tido, nas medidas já tomadas para api·oveitamen· 
to em grande escala da energia hidráulica e para 
o desenvolvimento da rêde rodoviária, objeto de 
capítulos especiais desta Mensagem. Nas páginas 
que seguem, damos notícia resumida dos traba
lhos realizados pela Secretaria da Agricultura e 
outros órgãos da administração específica e ime
diatamente correlacionados com a assistência à 
agricultura e à indústria. 

Produção Vegetal 

Embora reaparelhado em 1951, o Departa
mento da Produção Vegetal teve, de certo múdo,. 
obstada sua plena expansão e eficiência por duas 
razões bastante ponderáveis, a sêca prolongada 
que castigou as áreas de maior produtividade c a 
irrupção altamente prejudicial de pragas da la
voura, sobretudo a lagarta. 

Em conseqüência, foi menor o número de mu
nicípios em que as Circunscrições Agropecuárias 
realizaram trabalhos, aumentando, por outro lado, 
o número de propriedades agrícolas assistidas e 
as consultas especializadas atendidas, respectiva
mente de 1.643 e 14.235. 
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Sendo a sêca e a praga fenômenos de locali
zação regional, a técnica de combate a ambos de
terminou a restrição do número de municípios vi
sitados em benefício da maior assistência aos que 
foram atingidos pelas calamidades. 

Foi ampliado o serviço de distribuição de se
mentes e mudas, sendo que em algumas das va
riedades o número distribuído foi duplicado: 
77. 000 quilos de milho híbrido; 180. 000 quilos de 
algodão; 135.000 quilos de arroz; 16.000 quilos de 
feijão; 10.650 quilos de soja; 123.130 quilos de 
batatas; 81.000 enxertos diversos e 38.000.000 de 
mudas de hortaliças. 

A mecanização da lavoura foi também esti- . 
mulada, através da aquisição a dinheiro ou sob 
financiamento dos Bancos do Brasil e Crédito 
Real, de conjuntos de tratores e de outros imple
mentos indispensáveis a êsse objetivo. 

Experimentação Agricola - A par da efetiva . 
e imediata assistência à lavoura pelos serviços 
acima referidos, receberam grande estímulo as 
pesquisas ligadas à experimentação agrícola, pes
quisas destinadas, sobretudo, a racionalizar as téc
nicas de trabalho dos agricultores mineiros. 

Nesse sentido, o Instituto Agronômico que, no . 
ano agrícola de 1950/51, realizara 3U experimen
tos, elevou êsse número no exercício de 52 para 
115. Tais experimentos foram distribuídos, e 
sempre que neccssúrio repetidos, pelos doze es
tabelecimentos estaduais, pelos seis federais e pela 
Escola Superior de Agricultura de Viçosa, de vez 
que êsse trabalho é realizado em estreita colabo
ração com órgãos do Ministério da Agricultura em, 
Minas Gerais. 
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Além dos estudos que, com fundamento na 
·competição de variedades ou práticas agrícolas, 
visam a encontrar linhagens mais resistentes c da
·divosas ou maior produtividade com mais baixo 
preço de custo, a Divisão apresentou trabalhos di
versos sôbrc melhoramentos de plantas. Já se 
acumulam os resultados obtidos no ensaios de 
genética do milho, arroz, feijão, algodão c trigo. 
Função sobremodo hnportante cabe ainda aos 
Serviços de Química Agrícola e Defesa Sanitária 
Vegetal, que estudam a composição do solo e a 
resistência das plantas às doenças e pragas . Em 
agôsto de 1952 realizou-se a 9.'' Reunião dos Téc
nicos em Experimentação, na qual foram debati
dos assuntos do maior interêsse para a agricultu
ra mineira . Especial cuidado se dedicou ao 
milho híhrido, cujo cultivo vem anmcntando con
sidcràvclmcnte no Estado. 

Defesa Sanitária Vegetal - A defesa sani
t::u·ia vegetal pelos seus vários órgãos distribuídos 
através do Estado prcsiou importantes serviços à 
agl'icultura. 

As Inspetorias de combate à broca do café, 
em seus cinco postos situados em J acutinga, Gua
xupé, Poços de Caldas, Santa Rita do Sapucaí e 
Varginha, realizaram cêrca de 32.599 visitas a 
propriedades cafcciras, tendo empregado 168.814 
·quilos de inseticida BHC, e venderam 41 polvi
lhadeiras Hoot manual. O grau de infestação dos 
cafcsais, que variava de 9 a 40%, é atualmente de 
apenas 2%. Essas Inspetorias mantêm, em 30 
municípios, 74 postos fiscais aos quais compele 
auxiliar a execução c fiscalização das medidas de 
.defesa c combate à broca do café. 

No Serviço de vigilfmcia e combate às pragas 
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e moléstias dos vegetais estiveram em permanente· 
atividade os postos de Delfim Moreira, Ouro Bran
co, Lagoa Santa e Uberlândia, os postos de ex
purgo da Capital, Curvelo e Itajubá, o serviço de 
combate às pragas c moléstias dos vegetais na 
Capital e no interior, c o serviço de combate às. 
formigas cortadeiras. 

A lagarta "Laphygma Frugiperda", que vul
tosos prejuízos ocasiona à lavoura mineira, tem 
sido convenientemente combatida através de me
didas eficientes, principalmente nos municípios de 
Pains, Passos, Diamantina, Ubá, Rio Branco, Pon
te Nova, Conselheiro Lafaiete, Barbacena e San
tos Dumout, onde mais se fêz notar sua ação des
truidora. Para isto foram empregados 7 . 820 
litros de inseticida. 

R ef1orestam enlo - - O Govên.w, sentindo os 
resultados da alarmante devastação de nossas es
sências florestais, deu especial atenção ao proble
ma do r eflorestamento, havendo, para êste fim, 
feito larga distdbuiçuo de sementes por intermé
dio de seus serviços especial izados, produzindo 
grande quantidade de mudas para r eplantio nas 
regiões devastadas. Foram distribnídos 1. 420 qui
los de sementes de eucalipto entre 42 circunscri
ções agropecuúrias, panpres c hortos florestais, 
faz endas, chúcaras, sementeiras e estações experi
mentais. 

No nno de 1952, os trabalhos de refloresta
m ento afetos à repnrtiçii o do :Müüsté rio da Agri
cultu r a, que colabora com o Estado em virtude de 
ncôrdo, ap resent aram produtividade até então 
não alcnnçuda . 

Aumentou-se a produçi:io de m udas de es
sên cíns flm·estais, instalaram-se m ais 10 hor! os--sc-· 
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menteiras, atingindo um total de 20; melhorou-se, 
consideràvclmente, a suhsecção de contrôlc de dis
tribuição de sementes . Várias importantes ini
ciativas, tais como a Heuniuo dos Madeireiros, o 
Curso de Vivciristas c a preparação dos elementos 
técnicos do grande Plm1o de Heflorestamcnto, fo
ram ainda levadas a efeito. 

A criação da subseccção de sementes ampliou 
senslvelmcntc o raio de a~;ão da campanha do re
florestamento c, assim, obtiveram-se sementes de 
·1D espécies florestais de grande valor. 

Foram distribuídos, a té 30 de outubro, 589.310 
kgs. de sementes, existindo ainda um estoque de 

·610.500 kgs., dos quais 340.500 kgs. de poder ger
minativo confirmado. 

Auferirum benefícios no tocante à distribui
ção de sementes 56 municípios . Distribuiram-se 
ainda 314 . 860 lcgs. a particulares, sendo 173.800 
kgs., de eucaliptos e 140.980 kgs. de essências 
nacionais. 

Foram beneficiados ;)5 municípios, a saber: 
.Antônio Carlos, Araxú, Dclo Horizonte, Bctim, 
l3oa Esperança, Carangola, Conceição do Mato 
Dentro, Conceição do Hio Verde, Crucilúndia, Di
vinópolis, Esmeraldas, Espera Feliz, ll:~guara , 
Itaúna, Itapecerica, Juiz de Fora, Lagoa da Prata, 
Lavras, Lagoa San ta, Ivlnlcus Leme, Nova Lima, 
Ouro Prêto, Patrocínio, Passa Tempo, Pedro Leo
poldo, Perdizes, Poté, Sabnrá, Santos Dumont, 
São João del-Hei, Santa Luzia, Sete Lagoas, Sil
vianópolis, Uhú e V cspasiano, num to tnl de 299 
propriedades ngricolas. 

Providenciou-se a instalação de um curso rá
pido para vivciristas, a fim de preparar tecnica-
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mente os encarregados dos trabalhos de reflores
tamento . 

Assim, foram preparados 43 candidatos, em 
duas turmas. O curso iniciou-se em 10 de julho 
de 1952 c terminou em 20 de agôsto de 1952 . 

Indústria Vegeta l - Realizou a Divisão de 
Indústria Vegetal, através das repartições a ela 
su!Jordinudas, análises sôbre trigo, chá, arroz, 
aguardente, Lendo classificado ainda dezenas de 
amostras de feijão, milho, arroz c trigo. Foram 
feitos 56 cxperhncntos com frutas, verduras, le
gumes, visando ao preparo de doces, geléias, lico
res, vinho, aguardentes, vinagres, picklcs, cat
chup, etc. 

Deixei consignado na Mensagem autcrior que 
o Govêrno havia estabelecido com a União um con
vênio cujos recursos possibilitassem a introdução 
de melhoramentos de monta no campo da produ
ção de chú de Caeté. Tenho, agora, o prazer de 
enumerar ns vnutagcns daquele convênio : a cul
tura do chú foi aprimorada c incentivada 
sobremaneira, aumcn lando, em 1932, de 75.000 
11ara 100.000 pés . Construíram-se três mil metros 
de terraço para proteção da lavoura contra os efei
tos dnnosos da erosão . Iniciou-se a adubação quí
mica do clwsnl, adquirindo-se, para isso, trü~ta (; 
sete toneladas de adubo. A medida se impôs uma 
vez que, segundo concluirmn os estudos, a pro
dução daquela parte do campo eslava muito 
~HJUé n da normal. Ao fim de 1952, havia em es
toque 1.200 quilos de ch:'t hcnefi cindo, sendo nc
ccssúrio frisar que a colh eita não h:wia então ter
minado . 

Além do plantio, colheita e industrialização 
<lo chú, o cnmpo se destina ainda ú fruticultura. 
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Em 1952, aumentou-se o pomar com o plantio de 
470 enxertos e mudas diversas de citrus, pece
gueiros, ameixeiras, marmcleiros, parreiras, fi
gueiras, caj uzeiros c bananeiras. É pensamento 
dos encarregados do campo ampliar ainda mais 
o seu trabalho, a fim de fornecer matéria-prima 
para os experimentos e elevar a produção de en
xertos. Para o corrente ano existe uma úrea su
perior a 10.000 rn2 destinada à feitura de viveiros. 

Em cooperação com a Divisão de Experimen
tação continuam a ser feitos, em Caeté, experi
mentos eon1 batatas holandesas e alemãs, tendo
se obtido ótimos resultados. Conserva-se, ainda, a 
seleção de milho Golden-Dent, cuja produção é 
remetida ao Departam.euto, para os devidos ex
perimentos. 

O preparo de fibra de guaxima e abacaxi, 
a dosagem de tanino em numerosas variedades 
de plantas laníferas, surgem, também, entre as 
mais importantes ocupações dos servidores do 
campo de produção de chá de Cacté. 

Conservação do solo, irrigação e drenagem -
A configmação topográfica de Minas e a explo
ração irracional do solo fazem com que avulte a 
importfmcia dos serviços afetos ú Divisão de Con
servação do Solo, Irrigaç.ão c Dr~nagem. Com
pete a essa Divisão assistir ú agricultura, através 
da con crvação c r cslaura c:ão do solo, propiciando, 
pela irrigação, o aproveitamento econômico de 
certas úrcas, e incorporando ao setor produtivo, 
pela drenagem ou enxugo, úreas excessivamente 
úmidas ou encharcadas. 

Na batalha contra a erosão, dezoito municí
pios foram assistidos, totalizando 34 proprieda
des atendidas numa área de 1.11.8 hectares, apro-



-145-

ximadamente. Numerosas propriedades, distri
buídas por 17 municípios, e que atingem uma área 
de, aproximadamente, 1.201 hectares, foram obje
to de assistência dos trabalhos de irrigação. Em 
12 municípios colaborou-se para o levantamento 
topogrúfico e para a construção de barragens, es
tendendo-se a 325 hectares os serviços de apreeia
ção topográfica para diversos fins. 

Química Agrícola - O estudo da ciência do 
solo, prec'pua finalidade da Divisão de Química 
Agrícola, é assunto cuja importfmcia vem sendo 
ultimamente acentuada em nosso País, onde ain
da temos poucos técnicos na especialidade. As 
investigações puras em laboratórios e os testes ve
getais, ou sejam os experimentos com plantas em 
blocos de superfície conhecida, constituem o tra
balho dos servidores daquela Divisão. 

Duas tarefas distintas estão sendo realizadas: 
a agrogeologia e a referente à fertilidade do solo. 
A primeira, executada em colaboração com o Ser
viço Nacional de Pesquisas Agronômicas do l\Ii
nistério da Agricultura, visa a conhecer o solo 
sob o prisma agrogeológico, estudando sua gê
nese e morfologia e fazendo a cartografia em 
moldes modernoR e científic.os. Assim é que está 
quase concluído o estudo de campo do município 
de Sete Lagoas, trabalho êste feito sôbre mapa, 
com levantamento acrofotogramétrico em escala 
de 1 :25.000. Também jú está adiantado o estu
do da Estação Experimental de Patos de Minas, 
trabalho que servirá de núcleo de irradiação de 
futuras pesquisas pedológicas no referido municí
pio e mesmo em tôda a Zona da Ma ta da Corda. 

Quanto à tarefa refe1·ente à fertilidade do 
solo, a Divisão de Química Agrícola funcionou da 
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maneira que se segue: recebeu no ano de 1952, 
1.101 amostras de solo c 167 de adubos e rochas 
ligadas à agricultura de cem diferentes municí
pios mineiros, tendo expedido, em igual período, 
379 boletins anal'ticos oficiais, nos quais indkou 
duzentos e quarenta e seis fórmulas de aduba:·ão 
química, 113 fórmulas para a correção de acidez 
e 103 fórmulas de corretivos orgânicos. 

Algodtío - O Serviço Especial da Cultura do 
Algodão, durante o ano agrícola 1952/53, levou 
assistência técnica e benefícios materiais aos agri
cultores de tôdas as zonas do Estado, dando um 
grande impulso à lavoura algodoeira, que passou 
a ser desenvolvida em larga escala. O seu quadro 
de funcionários técnicos foi amplindo e o nú
mero de suas múquinas c utensílio.~ teve conside
rável aumento. 

Aos 23 postos que o Serviço possuiu em 1951 
foram acrescidos mais 13, criados em regiões apro
priadas e servidas por usinas de beneficiamen to, 
como sejam : Diamantina, Araguari, Corinto, Con
ceição do Mato Dentro, Dores do Indaiú, Uhcra
ba, Virgem da Lapa, São .Jouo Nepomuceno, São 
Francisco, Rio Novo, Mercês, Janaúba e Grão 
1\íogol. 

Em 1952, instalou-se uma câmara de expurgo 
em Pará de Minas, na qual são trata das as se
mentes de algodão beneficiado na Usina Incon
fidência, facilitando, assim, a distribuição das 
mesmas entre os agricultores da região. 

Foram distribuídos, no correr do ano, 891.395 
quilos de sementes de algodão, altamente selecio
nadas c expurgadas, das variedades Texas, Ex
press, Crioulo e Stoneville . 
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Apesar da falta de chuvas, durante o ano 
agrícola 1%2/33, a qual prejudicou, grandemente, 
a cultura algodoeira em 11osso Estado, foram insla
laJos 26·1 campos de cooperação de algodão, com 
4.670 hectares, o que demonstra o interêsse rei
nante 110 Estado por essa lavoura . 

A produção dos campos de cooperação de al
godão instalados pelos Postos de Abaeté, Brasí
lia, Conselheiro Pena, Espinosa, Felixlúndia, 
Monles Claros, Paraopeba, Pitangui, Pompéu, Por
tci.rinha e Resplendor, foi das mais expressivas, 
salientando-se os poslos de Pompéu, Abaeté, Mon
tes Claros c Paraopeba, olldc se rcgistou elev:1do 
índice de produtividade. 

Trigo - Já agora obedecendo a regime de 
acôr do firmado com o Min iskrio da Agricullura, 
cuja vigência se prolongará até abril de 1034, 
prosseguiram os trabalhos de fomento da triticul
tura em nosso Estado. 

Em 1952, as atividades se concentraram nas 
scguin tes regiões : Médio São Francisco, com sede 
em Montes Claros; Alto Paranaíba, corn sed~ em 
Patos de Minas; Oeste, com sede em Araújos; Mu
curi, com sede em Itambncuri; e Sul, com sede 
em Pouso Alegre. 

Foram preparadas p elo Serviço para o cul· 
tivo do trigo - irrigado, na maioria - áreas 
de terreno de aproximadamente 310 hectares. 
Para a plantaç.ão de arroz e milho, o mesmo Ser
viço j ú preparou cêrca de 550 hectares. 

As sementes distdbnídas p 'qucnos lavrado
res e as semeadas 11os eumpos de coopcraç5o do 
Serviço atingiram o total de 47.285 quilos, assim 
discriminados: variedade Kenia, L10 . 069 quilos; 
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variedade Mon tes Claros, 1. 503 quilos: varieda
de Fron tarw, rl. tHf> <ruilos ; c variedade Salles, 
1. 2G! quilo~; . 

A título de colaborut~fío foram enviadas se
m en tes da variedade Kenia a vários Es tados, de 
acôrdo com a seguin te especificação : 3 . 000 (juilos 
p ~tra a Bahia; G. 480 quilos para Goiás ; :30.000 
quilos para São Pmdo, em troca da mesma quan
tidade, da variedade F ron tana ; 600 ' fuilos :d nda 
para São Paulo ; 100 quilos para o Estado do Rio; 
c 30 quilos para a Paraíba. 

A produção de trigo do Estado, em 1!)52, atin
g· u de 200. 000 a 250.000 quilos . 

Convênio com a Uniiio - A fim de se impri
mir maior dcsenvol rimento ú produção vegetal 
no Estado foi firmado um acôrdo com o Govêr'no 
da União, no qual se atribuiu a êstc a quota de 
2/3 e, ao Estado, a quota de 1/3 da verba total. 
A Secretaria da Agricultura cumpre zelar pela 
fi scalização dos trabalhos, cuja execução cabe à 
Secção de Fomen to Agricola Federal. 

No decorrer de Hl52 fora n realizados os se
gu intes trabalhos, em regime de coopcraçflo : Tra
ção animal: Sua finalidade principal é alcançar 
melhores r cs :ltudos técnicos . Heulizurnrn-sc 2G9 
cooper~H:ôcs, abrangendo uma :'trea de 030 hecta
re:;, c uprescntando una produção de 1 .037.100 
quilos, entre algodão, ·amcndoirnl, arroz, ba tata, cc
bola, feijão, mamona, milho, soja c trigo. Cultu
ras fis calizadas : Têm por obj e tivo principal a 
produc:ão de sementes sclccion:l!las, em Inrgu es
cala . São postas à disposi<:ão do cooperado ns má
quinas ncccssúriau para o preparo do solo, o cul
tivo c a colheita. A área minima, de 10 hectares, 
ou máxima, de 50, é tDda motomcr~unizada . Fo
rmn em número de G8 as culturas fiscalizadas, 



-140-

beneficiando-se uma área de 1. ~~05 hectares, c::nn 
uma produçuo de 1.19~. \J33 kg . de algodão, 
arroz, fcij ão, miiho e trigo . Preslaçâo de serviços: 
Esta modalidade de cooperação t;e refere a todo c 
qual<JUer trabalho que venha a beneficiar uma 
prop.dcdude agrícola, incentivando, direta ou in
diretamente, a produçuo . Ao todo, foram pres
tadas 2D2 cooperações, ~;cndo 10 de destocamenl.o, 
138 de aradura, 10G de gradagem, 2 de nivelamen
to, 9 de plantio, 4 de sulc: . .uucnto, 1 de cullivo, 1:) 

de colheita, 5 de abertura c reparos de estradas, 
1 de valctamento c () de movimento de terra. 
Rendas: As rendas rccolhid:.;s aos colrcs públicos 
ascenderam a C r~5 1. o:JO. f>U3,50, vcrüicando-se, 
assun, um cousiderú ve1 aumeulo sôLre u arreca
da<;ão do cxcrcH~io antcr.io!', que foi de Cr~ . . . . 
1 . :b'l. 026,90. 

Produção Animal 

O setor de dcfcs:.1 sauitú ·ia oferece um qua
dro o:1de se revela que a produçi:ío animal, 
em Minas, se cnconlra em ascensuo. As cir-· 
cuuserições sediadas em vúrios municípios rea
lizaram, apesar das iuúmeras dific.uldades que 
uaturam1enie se lhes antepõem, um vasto traba
lho de assistência c proteção aos rebanhos. Foram 
fc1 tas 1. OV1 visii:as a muuidpios, tendo 3 . 42'7 pro
priedades pecuúrias r ecebido colaboração dos 
técnicos, V!. \)5'/ animais foram medicados e 
3!:.1:.>. ~LU vacinados. Durante o ano de 1U52 os 
principais surtos de zoonoses que ocorreram no 
Estado - aftosa, r:.liva, pestc-sui na , salmondu~;cs 

- soJ.·rcram pronto c e.tcaz combate por parte dos 
Serviços competentes, que não mediram esfor
ços pura debelá-los . 
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Os tral..mlhus da Comissão Nacionui de Dru
celosc contaram com a prcsc1 ,,:a de uma comí:.::são 
de técnicos do Departamento de Produção Ani
mal, que, assim, se coloca a par d:ls mais recen
tes üwvações a respeito do tratamento da pcri••osa 
awléslia. Jú hú algum tempo, .· liús, vem-se dan
do particular atcn·üo a <~slc nssurüo, efetuando
se provas de sôro-a1~lutin· ção nos rebanho:;, par
ti.culan 1entc nos da zona leiteira . Efctuarw 1-se, 
até 1~)52, mais de 22.000 sôro-aglutiuaçõcs. 

Alérn de realizar pulvcríza~;õcs carrnpatid
dú.s, o Departamento da Produçào Animal prcs
tvn nssü;tência direta nos eriadorcs, fornecendo 
vacina~;, ministrando instruções técnicas c aj udan
do na solução dos problemas de cada proprieda
de visitada pelos seus funcionários. Seus trnba
lhos podem ser assim r esumidos: 282 mtmicipios 
visitado:;; 2M propriedades visitadas c atendidas ; 
3G. i>~8 animais pui vcrizudos ; 11. 5G2 nninwis va
cinados; 36.130 quilômetros percorridos. 

E' plano Ja administração incrementar a as
~;is t{~ neia aos criadores, cstabclcc<.;udo convênios 
com as entidades de dassc, pri.ncipah:lcnte com 
as Cooperativas de P~·odu\ÜO de Leite. 

No setor da produção de vacinas obtiveram
sc, em 1D52, o0 scguin lcs rest Ha<los : :J.to .eoo do
ses de vacina cristal violeta; 3;). ~H() doses de sôro 
eonlra a peste suína; 9. V50 do:;e: de vacina con
tra a cólera aviúriu; 21 

. 252 doses de vacina con
tra a pncumoentcrite dos bczcnos ; 2!).~90 doses 
de vacina an ti-rá bica c :2D . D4G doses de vacina 
contra paslcurclosc hoviua. 

lll tcnsificou-·sc a aç·ão, iniciada un 19;)1, por 
divcn;~w associa\Õcs, no ~.l e11tido de se efetuar rc
gbto genealógico dos componente:; de nm>:> rJ s re
banhos. Assim é q11 c 991 bovinos holandc:-;es, 153 
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e(Iüinos Campolin ~1 , l~H eqüinos rv!.:<ngalargu c 125 
jumentos Pêga for:lm registados . Ainda ucn tro 
< l[;:-;~e c:.; fíi r~o de valoriza~_,:ão dos llOssos reh:mhos, 
r eal izoth c visto riu em 1. -100 ~tnimais, 152 cria
dorc~J for:.an a tendid os c visita n11n-se 75 mu n icí·· 
pjo;_; . I~: ::; te trabalho é de grande significaçüo eco
nôn !ic:t para Hi!1a~3 pois contrílndrú scnslvdmcn
tc para a ! "lelh oria dos plantcü;. 

1\ p<: r de:js~1 s r:1 cd idw.l foi 111antj<Jo o Jn·ogra
ma de venda de r eprodu tores a preshH;üo . Em 
1H~)2, rcalb:ou a Scc.rdnrin da Agricultura a ven
da, pd fundo exclusivo do Dcpnr tamen lo de Pro
du(;üo A·11imal, de 59 repr(;duio res, no val01· tota l 
de Cr$ 580 . 900,00. 

A inseminação artificial vem sendo desenvol
vida. ;\J ém do pôs to central, doador de ~êmcn, 

sed iado no Parque da Gmucleíra, com reprodu to
L'C S "mpor btdcs de alta linhagem, enconlrnm-sc 
em fundonmncnio 11 ~U~)posto~; , locu!izados 
em vúrias r egiões do Estado . O movimento do 
pô::to d:-t Garncleh·u foi de 221 coletas para r cmes
:;a [lOS v: rim> suhpo::ito::; <.!o interior. Tal r(~de 

t;cr:'l cstendidn <:.: novo13 suhpo:sto:·; pos~;ib ii 1 tarão 

aos in lcrcss<tdos a ohtcllr;üo de ~tmcn de aJ ; 'mais 
de pura es tirpe. 

Hc:.d.iz:tram-se, em 1!)52, I:ovc cxposi<;õ <' s re- , 
giont i ~; , q te r cccbcr<ml <n ,·ílio na importftneia de 
Cr$ 7GO . ODO. 00, além <:e requisi<:õcs de transpor
te num total de Cr~i 94 .G77,20. P r estou-se as
sis tência Lécnicn. a tôdas elas, tendo sido a p resen
tados cêrca de três m il animais. 

O nu :cílio ü f cun <:ií fl consti tuiu outro u:;pcdo 
d o l)l'OI.'ra ma de incrc 11ento ú crilH,' UO m in eira. ,, . 

Em 1.!1;):2, foram pro( i 1zid os 7. !:Jt. :517 qujJ os de 
f eno, ptt ;(tmdo o Ei.J t;~do C r~ 202 . (}07,:~0 de prC:mios 
a 2~)5 fazendeiros d e G() m unicípios. 
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Com relação à caça e à pesca, intensa cam
panha de fiscalização e de doutrinação tem sido 
feita no intúito de orientar a nossa gente sôbrc os 
seus deveres para com a fauna aquática c silves
tre. Encontram-se em fase de ultimação os enten
dimentos corn o Ministério da Agricultura para a 
assinatura de um acôrdo que oferecerá os meios 
para uma considerável expansão das atividades 
do Departamento de Produção Animal nesse 
setor. 

A assistência à indús tria de laticínios tem 
sido devidamente desenvolvida, estando o Govêr
no empenhado em encontrar fórmulas que, den
tro da nova regulamentação federal, incremen
tem p.:;ta grande fonte da riqueza pastoril. 

Estudos técnicos e econômicos - O Departa
mento dr Economia da Secretaria da Agricultura, 
pelas suas quatro divisões - - Junta Comercial, 
Assistência ao Cooperativismo, Organização So
cial do Trabalho, Estudos Econômicos - aprc
t>cntou apreciável rendimento de trabalho . 

As atividades da Junta Comercial podem ser 
estimadas por três elementos : número de docu
m entos arquivados, rc11da estadual c renda fede
ral. Em 1951, o número de documentos arquiva
dos foi de 5.436; em 1952, elevou-se a 5.948. Em 
1951, o Estado arrecadou, por intcrmé:dio da Junta. 
em selos, emolumentos c impostos, a imporluncia 
de Cr$ G10.üGo,70; em 1952, a arrccaclaçuo atin
giu n cifra de Cr$ 642.472,40. No tocante à renda fe
deral, foram arrecadadas, por meio de selos upli
cados na própria Junta c nas coletorias dos muni
cípios sedes dus sociedades, as seguintes impor
tâncias : em 1951, Crfp G. 743. G28,00; em 1952, Cr$ 
9 . 519.268,50. 



-153-

A assistência c o incremento ao cooperativis
mo prosseguiram normalmente. A organização e 
registo de cooperativas -- em 1951 - ascendeu a 
21, sendo que mais 10 j ú se acht m organizadas, de
pendendo apenas, para que entrem em pleno fun
cionamento, do competente registo. Foram ex
pedidos 1. 700 exemplares da revista "Coopera
minas", tendo sido enviados, também, 1G5 formu
lários para constituição de cooperativas. 

As Cooperativas rcgis tadas em 1952 locali
zam-se em Delo Horizonte, Guaxupé, Bacpendi, 
Cristina, Juiz de Fora, Nova Lima, Passa Tempo, 
Mateus Leme, Pedra Azul, Píum-i, Alfeuas, Govêr
nador Valadares, Caratinga, Mar de Espanha, Itue
ta, Ewbank da Cürnara, Leopoldina, Mercês. Ou
tras, cujos proces!..loS estão em andamento, situam
se em Laj iuha, Belo Horizonte, Poços de Caldas, 
Carmo do Cajuru, Cataguases, Juiz de Fora e 
Teófilo Otoní. 

EstaUstica da Produção 

O quadro da produção agrícola do Estado, 
para o período 1951 -195~, apresentou os seguintes 
resultados: úrca cultivada - 2. 932.372 hectares; 
prodw;uo 10 . 12~L 573 .310 quilos; valor da produ
ção Cr$ 8. 933. G08. 000,00. 

Imigração e Colonização 

Ao mesmo tempo em que promove a crnan
cipn ção das colônius antigas, a admilótração se 
empenha em instalar outras, que obedeçam a pla
nej arncntos pré-estabelecidos c que sc j am centros 
d e grande produç:ão agrícola . Nessas colônias de
verão ser localizadas vilas industrinis cnpazes de 
transformar a mntéria-prima produzida em utili-
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dadc!j, as qw b ~·urgirito, dê::;!.!.: 111odo, no mercado 
c..:m coudjçue·· ccnn(,Jnic a~> J n·omb~;orn~>. 

Prosseguiram os trabalhos da Colônia Agrí-
cola de Patos, tendo-r;e estabelecido diversas la
vour as numa úrea de (iOO hectares, inclusive üO 
hectares de milho híbrido, para sementes . Deu-se 
in ício ú coHstmção da primeira pocilga, de um 
conjunto a r;er construklo num raio de 80 tjuilô
metros, ao redor da Colônia. Destina-se, cada 
uma, à criaçilo de 20 porcos por mês . Ativam-se, 
simultfmcamente, as obras da usina hidrelétrica 
de 160 HP, jú tendo sido importado da Alemanha 
o material necessúrio ao funcionam ento da usina. 

As providências para escolha de terras no 
V ale do Hio Doce, onde se cogita de instalar uma 
segunda colônia, nos moldes da de Patos, estão 
adiantadas . Os gastos com essas colônias serão 
hem recompensados com a sua auto-suficiência 
depois de organizadas, podendo prestar grande 
auxilio para forneci! wn to de sementes, mudas e 
reproduton~s, na região onde se achem locali
zadas . 

Foram colocados 240 imigrantes de diversas . 
nacionalidades, tendo-se dado início, também, ao 
rccchlmcnto e colocação de elementos nucíonais 
interc~;sudo ~; nas lide:-> da lavouru . 

Do~; mais produtivos se revelou o trabalho 
real.izado pdo Departamento de 'ferrns c Matas. 
A Div.isüo de T erras uprcscntou o sc::~uinte re~m l

tado, em su:1s ativid ades: úrca to tu i medida, em 
hectnres, IH A<n, 17; JH'oce~;so~ de mc<f çilo 1. p ·ova
do:>, I.{K;; ~; n úmero de concessões feitas, l.H)7; 
úrca correspondente às conc cssiie~; em llcd<tres, 
60 . G:n,<..~t ; número de título::; de propriedade ex
pedi los, Ut20; área correspondente aos Ut !los ex- · 
ped idos, e1 1 hectares, 70 . G94,~~6. 
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Ensino Agrário Ambulante e mi..,úb UifJico-·Censitv.ria 

O.· comboios ferroviúrios, roJoviá ·ios e 
mistos, do Ensino Agrúrlo Ambulante e .Missão 
MéJico-Censitúri.a, visitDram os municípios de 
Cow>cl heiro Pena, Garléia , Astolfo Dutra, Gua
rani, Rio Novo, São Jouo Nepomuceno, Bicas, Gua
rurá, l\Jcrcês, Diamaullna , Sü o PeJro dos Ferros, 
Matipó, Abre Campo, Santa Margarida, M:anhua
çu, Simon{~sia, Ipuncma, l\lcsquita, Coronel Fa
bric1ano, Itanhomi c Pirapctinga. 

Formn dadas 2HJ2!) con sultas, Das ({Hais se 
procedeu ú distrihuiçilo gratuita de medict~mcn

los . Os serviços vetcrinúr.ios deraJ,l LH)8 consul
tas, tendo propiciado às populaçôcs visitadas es
cutar 48 palestnl.s sôhre assuntos técnico~; de in
terêsse dos faz endeiros. Os serviços agronômicos 
deram 1.055 consultas, tendo reálizado 140 pales
tras. Assistiram üs sessões cinemaíogrúfica~:;, le
vadas a efeito pelos comboios, 70.460 pessoas . O 
número destas sessões foi de 14.9. A secçüo de 
vendas de materiais agrícolas c produtos veteri
nários rendeu um toial de Cr:j) 2'/l . O:IG,~í) . 

F omeai:o Inrlust:ria! 

No domínio da industri:llizaç:lo, grande é o 
tn·ogresso que ora se verifica em nosso Estado . 
Atravessamos, certamente, uma Jase decisiva, de 
q ue vuo advir, em futu ro p t'óx'mo, inestimáveis 
benefícios para a coletividade m ineira . 

A Cidnde Industria l de Belo Horizonte, que 
era, hú poucos anos, apenas uma iniciativa arro
ja da, é ho j c vitoriosa r ealidade, concentrando-se 
nli j ú poderoso conjunto d c fá bricas c instala
<;ões em rápido desenvolvimento. O Govêrno es-
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tuda numerosas sugestões de indústrias nacionais 
e estrangeiras, que se mostram interessadas em 
localizar suas fábricas na Cidade Industrial, 
atraídas não só pela próxima perspectiva de abun
dante disponibilidade de energia elétrica, como 
pelas demais condições que intitulam a região 
central oe Minas, onde está situada Belo Horizon
te, a constituir extraordinário núcleo industrial. 

As ÍIH.!ústrias siderúrgicas Mannesmann, que 
procuramos atrair para a Cidade Industrial, jú 

estão inteiramente organizadas como emprêsa na
cional c no momento realizam, no local que lhes 
foi destinado, os trabalhos preliminares para a 
construção de suas instalações e para montagem 
de seus fornos . Sem terem sido excessivas, as 
facilidades que o Govêrno concedeu à referida 
emprêsa foram decisivas na sua opção para se 
instalar em Minas Gerais. Aguardamos, agora, 
que as obras adquiram maior intensidade, para 
que a Manncsmann entre a funcionar o . mais rà
pidamente possível. 

Matado uro Frigoríf ·co - - A organização 
à.a g1·mHlc íuoús tria i'ngorifica constihua Justa 
e auliga aspiraçi.ío dos mineiros. l~mpt·eeB

dimcnto diretamente ligado à saúde c ao bem 
estar do povo, não poderm ocixar oc ser conside
rado ate11Lmnen te pdo Governo, empenhado 
em dar a Minas os elementos inoispensúveis à 
sua estrutura econômica. 

Assim sendo, em junho do ano passado, o 
Govêrno, revendo o que havia sôbre a questão, 
verificou que se tornuva necessário o estudo ime
diuto da localização e rentabilidade oo Frigorí
fico, bem como a eluboração de um anteproj eto 
completo e minucioso, o que não existia. f~ste 
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anteprojeto foi elaborado c serviu de base para, 
inspirando confiança aos grupos financeiros, pos
sibilitnr a execução uo empreendim ento. Dos es
forços a que me refiro resultou a constituição da 
Companhia Frigoríficos de Minas Gerais S . A. 
(Frimisa). 

O Frigorífico que, no gênero, serú o m aior 
do País, tcrú a capacidn<le de abate de 1.500 bo
vi.nos c 500 suínos em oito horas de trnbalho. 
Dcstinar-se-ú a industrializar integralmente todos 
os subprodutos, alimentícios ou não, que serão 
manipt lados por 12 grandes indústrias subsidiá
rias a funcionarem anexas ao Frigorífico. O mo
vimento an ual de compras de matéria-prima e 
vendas dos produtos deverú atingir, no regime 
àe trabalho de apenas oito horas, a importância 
provúvel de um bilhão e quatrocentos milhões de 
cruzeiros . 

Nas bases em que está configurado o planej a
mento da FRIMISA, prevê-se um lucro anual de 
100 mHhõcs de cruzeiros . 

A industrializ~l(,'UO importarú para os pecua
ristas mineiros na economia nnual de 108 milhões 
de cruzeiros, uma vez que não se veri ficará a 
atual quebra do pêso do gado que se destina aos 
grandes centros de consumo . Além disso, o Fri
gorífico, em virtude de sua posic;uo, estará em 
condiçõc~ de oferecer 1nelhorcs pr eços aos pro
dutores. 

SGa instalaçuo representará, também, para 
a nêde Mineira de Via~uo e a Central do Brasil, 
ponderúvel eéonomia de t01 cladas-quilômetros, 
r clntiva no rctôrno das gaiolas, o que equivaleria, 
para as duas estradas, aos fretes a tuais, a um 
lucro de 49 milhões de cruzeiros. 
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A alta r entnhilidade permite antever que o 
Frigor ' fico podcrú amortizar , integr a lmente, o 
fin anciamen to em apenas três anos de atividade , 

Com a coucrdização dêste projeto, cstarernos 
a van çando no setor industr ia l, ao mesmo tempo 
em que a tendct·cmos n uma aspiração <}os pecua
r istas mineiros, q ue, através de suas entidades 
de classe, entre ns quais se destacou a Sociedndc 
Mineira de Agricultura, tão reiterada c empenh u
damente se inter essaram por uma solução racio·· 
nal do problema . 

Embora insta lado em Minas, o Frigorífic<>. 
pela a lta capacidade de sua produção, contribui
rá largamente para que seja melhorado o abaste
cimen to, não só de Belo Horizonfe como de outros 
grandes centros de consumo, principalmente o 
Distrito Federal . 

Poi escolhido, para a instalação, o local de
nominado Cnrrcir:1 Compr ida, em Santa Luzia, 
nas proximida de:·; des ta Capital, em magnífica 
situação, com todcs os requisitos exigidos par a 
estabclccimcnto dêssc gênero. 

As ohras de construção estão or(;adus em tre
zen tos milhõe~> de cruzeiros . E outra · instalações 
a ser em rculiz:ulas posteriormente, para aprovei
tam en to c industrialização dos suhprodulos, de
vcrflo atingü· o custo tle trezen tos e cinqücutn 
milhões . Trata-se, portan to, de ohra nonmnen tal, 
cujo valor se es tima em quase seteceuto~; m ilhões 
de cruzeiros . 

Todos os deta lhes for am pr ev is tos, inclusive 
a aquisiçilo de quarenta vagões fr igoríficos, par a 
transporte de carne aos centros consumidores, 
entre os q uais o Hio de Janeiro. 

Além da carne c dos derivados, numerosos 
subprodutos ser ão fabr icados, como os opoterá~ 
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p icos, a adrenalina, a hemoglobina, n insulina, 
e tc . 

Cidade Industrial - O Depar tamento de Fo
men to Industrial, por intermédio de sua Divisão 
de Organizar;ii.o Industrial, tem orientado os 
assuntos que di ;.~cm respeito ú Cidade Industrial 
de modo a situú-los dentro de suas altas finalid a ~ 
des. 

As firmas I\bgncsita S/ A, Indú1~tria 1\H 1cira 
de Moagem Ltda ., Pastifício Wilma, Metn lúreica 
Santo Antônio, Companhia Industrial de Estmn
parin, Irrnão:> Orsini, Artefatos de Aço S/ A Co
m ércio e Iudústria, ]\;lúquinas Agrícolas Altivo 
S/ A, Thc c,_'e;ws Company, 1.\'Iafersa c Companhia 
de Cimento I t;· ú nwntém ali vastas c importantes 
instalações . A maioria j ú inaugurou os seus esta
belecimentos; outras, realizarn obras visando a 
termimn· ou mclherrar suas dependônCÜ.IS . 

Várias obras ninda estão sendo promovidas, 
pela Companhia Têxtil Santa Elizaheth, fábrica 
de tecidos, pela Sociedade Industrial de Produtos 
Alimentícios Cardoso S/ A, fúbr ica de massas 
al "mentí.cias, pelo Colonifício José Angu~to S/ A, 
fábrica de tcci~los. 

A locação dos terrenos destinados à Compa
nhia Siderúrgica Mannesmann foi ter minada, já 
ten do sido iniciadas as obras para a construc;ão 
de suas instalações , 

Também cslão sendo ultimadas as concessõ~s 
deferidas à Mctrovick do Brasil c ú Sociedade 
Brasilei ra de Eletrificação Ltua ., que se propõem 
efetuar r cnllzaç.õcs de vulto nos domínios <1e sua 
especialidade . 

Sintetizam-se nos dados c especificações 
abaixo r elacionados as a tividades da Comissão ' 
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de Obras da Cidade Industrial, que se r essen ti
ram, em seus r esultados, da carência ou deficiên
cia de maquinúrio, o que, aliás, serú sanado tão 
logo sej um recebidos os veículos e máquinas des
tinados a êsse serviço e jú incluídos no esquema 
da IMPEX . 

Concluíram-se as obras de assentamento 
das linhas dos ramais ferroviários n .?s 2 e 3, com 
n extensão de 1.230 metros em bitolas mistas (1.60 
e 1.00) . Com o prolongamento do Ramal 7, torna
r am-se possíveis manobras de trens na rua 20. 
Acha-se concluído o assentamento de um dos 
desvios, des tinado à MAFERSA, com 70 metros 
de extensão . 

Em tôdas estas obras aplicaram-se 4 .060 me
tros de trilhos e assentaram-se cêrca de 2.000 dor
mentes, estando lastreados 500 metros de linha. 

Foram executados os serviços de terraplena
gem para construção do Rnmal n.? 1, numa ex
tensão de 700 metros, estando dependendo da con
clusão do processo de desapropriação o prosse
guimento dos trabalhos no restante do trecho. 
l~s tc Hmnnl, <I lle ser virá ú Cia . Têx til Snu ta Eli
zabeth, terú suas linhas assentadas na área já ad
quirida pelo Estado . 

No se tor dos esgo tos sanitários, assentaram
se 808 metros de manilhas e 2 tanques flu xíveis e 
construí ram-se 8 poços de visita, sendo que se 
acham em andamento os trabalhos de a1Jertttra 
de valetas e assentamento de manilhas na Av . I, 
Hua 1, e na Vila Operária. 

Estú em acabamento a barragem para capta
çã.o do Córrego Morro Velho, que virá permitir 
mais ampla distribuição dágua, com acréscimo 
aproximado de 8 .000.000 de litros por dia. 
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bcu-se inicio aos estudos para a captação 
do Córrego dos Marcos (Município de Bri.lmadí
nho) com volume de 4. 300.000 litros por dia, e de 
oútros mananciais de águas baixas nas proximi
dades da Cidade Industrial, com o objetivo de 
completar o wprirncnto dágua: potável e indus
tr ial à 1\Ianncsrnann e a outras emprêsas dêsse 
centro fabril. 

Iniciaram-se as obras para novo reserva tó
rio c:n terra destinado à cap tação dúgtia para 
uso industrial no quarteirão 16, bem como os 
estudos para r eservatório idêntico no· qü.atteirão' 
11, c pm·a 1·cservatório elevado, de concreto, na 
V~ln Oper·:li·;a, a nm de a tender ao r:\ pido de
:-;cnvolvimento desta. 

Na Olaria, m antida pela Comissão, foram 
produzidos 176.0ü0 tijolos, empregados :na pró
pria Cidade Industria l, na Granja-Escola João Pi
nheiro e nas obras das Irmãs Sacramentinas em 
terreno uoado às mesmas pelo Estado, . para as
sistência às filhas dos trabalhadores. 

Com os m elhoramentos introduzidos na- Ola
ria, espera-se triplicar, no corrente ano, a sua 
produção, para que se possam atender às cres
centes necessidades de ampliação das obras da 
Cidade Industrial. 

O Armazém do Entreposto da Cidade Indus
trial, jú concluído e em funcionamento, . dispõe 
de uma área de 88 m2, estando em andamenb o 
restante da obra (secções de peixaria, açougue, 
frutas c !Cite), com a área de 330 m2' . . 

O desenvolvimento dos serviços e outras con
dições locais indicam :1 necessitb, 'c <ic serem 
cúilstruídas núvas casas para os operârios, ou'· am.; 
pliadas as c,·.istcnlcs . ' · · 
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Cuida-se da trn nsfcrência da estação provisó
ria do Quarteirão 81 para o Quarteirão 82, o q ue 
permitirá o assentamento de todos os desvios fer
r oviúrios que irão servir à MAFERSA, fábr'ca de 
vagões recém-inaugurada. 

Substancial parcela das atividades da Comis
são de Obras empregou-se nos ser viços de limpe
za pública, conservação de calçamento, encasca
lhamento de vias de acesso, manutenção dos ser
viços de i1gua, esgotos c estrada de ferro. 

Em. virtude de não estar resistindo ao pesado 
tráfego local o calçamento do tipo de alvenaria 
poliódrica, estuda-se a possibilidade do emprêgo, 
ali, de blocos 'l e concreto pré-moldados, que U.:m 
apresentado ótimos resultados na pavimentação 
de vias públicas suj eitas nos mesmos problemas 
que as da Cidade Industrial. 

Pt:ra atender aos inúmeros pedidos de infor
m ações que chegam à Comissão, assim do País 
como do Exterior, sôhrc a Cidade Industrial, c:;tú 
sendo organizado o Serviço de Estatística , que fi
cará em condições de fornecer todos os esclareci
mentos pedidos pelos interessados. 

lnslitulo de Tecnologia l w !w:trial - · ·· Os ir:l
halhos r ealizados por esta instituição técnico-cien
tífica ascenderam, em 1952, a nível não atingido 
em anos anteriores. Assim é que seu movimento 
acusa, numericamente, os seguintes resultados : 
certificados expedidos, 9. 930; amostras analisa
das, 6.580; e elementos determinados, 12.809. 

A Fábrica de Sulfonas teve ampliado o seu 
programa, de relevante interêsse público, produ
zindo. 1. 287. 860 comprimidos de Leucosulfo•1a, 
Xantosulfona e Metiosulfona (sulfona associad~ à 
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meti ninn), produção entregue, gratuitamente, à 
Divisão de Lepra . 

O ano de 1953 assinala o início da produção 
de ~;ulfona. líquida, em ampolas, também desti
nada aos serviç.os de profilaxia da lepra no Es
tado. 

Deverá instalar-se, proximamen te, a apare
lhagem de mninação, ampliando-se o campo de 
a<:ã0 do Instituto . 

As a ti vi (lades da Secção de Metrologia adqui
rirn. lu act~ntuado incremento, ocorrendo, em. 
algum; c<.:1sos, como no de afcri<;ão de balanças, 
c.êrca de 80?ó de :m mcnto sôbrc o ano anterior, 
t:OPl') se vt• (1

:t indicaçtío ahaix:o: 

Afcriçõc:;; de balanças 
Aferições de Coleções 
Afcdt;i.)e~• de Metros . 

de Pesos 

1~51 1952 

1.126 
222 
540 

3.495 
389 
626 

Ou!rm; se tores, como o de indústrias têxteis, 
de materiais de construção e o de química téc

nológica fot·atn ampliados. Suas atividades avul
taram em relação ao nno anterior, de modo que 
o Instituto superou a fase de experimentação, 
para transformar-se em órgão essencial ao nosso 
dcseo.volv~mcnto industrial, como autêntico orien
tador. 

Hdcn~ncia especial deve ser feita à Secção 
de Geologia e Minas, que realizou em 1952 um 
total de 1:~)6 análises, pesquisas e estudos, do mais 
a lto interê:)SC para a economia mineira. 

Além disso, efetuou prospecções e pesquisas 
em diferentes regiões do Estado, com o objetivo 
de localizar depósitos de minérios de urânio e 
tório .. Junto à Estância hidromineral do Barreiro, 
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em Araxá, foi descoberta grande área rúdio
ativa, onde se determinou a ocorrência de aflora
mentos de r ocha contendo tório c urânio . Poste
riormente, o levantamento ae:roeintilométrico 
confirmou a exis tência de depósito minerar forte
men te rádioativo . Em Poços de Caldas, prOC"..,se
guiram os trabalhos de inve[;tigaç[· o, com a co
laboração do Conselho Nacional de Pc8quisas c 
do Departamento Nacional da P rodUção Mineral, 
visando à cubagcm dos depósi to!> de minerais urn
níferos do distrito de Nazareao e da 1m n azita d n 
bacia do Córrego do .Talmru, no distrito de Santa 
Rita. 

Fábrica Escolá "Cândido Toste,~" ---- Na Fá
brica Escola de Laiicínios "Cúndido Tostes", de 
Juiz de Fora, o ensino é ministrado soh condições 
as mais acessíveis, muntcndo o Gov<':rno a lgumas 
vagas para matricula gratuita, destinadas a alunos 
pobres, fi lhos de agricultorct: . 

. Freqüen tar am os di v ertia~- cursos técnicos c 
pr úticos, man tidos c1n 1~) :"):~, 10·1 aluno~; . tendo sid) 
ministrudus, nns v6.rbs di·;cipl1n:t s do eurso de 
indústrias Iúctcns, 7G2 ::uh:;. 

A produção de diverso:: ti pos ck qne:ijo e 
manteiga foi, no exercício pnssado, respedivnmcn-:
te, de 88.721,85 c 11.2Rn,oo q 1ilos. 

Executaram-se projeto e orçamento pnra a 
construção de novo prédio pnr: ~ dor-mi tório, apro
veitando-se fundações já cx 'slcnlcs . O pródio, 
cujo custo se estima em Cr!3 2'.118.0<H,oü; (lcvcrú . 
abrigar cêrca de cínqüenta alunos . 

Plano d<l RecurJeraç5o Econômica · e Fomenlo 1lb F'roa~nção 

Su'hrneti'das :r orienta·çã'O e :reG-ponsa,b:iilidnde· 
da' Secçã o técnicn' do· Phmo- d'c Jilechper~~~ão .E.to-· 
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nômica e Fomento da Produção, realizaram-se 
várias obras a cargo da Secretaria da Agricultura. 

Passamos a enumerar as mais importantes 
dentre essas obras e serviços: a) Escola de L,zli
cínios de Três Corações: foram realizados novos 
projetos dos prédios da fábrica, dormitório e <'U

tras dependências, bem corno os orçamentos para 
conGtrução das obras da Escola, com a estimativa 
de Cr$ 2.258.582,90; b) Escola de Laticínios do 
Sêrro: executaram-se os projetos e orçamentos 
para sua construção, mediante ajuste com a Pre
feitura Municipal, devendo seu custo atingir a 
Cr$ 2.445.021,10; c) Fábrica de óleo e Beneficia
mento de Algodão de Diamantina: feitos os pro
jetos e orçamentos, já a obra foi autorizada pelo 
Govêrno e rcgi"tada pelo Tribunal de Contas, 
tendo sido iniciada a sua construção; d) Adapta
ção do Armazém de Guaxupé : foram executados 
o projeto e orçamento para adaptação do Arma
zém de Guaxupé, para uma Fúbrica de 6leo c 
Beneficiamento de Algodão, no valor total de 
Cr$ 478.800,00. 

Escola de Sondadores -Das 26 unidades exis
tentes em janeiro de 1952, apenas 11 estiveram em 
serviço durante t.odo o decorrer do ano, pois que 
as demais sofreram reformas diversas. Em ou
tubro fêz-se devolução ao Ministério da Agri-

. cultura da sonda 23-H, cedida para os serviços de 
Cambuquira, e retirada a 20-P, inadequada aos 
trabalhos. Providências estão sendo tomadas jun
to às firmas importadoras no Hio de .Janeiro, 
visando à obtenção de duas novas sondas que 
virão preencher O$ claros deixados pelas unidades 
20-P e 2:3-H. Esta providência virá facilitar so
bremaneira o bom andamento dos serviços. 
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Departamento de Comércio 

Desenvolveu o Departamento de Comércio~ 

em 1.952, intensa atividade. Apesar das dificulJa •. 
des de tôda ordem - entre as quais avultou a 
falta de resíduos de trigo, conseqüência da queda 
na importação dêsse produ to - atingiu o De
partamento um movimento global de Cr$ .. 
11.6 .297.528,00 . Em 1951., o movimento foi de 
Cr$ 67. 984. 499,00. 

Em 1951, conseguiram-se 2.869 toneladas de 
torta de algodão, no va lor de Cr$ 3.211.464,00, sen
do que, dêsse total, 265 toneladas foram industriali-· 
zadas pela Usina Inconfidência. Em 1.952, distri
buíram-se 7 . 893 toneladas, no valor de Cr$ 
9 . 61.5. 460,00. Dêsse total, 6.094 toneladas foram 
obtidas em São Paulo, tendo a Usina Inconfidên-· 
cia produzido 1.799 toneladas, no valor de Cr$ 

.2.370.137,00. 

Em 1951., procedeu-se à distribuição de 73.874 
enxadas, enxadões c outras ferramentas agrícolas., 
no valor de Cr$ 2.JS0.235,00. Em 1952, elevou-se 
a 1.06.1.30 o número das ferramentas distribuída~. 

cujo valor foi de Cr$ 3. 991. 026,00. 

Entrepostos - Foram instalados dois novos 
postos de abastecimento, em Carlos Prales e San-· 
to André, c criado o Entreposto da Cidade Indu&
trial. 

Ap(.;sar das dificuldades de transporte e da 
escassez de mercadorias, as vendas nos Entre-
postos ascenacram de Cr$27.25:L695,00, em 1951, 
para Cr$ 5i.UW.026,00, em 1H52. 

Usina inconfidência - O quadro abaixo in
dica o movimento da Usina Inconfidência, de Par~ 
de Minas, nos dois últimos anos: 
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Torta .... . . . 
óleo ~crui-rcf i nudo . 
Sabio . . . . . . 
Liuter . . .. 

SOMA •. 

Em 1951 

Cr$ 

18•1. 770,00 
2Q7 . 921 ,00 

S . G2 :.l,ú0 
17. 266,00 

- ·-------
508.530,00 

Em 1!152 

Cr$ 

2 . 370 .137,00 
2 . 2:l4 . 999,00 

n .:l:l6,oo 
309 .44G,OO 

----·--
5 . 006 . 818,00 

Está sendo providenciada a instalação de duas 
novas usinas de beneficiamento, localizadas em 
Guaxupé c Diamantina, achando-se em anda
mento os respectivos trabalhos . Espera-se que, 
ainda neste ano, possam ter início suas atividades. 

Restaurantes populares estaduais - O gran
de empreendimento, no setor do Depar tamento 
de Comércio, foi, porém, a instalação de dois res
taurantes populares na Capital. 

O primeiro, na Feira de Amostras, inau
gurado em V de maio de 1952, destina-se aos 
traba lhauorcs da Capital. Da data de sua inau4 
guração a ié ~n de dezembro último foram distri4 
buidas 448.600 refeições, ao preço de Cr$ 4,00, 
por unidade . 

O segundo, no Cine Brasil, destinado aos es-· 
tudantes, jornalis las, radialistas, motoristas, gr á-
ficos, músicos e ao público em geral, foi inaugu
rado em 25 de agôsto. Dessa data até 31 de de
zembro foram dis lribuídas 218 . ~)88 refeições. 



EDUCAÇÃO E ENSKNO 

O progresso do ensino em Minas tem eon·cs
pondido no::; csfor1:os cousidcráveís que o Govl:mo 
c o povo empreendem para recolocar o Estado 
num nível de engrandecimento que se truduza na 
criação de condições capazes de assegurar ( > 

hem-estar geral . 
Somente a vv.lor ização do homem, atr nvés do 

desenvolvimento cultural em suas múltiplas cx
pre'3~:õ es , poderá conferir à coletividade aquelas 
qu:,:iuadcs distintivas qnc a habilitam para a 
r ealização mais arnpla e acelerada do IH'ogresso. 

Daí, sem nos deixarmos influenciar pela 
utopia dos planos grandiosos, mas inviáveis, tem 
sido nossa preocupação innltcrúvcl assegurar a 
normalidade do serviço educacional existen te, au
mentando-o segundo critérios racionais, prúticos 
c realistas, e envidando csfOJ'I.:os, jú em grande 
parte coroados de êxito, no sen tido du elevação 
crescente dos ir dices do ensino . 

Enquanto o Estado man tém vasta r êde es
colar, aparelhada para levnr da primeir a ú úl
tima sér ·c dos diversos cursos um número uaifor
mc de educandos, o que custa vultosas somas ao 
tesouro público, verifica-se impressionante fenô
meno de deser ção dos escola res, que abandonam 
os estabelecimentos de ensino, ao térm ino do 
primeiro ano do ciclo c m esmo no segundo e no 
terceiro . Assim foi que, no início do ano de 
1952, as m atrículas nos Gr upos Escolares c Es
colas Reunidas se apresentavam com a seguinte 
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di ... tribuição: 1 '~ série, 135 .089 alunos; 2'1 série, 
7a. 0!)7; 3> série, 53. 53g; 4'·' série, 36. 523 . Ao fim 
do mesmo ano, todos êstes números apresenta-
vam reduções sensivcis, em conseqüência da dc-
~;er<;uo escolar . · 

Ao dever do Estado de propiciar o ensino 
gratuito, é necessário que corresponda o interêsse 
dos pHis c ~..~os alunos, no sentido da cstahilizacão 
da frC<Iüência , evitando-se os casos, tão prcJ u
dici:ús, de nhandono das aulas pelas criança:-, ~ ' 

Dcsej amos accn ~uar o empenho que temos 
pôs to em levar :ls zmws rurais o maior número 
pos.,ívcl de escolas, além de outros benefícios da 
cult ura c COlHfH~stm; da civillzar,·i"io, por ser esta 
a melhor política não só de fi xação como ainda 
de retôrno elas populações aos campos . Foi na 
zona rura l <rue se acentuou o numento das es
colas isoladas e, conseqüentemente, das ma
lrÍC'Jlns. 

O exereído de 1952 assinalou sensiVcl cres
cimento na rêde cscolnr . Enquanto em 1951 
coutuv:1 o Es tado 2. 552 unidades em funciona
mento (773 grupos e escolns rctmiúns c 1. 77D c:::;

colas isoladas) p:.trn ministrar o cn:dDo funda.:. 
mental, jú c n 1952 êsses estabelecimentos al-

·r· 1 3 6<)2 · 1 1 ('~"G canç~l'mm a c1 Ta < c - . "-' uni<. au~!.> l o grupos 
e escoln~J reunidas e 2 .81G escolas iscL~Jns). 

Dêstc modo, nas classes e~;col::tres, em Hf.i2, fcram 
r ecebidas 50.000 crianças mais CJUC em 1%1 . 

A par do ensino proprimncnre dito, têm as 
cscolus desenvolvido relevante papel como órgâú 
de ação social, n ilQ só a uxiliaiH.lo n~ cr · m1ça!'l 
pobres com r ecursos materiais, p:::.ra que poss~nn 
ser assíduas às aulas (caixas escolares c cantin.~~> ) , 

ou ainda possibilitando flüS docentes dcsen · oh·(~ l' 

a tividades que têm por obj etivo enriqu ecer expc-
' 
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n encias, firmar conhecimentos, fornwr háhH- s t; 

atitudes num ambiente socializa dor _ As bibliote
cas, os clubes, os jornais c os auditórios co 1tüm::nn 
proporcionan do ensejo p ara a prática de proces
sos didútieos que concilímn as < · xif~(· ncias da v]da 
com os interêsses c a capacidade dos uhmos . 

Atendendo ao im perativo da revisão das lcls 
c programas de ensin o, medida que a Clen
cia da educação aconselha, o Govêrno deter
minou novo exame datiucles diplomas legais c 
regulamentos . Uma comissão de educadores 
procedeu à r evisão dos programas de ensino pri
m[u·.io introduzidos nas escolas em 1!).-J Jl, em ca
ráier experimental, já estan do o novo tr abalho 
concluído e em via de puhlica çi:ío pela Imprensa 
Oficial . Dentro em breve, os mestres mineiros 
terão a seu dispor um novo instrumento de 
atuação pedagógica que, n a op in ião de profcssôres 
e técnicos de educação, consti tui verdadeira obra 
de didútica esp ecializada. 

As m ed idas detivadas para aprimonn· a qua
lidade do ensino primário devem ser seguidas de 
outras, no setor do ensin o normal, a que incumbe 
o preparo dos fu turos ed ucadores. 

O ensino secundário e a rlh tico (! nóü"Jtrado 
em ginásios, colégios c consc•·wüórioa, em nú
mero de 12 (:) colégios, f) ginásios e 2 consa·va
tórios), destacando-se dentre êlcs o Col í.gio E~;

tadual . 

Outr:1s escolas, como os c~mservntóá .s d(• 
Música , a Escola de Belas Artes de Juií.:: de Forn, 
cr iadas pelo atual Govêrno, deverão em brcw~ 
entrar em fmH:ionmu enlo, pura atender a01<: 
anseios de formação artíst ica e cultural <.h_, ju·
ventud<-~ mineira. 
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J~stes c outroH fatos c dados sôh1·c :l sitn.a~Jw 
do ensino primário c formação pedagé1_!3ica 
ach:rm-se d c~;cnvoh '.dos em capítulos cspccb; s, 
que se verão nd ian te . 

Plano de Amptiaçã da Hêd:z Escolar de Belo Hnltiz.t.·Dlte 

Ao promover o Pian o de Ampliação da Hêde 
Escolar de Belo Horizonte, teve o poder público 
em mira resolver de maneira integ1:al e defini
tiva diversos p1·ohlcmas que prejudicavam o en
sino na Capital, tanto <.o ponto de vista qLaWn
tivo como quantit~tivo . 

Considerável população escolar desassist ida, 
escolas mal ins taladas e apa relhadas, elasses em 
funcionamento fora do~.• prédios escolares, cstabe-· 
lecimentos em precário estado de conservação, 
vultosas despesas com alugueres de prédios 
particu lares, além de outros inconvenientes, le
varam o Govêrno a equacionar a solução do pro
blema. 

Como primeiro pa::>so para a execução do 
Plano, obteve-se autorização legislativa para 
alienar terrenos considerados desnecessários aos 
es tabelecimentos de ensino pr imário jú existentes 
na Capital. Com êsle: recursos, pôde ser in i
ciada a construçii.o de novos estabelecimentos, de 
que duremos noticia mais adiante. 

Assim foi que se processaram dois leilões de 
lotes no decorrer do exercício de 1952 e um no 
corrente ano. Na primeira hasta pública, reali
zada a 11 de agôsto do ano pns~w.do , por inte rmé
dio da Bôlsa de Valores, foram arrematados qua-
tro lotes, lodos pertencentes ao terreno do Grupo 
Escolar "José Bonifácio", no valor total de Cr~ 
449.860,00. .Já na segundn Ü(\St n, vende n:.11-:~c 
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lO loles, atingindo a Cr$ 7G8.~~H,OO o produto da 
alienação . 

A fim d e atrair maior intcrêsse p:.n·a cssm~ 
n licrwr~õcs , a Secretaria da Educação deliberou 
conceder facilidades de pagamento aos adqui
r entes, udolaiH.lo o ~islcma do p ~; gamcnto de vlnlc 
por cento do prc~·o no a to dn mTcm~ tnção c <.lo 
restante em doze prcstaçõc> m~nsais i~;nais . O 
resultado mostrou-se, sem dúvida , surpreendente : 
com a venda de 7 lotes, apurou-se a importfmcia 
de Cr$ 905 .000,00, quando a avaliação indicava 
Cr$ 731 .200,00, sendo, pois, de Cr$ 173. 800,00 a 
qu~mtin arreca dada a maior. 

Pelo Executivo, foi a Loteria o Estado nu
.torizada a adiantar ao Plano, por contn de pres
tações vincendas dos terrenos alienados, a im
•J>Ortância de Crf~ 683 .400,00, qHc ficou depositada 
n o Bnnco de Crédi to Real, j untmnente com o nu
mcr:lrio rcsult~nte das duas prirneirA.s hastas pú
JJlic:lS e das prm;ta õcs relati-vas à tcr~eira, já 
Ycncidas. 

Foi uclquirldo, coDformc escritura pública de 
2:) <Je abril úll.imo, o tcrreuo nec<~ssúrio à cons
trução do Grupo Escolar da Vila Bela Vista, por 
Cr$ 125.000,00 - lotes n.Qs 10, 11 e 12 do qtmr
teirão n..'l 75. O Sr. N agib C a !H J cha, vendedor 
dos referidos lotes, doou ao Estudo, por escritura 
da mesma data, o lote n.9 16, ficando assim consli
~uícla de 4 lotes, 2. 000 metros quad,rados, a área 
destinada uo citado grupo escolar. 

Já dias antes, havia o Est~tdo r eeehiQ.o, por 
<loaçiio da farnília Sinfrônio Brochado, o terre~<;> 

necessário à construção do Grupo Escolar <.lo J3Glf
reiro <1~ Baixo, o qual, integrado po.r mnis 4 
lotes j ú declarados de utilidac;le pública, cons
·titui áre~ equivalente quase a um quar;tçirQ.Ç>. 
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Pelo Decreto n.o 3 . 83:3, de 24 de julho (]e. 

1952, foram <.leclarudos de utilidnde pública, para 
efeito < c desapropriação, além dos lotes do Baí·
r ciro, acima referido!;, tc:-rcnos nas Vilus Parque. 
Cidade .Jardim c Paraíso, destinados it constnu:ão 
de prédios esco1arc>. 

Incluídos os tc,rrcnos llO referido Decreto, 
o Estado conta, no lnom2nto, com 16 áreas para ú 
construção de pr(·dios escolares, que o Plano 
fixou em 65 . 

Processm 1-sc cnfendimc11 tos no sentido de 
se obterem, mediante doação, ten·cw·s na Vila 
:~nntu C~ruz c cn1. I~rnhirn s , dl~;írito <.te Venda 
Nova. 

Estuda-se a pos~iLilidadc de ~3crem con:;
truídos prédios c:;eohu·c:) em :'1 iT:.:s <l e::nncmbr:l 
das dos terrenos . do Dcpar::n~ · cuto de Ins!ru<;:ío 

e do Institu !o Ar~ronfmlico . 

Acha-se em cons!mçüo nn Vila Sul:;< (:o Filho, 
ex-Mato du Lenha, com o :. proveita:ncn to da es
trutura do prédio da Penitenciúria de Mulheres~ 
um grupo escolar com 10 salns de aula e tôdas 
as demais dependências nccessúrias ao funcio
n~mento de uma casa de ensino p--imúrlo. As 
oh ·a..;,. (rue se fazem sem prej uízo da finalidade 
origiuúria da constrn~·fio, ficarão concluídas prà
xi r:rwmcnte . 

Tendo em y! ~:b o nú1:wro cJc,-~l <h <k · cans
trw;õcs 11 L~ZCi', o ~iell ~tl'o eusto (', fl '' :'Í[~ iüd:l<le 
dos rccu~·so!; de que dispõe o Guv2rnu, ~l<h,tou·H! 
como: 1. orma que o~; p r<':dios de m enos de 6 salas 
Sf~j::un feito~; de m :tddr:1, cmpn'f.;:mdo-~;e m :1lc;·it1l 

prejJárildo em fút>i·ic:l de Sen'ic:o ~~o cial da hi-. 
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·dúslri.a, a qnc jú foram encomendadas ~~8 salas 
de aula e 2 casas de residência pa ra professôrns 
1la zona rural. 

A montagem dessas salas será feita a partir 
do corrente mês. Representam 4 grupos es
colares de 6 salas de aula, 2 de 4 salas, 4 escolas 
de 1 sala c 2 salas isoladrw, des tinadas ao au
mento do Grupo Escolar de Venda Nova. 

Assim, pois, são 10 uniJades escola res que 
se inaugurarão dentro em pouco, além das salas 
que serão ac1·escidas fi O Grupo Escolar de V cnda 
Nova c do Grupo Escolar do Mato da Lenha, 
que, como informamos anteriorm ente, vn i 3Cr 

tlgora irw.ugurado . 

Es!üo sendo, por outro lado, ulti mados os 
ClüendJ lllcntos entre a Contadoria -Geral do Es
~ado c w:1 estabelecimento bnucúrio para o fi
nHmciamento das obras de construção, em alve
naria, dos Grupos Escolares "Professor MoraL<;" 
da V~ !u C cks l~ Império, c "Desembargador Ho
tirigues Cam.pos", da Cidade Satélite do Barreiro, 
com o total de lG salas de aulus. Esperamos 
awsmo que, ainda n estes próximos dbs, sejam 
iniciadas m> duas construções . 

Além das doações feitas pelo Sr . Nagib Calil 
Jeha e família Sinfrônio Brochado, apraz-uos ~•a
li.en tm· aqu i ns doações iguahnellle meritórias ofe
recidas pelos Srs . ProL ·w nshington Pires e Dr. 
João Viana, de terrenos localizados, r espectiva
mente, em .Ja tobú (Capoeirão) c em Sinimhu, no 
d istrito de Ven da Nova . 

Cooperação da Organização das Voluntárias 
- Notá vel c relevante tem sido a colaboração 
supletiva da Organização das Voluntá rias no ter-
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r•' UO C::i iJl;ci fico do ensino fundamental, em Belo 
Horizonte, a par das tarefas que a benemérita 
instituiçii.o promove c realiza no setor mais amplo 
da ssistt~ncia-social. 

Atuando sem desfalecimentos, com o entu
s iasmo p ·óprlo dos que se entregam à ação 
sociaC a Organização das Voluntárias, no curto 
período de sna campanha educativa, jú tem ma
tdeulados. em estabelecimentos construídos pela 
illstihliç.iio , 3 .856 aluno3. 

A;; escoln~ da Or•rnnização dns Voluntárias, 
.et 1 niunero de Hí, atualmente em funcionamento, 
ach ~wl-SC nssim distribuídas: 3 na Vila i\'Iar iano (k 
Abreu , :! em Santa E fi gênia c 1 em cnda um dos 
seguintes bairros : Sagrada Famíiia, Bairro da 
Graçn ,. Snnto André, Cachocirinha, São Jorge 
(Bom Pas tor) , Ypiruuga (Matadouro), Boa Vista, 
Carl .· P r :1 tes, Celeste Impório e Anehietn. 

En~ino Primário em Gl!ral 

O t;!J:;ino primúrio Y8.i-sc dcsenyolvclHJo em 
rulm normaL O halu nço escolar, no biênio 
Hrí l-19~)2, revela ucn:~scimo razoável de matrículas 
c aprovações, o que atesta que ao esfôrço da admi
nistração, instalando novas unidades -escolares e 
~• mplilando :1s existentes com a nomeação de m.ais 
regentes de dasses, o professorado tem cor
respondido com trabalho realmente produtivo. 

O quadro segnintc ::lpresenb os r esultados do 
r:rt~irw j'wulamental comum, isto é, <1o ensino mi
nistrado nos cursos diurnos a nlunos em idade 
escolar (7 a 13 anos), em estabelecim entos man

Hci<>s pelo Govêrno do Estado : 
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{;JIIJ;OS Escolares c Eú.olas Rec;izii!as ( ··} 

1.falrkttla c•fel ivct . 

Frcqü~n c i a Jr:l:día . 

J\proY.1ÇÔ1·s '.'l'l.1 g~~ral 

Cond~tsi)c· .; rt;..: <'lll': i<J ~ 

Mntricul:l c·fdi v·a 

Fl·eqü~ : 1da 1nCclia 

Aprov~H;üt:s (' iH {,;t:;·n J 

Cnndn :,r~c·: : fl, ~ <:nt · ~ ;os 

~ J'2 . ~·:r; 

2~~). 2·!'1 

1 l j1. 61!\. 

2 ~ . •tD 'l 

(i2 . 1-)f, :{ 

: ~H . ~1:~ 

7. :~ j•: 

To !;~ ! 

2~3 . :l::: 

·1'12. iwl 

~~ 'j : ~. h·l i; 
:l!l . 1:10 · 

:,:) . 'j' ~,r, 

1 z. :r~ ,~ 

. '; 7!) :~ h Hi 

:lfah·icul a dl'ti va . 

J.~rcq i\ êncin nt.'·dia 

;\:j> r ova('õt·:i t ·1n gr.rnl 

c~)lJt l U S ;} I'~J d(• ct ~ r ''i t ):i 

:> ')4 . :~ !>7 
:102. tc,n 
200 . ~~.c; 

:í:,. :·on 

'JOil. : ~ iii 

:l ·!ll. 3·11. 

A :t~. 71!j 

(. ~) - ·· 0~ dnd •)S d:: 1 !;.):{ t• :; i:JO ~nt<·~t·r, ~ :~ l:•; t ,t}i! :,~ t~r; f.'t .. . , Jr(l)~ 
não uhr·nn ~~·n t to<!o ~; o~; tSÜl.!Jr:lc~ :.r!H·J;~:r:.; cp. · ftln:<. ; il'~•í.tY~\In ·~.H:~ : S f'' 
:JtH>. 1\' tto fot'nrn c<JJ ll ).'n 1adns' a nl :)frh·ula , 1 n:cf (\ ( ~J,.; : , t) ; . pru \':l~' õ'! ~c; 

(}(l !) f ;J'l!pO ~ l E ~coi:H'('S e !tG' E:;c (;Jn~ 1\tn ni.d:· •. ' C' ,i.! p t. c J .:.~~ 1;1-·/ ':~1 i.l ~f~·(}. 
t:~ l ft h lc'.,rnpkb •ttl :J! ·:··••:; •,Jt:u.Jd (; ~I" r' tifi c .r:f•·~ . 
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O exame dos dados acima revela reduzido 
número de conclusões de curso, quer nos estabe
lccimculos de <1uatro séries, quer nos de três 
~;ér i es. Se levarmos mais adiante ns indagações 
neste sentido, examinando, por exemplo, o qua
dro abaixo, que regista a distribuição dos alu
nos pelas qua lro séries em grupos escolares e 
escolas reunidas, deduz-se que a obrigatoriedade 
da freqüência it escola att~ à conclusão do curso 
é m edida que se impõe . 

Distrib uir,tio elos Alun os pelas Quatro Sé ri es do Curso 

Grupos Escolares c Escolas Reun idas C ) 

M.atrícula no inic io do ano 

1 ." s (· r i ' ~ 

2.~J st;r lc 

;p série 

T otal <1(~ alnn os . 

1B50 

123 .3é> l 
li7.68 1 
52.265 
:~5.545 

278 . 8·1!i 

1!)5 1 

1:{1 . ii82 
60.60:1 
53.R32 
3ü.10D 

2U1.426 

1%2 

1:)~ .08~ 

n. on7 
5:l.53S 
36 .523 

298.247 

Tol a! de llllidadcs npuradas 

1 .~ ~t: l'i e 

2."' sér ie 
:L"' st; l· ie 
.1. 1~ s<':rlc 

Tota l . .. 

1. • si~ r h~ 
2 .t~ sCric 
:1.• s1:: rie 
. 1,~ s(• ri r. 

Totul 

11a l rkula 

ill2 i211 1\83 

exis ten te 110 filll do nno 

1 li . 1 02 11 8 .521 ·t23.r.G8 

(\0 . 135 ti2. :ID!i 66. 003 

16.14~ ·17 .!)1<1 ·18 . 06~ 

i\ :1 . 45D :.13 . 381\ 3:L562 

250. 4.to 2(\2 .217 271.1!\G 

Total de n l unus npro\'ados 

-17.H5 52.88:1 55.1 11i 

:18. 61·1 40.607 45.443 
:10.1 iJG :.12.329 34 .061 
25.503 27 .822 27. 82U 

111.42:1 15:1. 640 162 . i1G 

( •) - Os dados de JD52 cslào iucomplclos. 
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Confrontando a matrícula inicial com a da 
época . de encerramento das aulas (mês de no
-vembro) , verificamos que, no decurso do período 
letivo, as eliminações se proccssarn amiuda
damcntc, sobretudo nas classes de 1.\' série, sem 
que os alunos tenham adquirido pelo menos as 
técnicas fundament ais das matérias básicas -
leitura, escrita, arilmética. 

Não é pequeno o número de crianças em 
idade escolar, que, por especiais condições fí
sicas, mentais, sociais ou de caráter não se adap
tam ao regime da escola que ministra o ensino 
fundamental comum , . Para essas crianças o 
govêrno mantém, na Capital, os seguintes esta
belecimentos : Instituto "São Rafael", para cegos; 
Instituto "Pestalozzi", para menores r etardados 
mentais, com distúrbios psico-motores e ele cará
ter, e surdo-mudos; Grupo Escolar "Júlia Kubits
chek", anexo ao Instituto "João Pinheiro", c Es
colas Reunidas "Virgílio de Melo Franco", anexas 
ao Abrigo "Afonso de Morais", para crianças 
que necessitam de amparo social; Escolas Reu
nidns "Dom Si1vério Gomes Pimen ta", anexas à 
Oficina Escola ''Alfredo Pjnto", para menores 
transviados e dcliiHIÜentes . Destinados aos qu e 
ultrapassam a idade dns 1:3 c l4 anos sem ter ad
quirido o mínimo de cultura indispensável à luta 
pela vida, nosso sistema escolar conta, na r êde do 
ensino primário, com os cursos noturnos manti
dos pela Campanha de Educação de Adultos do 
Ministério da Educação c Saúde c com os grupos 
escolares nofurnos, mantidos pela administração 
estadual. 

Os dados seguintes, traduzindo o movimento 
dêsses cursos em Minas, revelam, ao mesmo tem-
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po, não ser pequeno o número de adultos c ado
lescentes que uecess itnm dos benefícios da cultura 
elementar. 

Cursos nwulidos pela Campanha de Educaçiio 

de Adultos 

ü nid a<lcs esco la rt's . . 
Mntrl r nla efcliYa 
Aprovações . 

1!)51 1952 

2.~71 

121.171 

33 .82-l 

2. :nt 
128.483 

31.266 

Cursos mau/idos pelo Govêrno Esladtwl 

t :nidatl cs csco lttl'CS 
Grupos t~sco l nrcs 

Cla sses iso ladas 
.\[utrieula dctiYa 
A provnçtj cs 

12 

·1. ;, ·, 7 

2. (>77 

14 
12 

5.129 

2.768 

O ensino pré-primúrio realiza-se através de 
quatro jardins da infância, três na Capital c um 
no interior, c de algumas classes anexas a grupos 
escolares . 

Rêde Escolar do Ensino Primário 

A r êde escolar mantida pelo Govêrno em 1952, 
para o ensino fundamental comum, é a -que o 
C[WHlro ahnixo nprcsentn. Não ohstnnte estar 
incompleta n apurnção relativa ao ano de 1952, 
êstes dadm; revelam maior expansão da r êdc 
escolar c melhor rendimento do ensino 

Un idades csco lures . . . . . 
)fntrl cula cfctiYn (ex is t ente em no-

vembro) 

Aprovações . . . 

1U51 1952 

3;í-l. 2!17 

200.428 
400.316 
232.715 
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Mas tais cifras dizem respeito apenas ao en
sino primário oficial, mantido pelo Estado. Exis
tem ainda o ensino mantido pelos municípios c 
o da iniciativa privada, .que abrangem conside
rável número de escolas conforme se depreendc 
do quadro seguinte : 

Ensino estadual . . 

Ensino municipal . 

1051 J!J52 (') 

3 . 047 

8.048 

Ensino porticular . . . . . . 

2.552 

6.985 

483 

10 .020 

546 

Total . .. . .. . ... . . 12.241 

Ensino estadual . 

Ensino municipal 

Ensino pnrtlcuinr 

Total ..... . 

Ensino estuduol . 

Ensino mnnlclpnl 

Ensino pnrtlcuinr 

Mnlrlcula cfcth·n 

(novembro) 

354.297 

292.348 

38.09:! 

685.338 

100.316 

318.600 

33.390 

752.306 

Aprovnçõcs em ge ral 

200. 428 - 50,5% 

132 . 315 -· 45,2 o/o 

27 .950 - 72,2 % 

232 . 71 5 - 5R,1% 

136 . :112 - ·1:!,8% 

25.425 - 76,1% 

Acrescentando a êstcs dados, r elativos ao en-
Totnl . . . . . . . . 300.693 - 52,6 % 39,1.452 - 52,4% 

sino fundamental comum, os elementos concer
nentes às outras modalidades do ensino primá
rio, como o suplementar, o complementar e o pré
primário, mantidos pelo Estado, a União, os Mu-
11ICIJHOS e os particulares, configuram-se os 
seguintes algarismos : 

( • l. - Os dudos do 1952 C6tno ~ujcitos a rctiflcuçáo. 
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Ensino Primário Geral ( '.) 

E.<peci{icação 

Unidades esco lares segundo n enti
dade rnnntenedorn : 

Estadual . . • . . . . . . 
Municipal . . . . . . . . 
Particu lar . . . . . . . . . . . 
Campanha de Edncnçí'io de Adultos . 

Tota l .. . . . . . 

llnidndcs Escolares segundo o tiJl') : 

Grupos escolat·es . . . . . . . . 
Escolas ngrupadns . . . . . . . . 
Escolas singulares . . . . . . 
Cursos noturnos (C.E.A.) ..... 

Tota l .... 
Mntrlcnln geral 

1951 

2.588 
7 . 0115 

iH 
2 . 317 

12.71i4 

53~ 

294 
9.G19 
2.317 

12.764 
9o15.5H 

195~ 

3.tj70 
8.04!1 

546 
2.3q 

14. ~7? 

58() 
26·t 

11.42() 
2 .311 

14.57G 
1. OO!l. 06i 

Ensino Fundamental Comum na Zona Rural 

Ninguém desconhece as necessidades educa
cionais na zona rural. Tratando-se de uma zona 
com elevado coeficiente de população - 69,5 o/o 
dos recenseados em 1950, ou sejam 5.448.86~~ 

habitantes- o número de crianças deve ser tam
bém mais elevado do que na zona urbana. De 
falo, as estimativas da população em idade esco
lar (7 a 13 anos), na base de 15 % da população 
absoluta - 7.839.792 - (recenseamento citado), 
davam para a zona urbana 358.68:3 crianças e 
817.330 para a zona rural. 

Daí o imperioso dever de quem administra 
as comunas mineiras : desenvolver o ensino fun
damental a que todos têm direito, conforme está 
explícito na Constituição Estadual. 

( •) - - Os dados de 1%2 es tão sujeitos 11 retificação . ~s infor 
mações sôhre o ens ino purtlcular e munlelpal exlgen' vertfi
C!!Çóes que nem sempre confirmum o~ primeiro~ dudos. 
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O Govêrno do Estado tem destinado consi
derável parcela de seus recursos para ampliar a 
rêde escolar na zona rural, procurando não só 
aumentar o número das escolas c dotá-las de 
melhor aparelhamento, como elevar o mvel cul
tural e pedagógico do professorado. 

Em convênios com o Govêrno Feueral e com 
as Prefeituras Municipais, construiram-se i)2fi 
prédios escolares na zona rural -- 7 destinados a 
grupos escola res c 518 a escolas isoladas - tendo 
202 sido concluídos na administração a tual . 

Como providências de ordem técnica, visan
do à eficiência do trabalho escolar no meio rurnl, 
convém r essaltar as seguintes : 

Cursos de Férias - Instituídos com o obj e
tivo de elevar o nível cultural do professorado 
rural, permitem ainda fazer-se um a seleção dos 
melhores elementos para freqüência aos cursos 
de treinamento c de aperfeiçoamento . 

Em 1952 funcionaram 60 Cursos <.l e Férias para 
docentes da zona rural com a freqüência de 1 . 1.Hi 
professôres-alunos, dos quais fora 111 selecionados 
184 para os Curso::; de Treinamento e Aper 
feiçoamento. 

Cursos de Treinamento c Aperfeiçoamento 
Funcionaram () dêsses ·cursos - um em T eófilo 
Otoni, um na Fazenua do Florestal, dois em Con
selheiro Mata (Município de Diamantin a ) e dois 
na Fazenda do Hosário (lVIunicípio de Betim) , 
com a matrícula de 184 profcssôres . 

. Durante quatro meses, êsscs cursos, que fuu 
cionam em r egime de internato, desenvolvem tra 
balho intenso, ministrando conhecirn entos de in
terêsse para o ensino das matérias b <'~sicas c pro
cm·~ü1do . forn1ar novas atitudes pcdngógieas a tra
vés de uma série de clubes c de instituições esco-
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lares visando à educação sanitária, econômica, 
social e à solução dos problemas relativos a ser
viços úteis à comunidade rural. 

Exames de su ficiência - Com o objetivo de 
se verificar o grau de cultura dos regentes de es
colas na zona rural, para que possam ser con
tratados pelo Estado, êsses exames se realizam 
nas sedes dos Municípios e versam sôbre os pro
gramas do ensino primúrio . 

Em 1952, realiznrnm-sc exames de suficif!ncia 
em 35 Municípios. O número das inscrições ele
vou-se a 440 c o das aprovações a 276. 

Bôlsas de estudo Para os quadros do 
corpo docente c de auxiliares dos Cursos de Trei
namento, tem-se promovido a ·especialização de 
professôres, como bolsistas, em algumas das es
colas brasileiras. Assim, no ano passado, espe
cializnram-se 9 profcssôres, 3 no Curso Médio de 
Agricultura, 3 no Curso de Ciências Domésticas 
da Universidade Hural de Viçosa e 3 no Curso de 
Hccreação Infantil, no Hio de Janeiro 

Admitiu-se por outro lado, no Curso de Trei
na mento Ja Fazenda do Hosúrio c do Florestal, 
um grupo de 18 bolsistas da Campanha Nacional 
de Educação Hural, procedentes de outros 
Estados. 

Seminário de Educação Rural - Pela segun
da vez realizou-se na Fazenda do Rosário, em 
novembro próximo passado, um Seminúrio de 
Educação Hnral, do qual participaram, além dos 
professôres c dirigentes dos cursos rurais, man·· 
tidos pela Secretaria da Educação, representantes 
de outros Estados e eminentes expr essões dH 
pedagogia. 

Cursos normais regionais A fim de 
preparar uma elite de professôres para a zona 
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rural, o govêrno mantém as duas escolas nor
mais regionais "Dom .Joaquim Silvério de Souza", 
e "Dr o Sandoval Soares de Azevedo", em Conse
lheiro Mata c na Fazenda do Hosúrio o 

As matrículas nessas escolas, qu e funcionam 
em regime de internato, são inteiram ente gra
tuitas, elevando-se no ano passado n 158, sendo 
G8 no primeiro dos cstahelecimcutos acima refe
ridos e 90 no segundo o 

Instituições Escolares 

Caixas escolares 
influindo beneficamente 
primário o 

Esta instituição vem 
no ensino públi co 

Basta um exame do balan ço do seu movi
mento no biênio 1951 -1952, para se verificar 
a soma de benefícios que pres tou aos alunos 
pobres c o esfôrço que desenvolveram os cola
boradores dessa magnífica r êde de hcnemerência 
escolar o 

Tolnl de cni xns rsco lan•s, <onjo 
movimento fo i npurnd o 

l!ece ila : 

Sa ldo do uno anlcl"iolo o . . . . 
Arrccudnçiio . . 

Total . o . o o o . . o . o 

Du pesa : 

Al imcntnção . . o . . o o o o 
Vestuário . o o o o . o 
Material di<l!\ti co . . o o 
Medicamentos o . o . . o 
Eventuais o o . o o . o o 

T otal o o .. o o .. 
Snldo pnm o uno scgnin le . 

'1 !J~,, ·1n:.2 

{õ11 678 

:1. 056. 8SO,:l7 :J. 58·1. 671,0{1 
IL 770. 27H ,•12 8. ·t .tO .ll9·1,80 
n. R27. 1 ;;s, 7!1 1 t . 72!i . ()(i5,8f) 

:l. 20 1. 5li!J ,2•1 4 . OiíD. 2:!2,80 
1.:175. 2:~8,50 1. 572.7:16,60 
1 . .2li~. :.178/l!l 1 . 583. 763,86 

14fi.olií2,JO 147 o ~23,80 

146.452,10 1-17.763,80 
(l. 242 .487,i:l 7. M:l. 51 1,7G 
:J. 58·1. 671,06 4 .082. 154,10 

Clubes agrícolas - Eleva-se u 412 o número 
dos clubes agrícolns escolares ---- 2:32 an exos a es-
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colas da zona rural e 180 anexos a grupos esco
lares e escolas reunidas da zona urbana. 

Através do Serviço de Orientação Técnica do 
Ensino Rural, os clubes agrícolas mantêm-se em 
eontacto com diversas entidades de caráter 
rural, como as Circunscri ções Agropecuárias no 
interior do Estado, o Instituto Agronômico do 
Hôrto Florestal, a Divisão do Fomento Agrícola 
da Secretaria da Agricultura e o Serviço de In
formação Agrícola do Ministério da Agricultura, 
com o intuito ·de obter das referidas entidades 
sementes c mudas. 

Bibliotecas escolares - - As bibliotecas esco
lares são instituições de grande influência nos 
meios pedagógicos, quer como centro de irradia
ção de conhecimentos, quer como instrumento de 
formação do gôsto literário ou de integração do 
aluno na vida cívica, social c moral. 

Funcionam em nossas escolas regularmente 
c apresentam apreciável movimento. No ano pas
sado, ao ensejo da apresentação da Mensagem 
anterior não dispunha o órgão técnico da Secre
taria de Educação dos dados referentes às biblio
tecas escolares do interior do Estado. Nesta 
oportunidade, já podemos transcrever o quadro 
estatístico das bibliotecas existentes no Estado, 
em 1951, (ainda incompleto com relação a 1952), 
não só no tocante ao número de volumes, como 
ao número de consultas : 

1951 1952 

CAPITAL: 

l. B!bliotecns infantis 41 53 
Volumes 28.586 34 .119 
Consul!ns 245.767 429 . 527 

2 . Di bl!otccas pcdugúgicus 41 51 
Volumes l4 .121 16 .5S5 
Consultas 40' 090 66' 151 
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ESTADO : 

1. Ulb liotecas iufnnt is . 
Volumes . 
Consultas . . . 

2. ll lbliotecns pcdagógiclls 
Vo lumes . 
Consultas 

621 708 
21 5 .117 238 .170 

1.023.100 2. 175.260 
551 634 

111.481 1~3.712 

370 .578 406.542 

.Jornais, clubes de leitura, hora de histórias, 
pelotão de saúde, auditórios - - Eis outras ntivi
dades que a escola primária de Minas desen
volve por divisar nelas meios poderosos de 
ação social . A declaração de Francisco Campos : 
"A escola não se destina apenas a ministrar no
ções, mas é também uma forma de vida em 
com um, cabendo-lhe preparar a criança para a 
vida na sociedade a que pertence e a compre
ender a sua participação na mesma, para o que 
é indispensável introduzirem-se na escola os usos 
e processos de vida em comum, transformando-a 
de classe sem sociabilidade em uma sociedade 
em miniatura" r epresenta objetivo a que se pro
puseram as escolas mineiras, co1 1·esultados be
néficos. É o que se ver ifica com pulsando os · 
dados relativos às instituições que funcionaram 
em 1951 c 1952. 

J OHNAIS 

Nútncro de j ornais cxis tcn1es 
Número de edi ções . . 
Númer o de exempl a res 

CLUBES DE LEI'l'UHA 

Tola! de clubes ex is len tes 
Totnl d n• sessões que ren ll znrnm 

H OHAS Il E ll lSTóRI AS . . . . . 
PELOTõES DE SAúDE . . . . . . . 
AUDITól\IOS 

Núrpero de sessões 
EXCUHSOES . , . . . 

1951 

345 
2 .494 

108.590 

2.552 
38.013 

189.736 
289 

4 .197 
18.193 

1952 

366 
2 . 969 . 

•J22. 287 

2. 6·15 
38.307 

160.198 
G87 

24. 124 
18.9Qõ 
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Nosso desiderato, ao descer a detalhes de in
formações estatísticas, foi orientado pelo propósito 
de tornar bem conhecidos o volume e a qualidade 
do trabalho que se desenvolve na escola primária. 

Ensino Normal, Secundário e Artístico 

Helativamentc ao cusino nomal, cuja impor
tfmcia se acentua, em face do crescimento do 
corpo docente do ensino primário, verifica-se que 
aumenta o número dos estabelecimentos, mas 
us matrículas e as aprovações de normalistas não 
COITespondem em absoluto às exigências da escola 
primária. 

Daí o elevado número de professôres não 
normalistas que integram o corpo docente do en
sino estadual e municipal. É o que revelam 
os dados consignados no quadro abaixo, refe
rentes a 1951. (Os dados de 1952 ainda não 
foram apurados, mas a situação a respeito não 
pode ter-se modificado sensivelmente). 

• • ' .1 

Ensino Fundamental Comum 

Corpo docente 

Normalista s Não normalistas Total 

Ensino cstndunl . . . 
Ensino municipal . . . 
Ensino particular 

Total .. .. 

9.068 
613 

1.122 

10 . 803 

2.445 
6.675 

522 

!1.642 

Ensino Primário Geral 

Ensino estadual . 
Ensino municipal 
Ensino particu iur 

Total . ... 

10.52-1 
662 

1.488 
12.074 

3.700 
2.704 

750 
11.220 

11.513 
7.288 
1.644 

20 .445 

14 .224 
7.426 
2.244 

23 .894 
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O Estado mantém, com o objetivo de desen
volver o ensino normal, 26 estabelecimentos, dos 
quais 23 escolas de 2.9 ciclo (constituídas de 
curso ginasial e curso de formação), um insti
tuto de educação (constituído de curso ginasial , 
curso de formação, curso de administração esco
lar c curso de especialização) c duas escolas de 
1.? ciclo (escolas normais regionais, de que já 
tratamos no capítulo do ensino primário na zona 
rural) . Com idêntica finalidade, a iniciativa par
ticular mantém 112 escolas normais 10L1 de 
2.9 ciclo e 8 do V ciclo. 

O movimento de matrícula e de aprovações 
nesses estabelecimentos foi o seguinte no biênio : 

Número de estabelecimentos oficin is . . . 
Número de estnhelecimentos pnrlicularcs . 

Total . . . . ... .. 

Matricu la : 

EstnlJelccimcntos oficia is . 
Estnbelec imcntos particulares 

Total . .. 

Diplomados : 

Estubclccimentos ofi clnis 
Estahclccinwnlos pnrliw larcs 

Total . . . . . . . . 

1051 

25 
104 
129 

5 .337 
22.452 
27.78!) 

300 
1 .167 
1 .167 

lll52 

2G 
112 
'J:l~ 

:J. 71 5 
17.365 
23.080 

230 
981; 

1.21() 

Ensino Secundário - Minis lrando o ensino 
secundário no Estado, existem em pleno funcio
namento, além dos estabelecimentos mantidos 
pela iniciativa particular, recouhecidos pelo Go
vêrno Federal, cinco colégios e cinco ginásios 
estaduais e uma escola técnica de comércio . 

:i!:sses estabelecimentos exercem influência 
decisiva ml cultura mineira. O Govêrno não o 
desconhece, razão pela qual procura elevar .o 
nivel do ensino que ministram, tomando, entre 
outras, as seguintes medidas : 



- 189-

a) Concursos e exames de suficiência : A 
realização de concursos de títulos e de provas 
para r ecrutamento dos profcssôres, que devem in
tegrar o corpo docente do Instituto de Educa
ção e do Colégio Estadual, tem sido o critério ado
tado como meio de selecionar valores para as 
escolas normais, ginásios, cursos normais regio
nais, em suma, para todos os estabelecimentos de 
grau médio do Estado . 

b) Cursos de férias: Como iniciativa de 
grande interêsse para revisão e debate de assun
tos e de princípios de caráter cultural e pedagó
gico, os Cursos de Férias alcançam de ano para 
ano maior expressão . 

c) Nova sede para o Colégio Estadual: O 
antigo Liceu Imperial Mineiro, hoje Colégio Esta
dual, comcmorarú no próximo ano o centenário 
de sua instalação. Estabelecimento tradicional 
pela extensão de uma vida útil e pelo padrão do 
ensino que desenvolve em benefício da cultura 
mineira, necessita, para dar maior amplitude ao 
seu raio de ação, de nova sede e ele novo apare
lhamento didútico. O Govêrno estuda as neces
súrias providências nesse sentido . 

Ensino A rtistico - Com o propósito de aten
der aos pendores artísticos da juventude mineira, 
criaran1-sc em Juiz de Fora a Escola de Belas 
Artes, que, dentro em hrevc, entrará em funcio
namento, c seis Conservatórios Estaduais de Mú
sica, dos quais dois jú se instalaram, o de Viscon
de de Rio Branco c o de São João del-Hei . 

Prédios Escolares 

Não obstante o acréscimo apresentado pela 
rêcle ele prédios do ensino primário fundamental 
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comum, continua elevado o deficit escolar no Es
tado, sobretudo na zona rural. 

O Govêrno Federal, dando prosseguimento 
ao plano de ampliação da citada rêde, tem auxi
liado Minas na solução de um dos seus graves 
problemas. Assim é que, de 1946 a 1950, foram 
assinados nove acordos entre o Estado e a União, 
para se construirem 796 prédios destinados às 
escolas isoladas, na zona rural, e 18 a grupos es
colares . O total dos prédios já construidos se 
eleva a 525, sendo 518 para escolas isoladas e 7 
para grupos escolares (323 construídos na admi
nistração passada e 202 na atual) . 

Em abril dêste ano foi assinado novo acôrdo, 
em virtude do qual o Estado se obriga à cons
trução de 32 prédios para escolas isoladas, na 
zona rural, e 6 grupos escolares, e a União a 
contribuir com a importância de Cr$ 4.960.000,00. 

Cidade Universitária 

O Govêrno tem procurado apoiar sistemàti
camente as iniciativas que visam à expansão e 
ao aprimoramento do ensino superior. Assim é 
que foi concedido à Faculdade de Medicina de 
Juiz de Fora o auxílio de vinte milhões de cru
zeiros, em apólices, para constituir o seu patri
mônio, e de dois milhões de cruzeiros, em di
nheiro, para as despesas de seu aparelhamento 
e instalação. Graças a essas medidas, a Facul
dade de Medicina de Juiz de Fora inaugurou 
oficialmente os seus trabalhos, em maio do cor
rente ano. 

Ponderável tem sido também a contribuição 
do Govêrno para a manutenção da Universidade 
Católica de Minas Gerais. 
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No que se rr-.:ferc ao plano de construção da 
Cidade Universitária, em Belo Horizonte, dei, 
.na Mensagem anterior, conhecimento à Assem
bléia Lcgidutiva das gestões realizadas no senti
do de ser12..m revistos os respectivos projetos. O 
plan0 existente datava de quase vinte anos; com 
o crescimento extraordinário da Cidade e o conse
<rücnte progresso do ensino universitário em nosso 
meio, os projetos a que me refiro mostravam-se 
inadequados ús exigências atuais. 

Tendo o Conselho Universitário deliberado 
constituir uma Comissão Especial para exami
nar e dar parecer stJhre o projeto da Cidade Uni
versitária, em vis ta de sua possível substituição 
por um novo projeto, resolveu a Comissão de 
Cons trução, que funciona sob a presidência do 
Sccretúrio da Viação c Obras Públicas, pnrali:mr 
o trabalhos iniciais, relativos especialmente à 
tcrraplcnngcm e urbanização, que se realizavam 
na área destinada à Cidade Universitária. 

A Comissão Especial acima referida opinou 
pela revisão geral dos projetos, pronunciamento 
êsse aceito pela Comissão de Planos. Assentou--se, 
então, fôssem rescindidos os contratos com os 
empreiteiros, engenheiro Eduardo Vasconcelos 
Pederneiras (projeto), Conter S/ A (calçamento, 
assentamento de meios-fios, sargetas, drenagem 
superficial), Construtora Adersy Ltda. (funda
ções c estrutura de concreto armado da Escola 
de Engenharia), c Sociedade de Instalações Téc
nicas Ltda. (instalações elétricas e hidráulicas 
da Escola de Engenharia), sempre que possível 
de forma amigável. 

Nesse sentido, estão sendo processadas as 
rescisões, na base do pagamento, por parte do 
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Estado, dos serviços executados, do material em
pregado e depositado ao pé da obra, da mão de 
obra realizada e de outras despesas decorrentes 
diretamente dos contratos e de sua execução. 

Ensino Técnico 

Foi a seguinte a atividade do Departamento 
do Ensino Técnico, subordinado à Secretaria da 
Agricultura: 

Granja-Escola "João Pinheiro" - Durante o 
ano, a Granja-Escola "João Pinheiro", que tem 
capacidade para 500 alunos, ab~·igou, em média, 
100 alunos acima da lotação. Foram diplomados 
51 artífices, tendo sido excluídos e empregados, 
em sua maioria por iniciativa do estabelecimen
to, 191 alunos. O quadro discente atual compõe
se de 610 internados. 

Entre os melhoramentos realizados na Gran
ja-Escola "João Pinheiro", ressaltam os seguintes: 
7. 000 metros de pavimentação das alamedas prin
cipais; reconstrução da piscina destinada aos alu
nos; reforma do prédio para a oficina de me
canografia; construção de galpão, junto ao Pa
vilhão "Olegário Maciel", para aulas de canto 
orfeônico, teoria e prática. musical; reaparelha
mento da oficina de tipografia, com a aquisição 
de novas máquinas e material tipográfico; re
construção do prédio da lenharia e da carpinta
ria, com instalação de oficinas de marcenaria e 
estofamento; reforma do prédio da lavandaria, 
com aquisição de nova máquina; construção de 
galpão para o mostruário e pavimentação do pá
tio interno do Pavilhão "Governador Valadares"; 
e reforma do prédio da padaria, com a instala
ção de novos fornos. 
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O Grupo Escolar "Júlia Kubitschek", que 
funciona anexo ao estabelecimento, conta com 
matrícula superior a 1 . 000 alunos. 

Foi instalado, anexo ao estabelecimento, o 
Ginásio "Professor Alberto Behrens", no plano 
dos educandários gratuitos, para menores reco
nhecidamente pobres. Está funcionando o curso 
d e admissão, com a freqüência de 100 alunos. 

Escola Média de Agricultura de Florestal -
f:ste estabelecimento se destina à formação de 
técnicos agrícolas. Anexo funcionou o curso de 
tratoristas. Foram diplomados 21 técnicos agrí
colas e 38 tratoristas em 4 turmas, respectivamen
te de 7, 6, 10 e 15 elementos. 

Escola de1Iorticultllra de Itajubá - Manten
do 160 menores internados, êsse estabelecimento 
diplomou 11 horticultores. Mediante auxilio fede
ral de C r~ 50. 000,00, foram adquiridas uma lavan
daria, pelo preço de Cr!j) 42.000,00, c outras 
utilidades. 

Instituto "Barão de Camargos" (Ouro Prêto) 
- f:sse instituto foi dotado de modernas oficinas 
de sapataria e de carpintaria, cujo custo foi, res
pectivamente, de Cr$ 27.000,00 e Cr$ 51.000,00. 
Montou-se projetor cinematogrúflco, para exibi
ção de filmes educativos. 

A prendizado ".José Gonçalve.s" (Ouro Fino) 
-- Acham-se matriculados no Aprendizado 80 
a lunos, tendo sido, dêste modo, considerúvcl
meute ampliada a sua capaci<hdc . Adquirirnm-se 
máquina de calcular c lavandaria . Com 
o auxílio de Cr!j) 80.000,00, pelo orçamento de 
1961, foram reaparelhadas as oficinas. 

Aprendizado "Carlos Prates" (Itamb acuri) 
- Foram fei tos estudos para a construc;:io de 
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uma ponte, orçada em Cr$ 37 .794,30. Autorizou
se a comp!·a de uma lnvanduria por Cr$ -12.000,00, 
a qual se acha em via de ser instalada. Com o au
xilio fcdc rnl de Cr~i 100.000,00, recebido nesse 
.exerckio, Jêz-se a instalação da rêde de luz e 
energia para as oficinas. 

/':.·: cola "Padre Sacramento" (São João del~ 
Rei) - ·- Funciona sob a direção dos padres Sale
sian u~ , com 100 menores . H.ccchem os padres o 
.auxHJ.o de Cr:p 420 .000,00 anuab . Nesse exerci
cio foi iniciada a construção de novo prédio, or
çado em Cr$ 1. 224. 000,00, cujas obras já se en
cont.t·am adiantadas . A Secretaria da Agricultu~ 
ra enviou, para prestar serviços à Escola, um 
trator, tendo remetido, ainda, medicamentos e 
sementes de hortaliças. 



SAúDE E ASSISTÊNCIA 
/ 

Alenlu it magnitude do problema sanitúrio 
o Govêr~10 tem proc1Jr~H1o ~ parelhar a ndminis
tração de forma a c~Hc poss ~l, c1. escala cada 
vez mai.s ampla c com crescente eficiência, asse
gurar a H'o tcçuo dn ~;:Júde coletiva . 

Sú se disse que :Minas Gerais abrange os pro
hlcmus :;a nitários de nnw Nação, tal a sua ex
tensüo territorial c a diversidade de suas regiões. 

Essa circnnsU\nci.a evidencia o vulto da ta
refa que a admin is tr ação tem a empreender, nes
se setor fundamental dns necessidades públicas, 
c ressalta o imperativo de nm esfôrço sistemáti
co, cnpnz de, com sua contjnuidadc e progressi~ 

vo apcr fc.i çoamcnto, a tingir o obj etivo proposto. 
Pode-se dizer que as a lividades ligadas ú saÚ·· 

de pública c ú assistência no Estado têm expe
rimentado gr ande impub o, com a expansão in
tensiva de seus serviç.os e os esforços desenvolvi
dos uo sentido de lhes emprestar, sempre, maior 
r endimen to útil em proveito da cole tividade . 

Convencido da urgência do trabalho a se rca· 
lizur n esse ter reno, o Gov(~rno tem multipli· 
cado illiciutiv'lS, ao m esmo tempo em que 
procura, de ano para ano, dotar tão importante 
setor administra tivo com m aiores r ecursos para 
m elhor desenvolver as suas atividades. 

Permito-me r essa ltar, desde logo, considerá· 
vel aumento de verbas com que tem sido dotada 
a Sccrcbria de Saúde c Assis tência, que é a r e-
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partição encarregada de executar as atividades 
de natureza sanitária e assis tencial no Estado. 

Basta a êsse propósito citar o exemplo dos 
três últimos orçamentos, dois dos quais votados 
e aprovados na presente legislatura. Healmcnte, 
tomando por base a população do Estado na or
dem de oito milhões de habitantes, a despesa "pc1· 
ca pita" consignada aos serviços da Secretaria de 
Saúde e Assistência registou, no período do atual 
Govêrno, a seguinte evolução: 

Ano 

1951 
1952 
1953 (previsão) 

Per capila, anual 

Cr$ 

15,57 
23,21 
31,04 

Ocorre, assim, em três anos apenas, um au
mento de despesas orçamentárias do nível de 
quase cem por cento, o que é bem indicativo da 
disposição com que o Govêrno procura atender 
aos reclamos coletivos ligados a tão relevante 
setor do hem-estar público c do progresso social. 

Sendo de criação recente, a estruturação de
finitiva da Secretaria de Saúde c Assistência vem 
sendo objeto de acurados estudos. Parte dêlcs 
já se transformou em lei, iutcgrando o diploma 
tlUe reestruturou, em 1051, os serviços públicos 
estaduais. 

Prosseguiu o programa de provêr cada muni
cípio, sobretudo aquêles que são, nesse terreno, 
mais desassistidos, com uma unidade sanitária. 
Ao mesmo tempo, adotam-se providências para 
que os Centros de Saúde e Postos de Higiene, em 
funcionamento e os que estão sendo criados, cor-
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respondam plenamente às suas finalidades, com 
o seu mellJOr abastecimento de material tlc con
sumo e o a primoramento constante de seu padrão 
técnico. Evidencia-se a necessidade de que as 
unidades sanitúrias dinamizem a sua atuação, 
para que os seus trabalhos se estendam cada vez 
mais aos distritos c zonas rurais. 

O Estado continua a r eceber valiosa coope
ra<;ão dos órgi:ios federais especializados . A tra
vés de convênios e entendimentos intensifica
se êssc r egim e de colahora<;ão, que tem produ
zido r esultados marcantes, sobretudo em campa
nhas c obras de envergadura, que exigem a soma 
de es forços das administrações estadual e federal. 

Deve-se salien tar, a êsse propósito, o extra
·Ordinúrio trabalho desenvolvido pelo Serviço Na
cional de F chre Amarela que, entre junho de 
1952 c 18 de ab ril dêstc ano, vacinou 1.421.014 
.pessoas no Estado, atingindo o total de vacinnções 
feitas até \) de maio último a expressiva soma de 
3.108 . ()35. É o maior trabalho de premunição 

. coletivu r ealizado, nos últimos tempos, em Minas 
Gerais. 

g com satisfação que anunciamos a entrada 
-em a tividade, a verificar-se aindn no corrente 
ano, do Sanatório Estadual de Belo Horizonte. 
Cons truído pelo Serviço Nacional de Tuberculose, 
êsse Sanatório é o segundo mantido pelo Estndo 
e contará com 320 leitos, que, acrescidos aos jú 

·existentes, de iniciativa pública ou part icular, 
·constituem substancial ampliação de nosso apa
r elhamento na luta que vamos intensificando con
tra tão grave problema médico-social. 

Convém ressaltar, n r espeito, como circuns
tftncia plenamente animadora, a queda da curva 

.. 0 e mortalidade por tuberculose pulmonar verifi-
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cada em Belo Horizonte, no decorrer de 1962, 
com a redução Jo coeficiente, de 209, por 100 mil 
habitantes, que era, para 1:n. Tão auspicioso 
fato, registado na Capilal, que, por fatôres di
versos, é considerada o barômetro da situação rei
nante em Minas Gerais nesse terreno, denuncia, 
sem dúvida, melhoria geral das cond.iç.ões com 
que, até hú pouco, se nprcsentava, entre nós, a. 
in5ldiosa moléstia. 

Unidades Sanitárias 

No transcurso do ano passado foram instala
dos 1 Centro de Saúde em Lafaiete e 12 Postos de 
Higiene, respectivamente, em Baldim, Brazópo
lis, Campo Belo, Carvalhos, Estrêla do Sul, Jequi
taí, Ouro Fino, Santa Bárbara., Santa Rita de Ja
(~utinga, Salto da Divisa, São Gonçalo do Sapucaí 
e Tupaciguara. Embora instalados, não puderam 
permanecer em atividade, por falta de pessoal, 
os Postos de Higiene de Campo Florido, Jordânia 
e Serrania. 

Ao todo funcionaram, durante o ano, 1G2 
unidades sanitúrias, passando a ser admillistrados 
pelo SESP, em virtude de eonv<~nio, a partir de 
março, os Centros de Saúde de Montes Claros c 
Pirapora c os Postos de Higiene de Cor:u;uo de 
Jesus, Galiléia, Guanhues, ltamhacuri, J:wuúria c 
Virginópoli~. 

Por atos do Executivo, foram criados no exer
cício 71 novos Postos de Higiene, localizados em 
Alterosa, Alto lUo Doce, Alpinópolis, l>.badia dos 
Dourados, Areado, Baldim, Caraí, Crucilândia, 
Córrego Danta, Carmo do Cajuru, Campo do 
Meio, Conceição Aparecida, Canúpolis, Cússia, 
Conceição dos Ouros, Coqueiral, Coimbra, Co
roaci, Corncrcinho, Cristais, Carvalhos, Capitólio, 
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·Carmópolis d.e l\Iinas, Comcnth:dor Gomes, Cal-· 
das, Extrema, Estrêla do lndaiú, Estiva, Felix· 
lúndia, Frutal, Fama, Gnarnui, Guaraciaba, Gui
doval, Gimirim, Itabirito, Itamonte, Indianópolis, 
Itupagipe, Itanh:mdu, Ituêta, Inhaúma, Iapu, Ju
ruúia, .Tcquitai, .Toaíma, .Tacntinga, Jequitinhonha, 
Lagoa Dourada, Ladainha, Monte Santo de :rvii
nas, Perdões, Pimenta, Pocranc, Haposos, Rio 
Pardo de Minas, Hibeirão Vermelho, Rio Paranaí
ba, Santa Cruz do Escalvado, Santa Maria de 
Itabira, Santa Catarina, Santa :rvrargarida, Santa 
Julüma, São Gonçalo do Abaeté, Senador Lemos,. 
São Ti~1go, Tumiritinga, Tnpaciguara, Onaí, Vir
gem da Lapa e Virgínia. 

Algumns de8sas unidades sanitúrias come
<;a ram a funcionm· no mesmo ano . Outras tive
ram providencindos os pedidos de material para 
a stw im;inlução. 

Sm Y\c;1sagem anterior, tive a oportunidade 
de sallcn ta r a dcspr·oporçüo verificnda, nas uni
dade:; ~;anllúrias, entre :ls despesas relativas a 
pc:;soal c ao m aterial de consurno, prillcipalmcn
tc no i oca o te nos ~;crvic;os .instalados no in lerior . ' 
Atcn la a essa anomalia , a Secretaria de Saúde 
c As!;i,;!0neia providenciou melhor C(lllipamento 
dos Ccn tros de Sn úde c Postos de Higiene e 
organizou lllll sistema de abastecimento para 
atendê-los devidamente . Bons r esultados jú foram 
ohlidos. Outra:; providêndas, principalmente as 
rclacionadw; com o rcfôrço de verbas consignadas 
ao material de consumo, no preparo e melhor 
orientaçiío do pessoal, csii1o sendo tomndas no. 
sentido de se conseguir sempre melhor produção 
técnica dos serviços existentes . 
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Surtos Epidêmicos 

Os fntos cpidemiol <'>gicos n:w is importantes 
verificados em 1932 foram o surto de par n lisia in 
fa ntil (vinte casos ) em Curvclo, alguns cnsos iso
la dos de febre nmnrela silvestre em Ahactc c Car
mo do Pnr anaíba c uma epidemia de febre tífica 
em Uheraba. 

O órgão central do Serviço de Doenças Trans
missíveis, além de suns ntividndcs norm ais, fê z di
retamente serviço de campo nos municípios de 
Peçanha, Pedro Leopoldo, Belo Val e e Conc1~ição 

do Mato Dentro, para combater sur tos de febre 
tifóide ; em Três Pontas c Jaboticntubas, para 
d eito de inquéritos epidemiológicos, c, em Dia
mantina , para debelar um surto de febre macu
losa. 

Registaram-se a inda durante o ano sur tos, 
sem m aior sign ificação, de poliomielite, em Ca
rangola, de febre Lifóid c, em Cataguases, de:! alas
trim, em Carvalhos, de febre maculosa em Cacté 
e Itabira. 

Tôdas essas ocorrências foram prontamente 
d ebeladas, graças a imediatas medidas toma
das pelas autoridades sanitárias . 

Conforme sa lientei de in ício, o Serviço Na
cional de Febre Amarela, fazendo fren te a a lguns 
casos de tifo iclerólde registados no Estudo, e 
prevenindo-se con tra ocorrências futuras, vem 
realizando notável trabalho de vacinação em 
massa da população. De junho de 1952 a 18 
de abril último, foram vacin adas 1 . c121. 01 4 pes
soas, em 1G4 municípios mineiros. O total de 
pessoas vacinadas contra a febre amarela a tin
gia em ·9 de maio próximo passado a 3 .108.G35 . 
Desenvolvida com m étodo e incessantem ente, essa 
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grandiosa campanha de imunização coletiva tem 
dado os melhores resultados. É lícito, pois, es
perar que, dentro em pouco, tôda a população 
mineira fique prcnnmida contra tão terrível mal, 
tendo em vista o rilrno crescente em que se pro
cessam as vncinações, com a plena colaboração 
dos ~; crviços sanitários estad uais . 

O Serviço de Doenças Transmissíveis ainda 
fêz dis tribuir milhnrcs de vacinas :\s unidades 

· snnitúr ias da Capital c do interior, bem como às 
Prefeituras onde não ex istem Centros de Snúde 

,ou Postos de Higiene. A distribuição r ealizada 
foi a seguinte: vacina anti-rábica, 48.931; vacina 
a ntivariólica, 321. 244 ; vacina antitífica, 211. 379; 
vacina antidiftérica, 108.972; vacina contra co-
queluche, 5. 000; vacina contra fehre maculosa, 
570; sôro antiescorpiônico, 76; sôro antiofídico, 

. 312; sôro antidiftérico, 3.000 V, 71; sôro antidif
térico, 10 .000 V, 55; sôro antidiftérico, 20.000 V, 
119; sôro anticrotúlico, G; anatox tetânico, 725 . 

Doenças Venérea~ 

ProVPilosas foram as atividades desenvolvi
das pelos dispensários, qu e funcionam nas unida-

. dcs sanitúrias, assim como pelo Hospital Antô
nio Alcixo c pelo Centro de Tratamento Húpido 
da San tu Casa de l\'Iisericórdia da Capital, no to
cante ao combate ús doenças venéreas. 

Em 1952, o número de doentes atendidos por 
êsscs serviços atingiu a 28.219. Confirmaram-se 
15 .814 casos de doenças venéreas, tendo sido apli
cadas pelo serviço 241.723 injeções, com o consu
mo de 6.264.330.300 unidades internacionais de 
penicilina e 378.553 comprimidos de sulfas. Fo-

:I'am realizados 71.031 curativos c 33 .081 exames 
· de laboratórios. As enfermeiras efetuaram ..• 
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7.877 visitas. O Centro de Tratamento Húpido, 
que a Secretaria de Saúde c Assistência mantém 
em convênio com a Santa Ca ~:~ a de Belo Horizon
te, hospitalizou durante o ano 3!)5 doentes. 

Malária e Doe,nça de Chaga:; 

A cnmpanha de profilaxia da malúria, reali
zada, em convênio com o Estado, pelo Serviço 
Nacional da Malária, entra em seu sexto ano de 
desenvol imento sistemático. A de Doença de 
Chagas, que se processa paralelamente, empre
endida pelo mesmo serviço federal em idênticas 
bases de cooperação com o Estado, já conta com 
três anos. 

Efetuadas ambas as campanhas dentro do 
melhor critério técnico, com aparelhamento e mé
todos adequados, seus resultados asseguram a 
convicção de que êsses problemas estão em franca 
equação entre nós. 

Hel::rlivamentc ú endemia palúdica pode-se 
dizer que se trata hoj c de problema sanitário 
sob perfeito contrôlc c que n~io cstú longe o dia 
em que poderemos assinalar a completa erradica
ção dêsse terrível mal. Na Mensagem anterior, 
aludi ao falo, venbdciram CJ J te significativo, de 
que havia mu"to ni'ío recclJia a administração pe
didos de assistência procedentes de zonas até bem 
pouco consideradas de alta incidência nwlúrica. 
A mesma situ, çüo perdurou em 1H52, quando, de 
resto, o~; tralwlllos de deddizaçuo nas úreas pa
Júdicas do Estado foram mais ex tensos. 

A profilaxia da doença de Chagas caminha,. 
também, ·em têrmos bastante animadül'es, justi
ficando a expectativa de qne, pela sua continui
dade sistemática, poderemos, igualmente, dentro 



-203-

de poucos anos, debelar, de modo eficiente, ésse 
outm fln gelo ![Ue debilita ns energias do homem 
rural. 

Assumindo a r esponsabilidade de nova e re
levan te campanha sanitúria para combater outra 
insid iosa docnc;a, hoje considerada como o maior 
problema na cional de su.úde pública, o Serviço 
Nacional da 1\Inlú rin estú iniciando, ês tc ano, em 
nosso Es!ndo, a profilaxia da Esquistossornosc . 
Como se verificou nas demn is campanhas, o Es
tado oferece o seu concurso para o êxito dessa 
tarefa, pois tra ta-se de problema que só poderá 
ser enfren tado corn a soma dos r ecu rsos das dife
rentes esferas da administração. 

Em 1952, pelo Serviço An timctlúr.ico, ~::1-

nearam-se 101 . ~no prédios, em 1m muni ípios, 
consumindo-se 1 .121. 928 litros de inseticidas; 
pelo Servü:o de Antilriatomídeos, R.8:)5 prédios 
em 22 munieípios, empregando-se lW. ·121{ Jirros 
de inseticidas . 

Escnrpion:~ma 

Animado pela experiência vitoriosa verifica
da noufros centros, o Govêrno, mediante acôrdo 
celebrado em lH:Sl com o Serviço Nacional de Ma
l:'n·ia, deu in ício ao trabalho de profilaxia do es
corpionh;mo, problcllla que trazia em sobressalto 
a poptda,; iio da C<lpi !nl, pela série de acidentes 
f a tais que provoca v a. 

O scrví<;o nesse sentido foi iniciado em 18 de 
outubro duquele ano, utilizando as equipes de 
luta antipalúdica, 110 ,combate ao escor, wo, o 
B. H. C. (hcxa-clorc-ciclohexano), de fabricação 
do Instituto Nacional de Malariologia, cuj a efi
cácia havia sido comprovada em carnpanhas do 
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mesmo gênero, levadas a efeito nou tras cidades 
hr::1sileiras . 

Em 1952, os trabalhos de san cnmento dos 
pré:<l ios; dependências c terrenos baldios da Ca
p ital fo rmn not<\vclmcnte intensi ficauos, de
monstrando a população crescente compreensão 
relativamente aos resultados benéfi cos de seme
lhante campanha . Já naquele ano, conforme fat
tamente noticiou a imprensa local, a es ta tistiea 
registou o imediato efeito da profilaxia realiza
da, com a queda espetacular do número de aci
dentes verificados nos meses de maior atividade 
do terrível aracn .ídeo. Realmente, o número de 
casos que, em anos anteriores, orçava pela m édia 
mensal de cêrca de uma centena, durante os 
meses de outubro, novembro e dezembro, caiu 
para menos de urna dezena, comprovando clara
mente que se havia atingido o resultado previsto. 

A experiência indica a necessidade da repe
tição sistemática, dmante alguns anos mais, do 
trabalho r ealizado, a té que possa a população be
lorizontina ficar li vre, de uma vez, da ameaça 
do escorpião. 

Em 1952, foram os seguintes os trabalhos 
executados nessa campanha: Domicilios borrifi
cados, internos, 55. 006; dependências externas 
·e terrenos baldios, 54. 244 ; total 109.250; ma te
ria I gasto: 1. G52. 867 litros, dos quais 917.778 
litros nas dependências internas e 735.089, nas 
.externas e terrenos baldios . 

Demografia e Educação Sanitária 

Diversos fatos muito animadores verifica
ram-se no curso do ano passado relativamente a 

<êsse importante setor da administração sanitá-
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r ia. No tocante à Demografia, constatou-se em 
1952 que cêrca de 967 distritos (87% do total) 
haviam enviado, com bastante regularidade, os 
seus dados de estatística vital. Pouco falta , pois, 
para que o trabalho de coleta dos elementos de 
informação alinj a situação que permita ao Ser
viço ter sempre em dia, atualizado e completo, 
o quadro da evolução biocstatística do Estado. 
Nesse particular tem-se contado com a crescente 
compreensão dos oficiais do Registo Civil. 

Ainda no decurso do ano passado, o Serviço 
conseguiu atualizar a publicação de seu "Anuário 
de Estatística Demógrafo-Sanitária", editado re
centemente. O "Anuário" contém registos bio
d cmogrúficos referentes aos anos de 1938 a 1948, 
não somente relativos à Capital, como também a 
vúrias dezenas de municípios, j á estando pr.ontos 
os originais de outro número relativo ao biênio 
lü49-l!)50. 

1~ de se assinalar, também, o notúvel desen
volvimento das atividades do Serviço de P ropa
ganda c Educação Sanitária, particularmente 
a través do cinema e ela publicação de folhetos, 
cartazes e livros educativos. 

Maternidade, Infância e Adolescência 

O preenchimento, em Decreto de 5 de março 
de 1%2, do ca rgo de chefia do Departamento Es
tndu al <la Criança, permitiu logo a organização 
dêsse importan te setor c o seu funcionamento re
gular . O Departamento foi integrado pelos 
antigos serviços da Divi:.;ão de Proteção à Mater
nidade, Jrll'úncia c Adolescência, os da Divi
são Dentúria, que lhe foram incorporados, assim 
como com um novo serviço - o de Assistência 
Social a .lHenorcs. 
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O órgão norma tivo, da mesma forma (JUe os 
dispensários dos diversos scrvit;os, instalou
~c no edifício da Secretaria de Saúde c Assis
tôncia, onde ocupa mais da metade do pavimen
to térreo. Na impossibilidade de se conseguir 
local apropriado para a instalaçi:ío dos dispensá
rios, os serviços de Maternidade, I-Iiqiene e Medi
cina Inbntil, e o Lactário, <rue funcionavam antes 
na H.ua <la Dabia, em prédio inadequado, fo ram 
reunidos uos dcmnis já em funcionumcnto na Se
cretaria, scpa rando-se tanto quanto possível a 
parte normativa da executiva . 

Foi elaborado c está em via de execução 
um pro jeto para a indisp t.: nsúvel ampliação das 
instalu\Ões existentes, co1 1 a constn H(ão de mais 
quatro salas, a fim de que sejam acomodados 
convenicntemen te todos os dispensários, inclusive 
o setor de Vacinação BCG . 

Além do!5 5 serviços , que compunham origi
nàriamen te o Dcpartamcn to, foi instalado em 
Belo Horizonte um Consultório Pré-Nupcial, 
iniciativa de gru ndc significação, 1 o]e em pleno 
fun c3onarnento c com boa afl uência de iHtcres
sados. 

O Dcpartamcll to Nacional da Cria11 ça tem 
cmprc;;tado excclen te cola born<;iío, con trilmindo 
com a uxílios prin cipalmente para a construção 
de Postos de P uericultura c outros serviços de pro
teç_1ão ~t maternidade c ú infú ncia. Preciosa coo
perução no mesmo terreno oferecem, sempre em 
maior escala, a Legião Brasileira de Assistência 
c a Organização das Voluntárias. 

Com o objetivo de preparar técnicos especia
listn.s par a os serviços da Capital e do Interior, é 
pensamento do Govêrno instalat· um Centro de 
P ucrit_:uliura e Pediatria ModHo em Belo Hori-
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zonte . A üdciativa , de indisfurçávcl oportunidade 
e alcance, dará ensejo a que se localizem conve
nientemente, na Capital, alguns serviços executi
vos do Departamento. 

Lactário - Acha--se ainda essa unidade ins
talada provisóriamente junto aos demais dispen
súrios . Oportunamente, quando se puder inaugu
rar e pó1· em funcim1 amento o Centro de Saúde 
"Carlos Chagas", da Capital, o lactúrio será divi
dido em doh scctorcs, devendo um dêles trans
fcrir-~: e pant aquêle Centro . Entretanto, malgrado 
a precariedade de (JllC ainda se ressentem suas 
instaiHçôes, o movimento foi expressivo durante o 
ano, com a matrícula de 10.523 crianç.as, que re
ceberam trat:.nnento . 

Di:pcn.wírio Pré--Natal - Funciona es ta uni
dade em. dois turnos. pda manhã c à tarde . Em 
Hl52, foram ulcndidas 18.058 gestantes. 

JJispen .w.irio de lliuicne e Medicina Infan til 
Atende, t:.l'mb6m, em dois turnos, ten do sido exa
minadus 59.G7H crüwças de O a G anos, isto é, lac
tentcs c pré-escolnres, não se incluindo nesse 
número o movimento do coJJsnltório de puericul
tura , anexo ao Lactúrio. 

DisJJCnsário de lligien~e e Medicina Escolar 
Como os nnteriorcs, funciona em doi::; turnos, fa
zendo clínica médica , dermatologia, otorl'ino e 
oftalmologia. Foram atendidos 87.637 escolares. 
Inspcc<;õcs pelas en[ermeiras: 72.531; óculos for
n ecidos : 177; refeições fornecidas pelas cantinas: 

2.565.372. 

Tuberculose 

k;sinalei, de início, a significaç.ão dos últimos 
-dados ~ôhre a mortalidade por tuberculose pul-
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monar em Belo Horizonte, para acentuar <JUe se 
estão modificando as condições con1 que antes 
se apresentava, entre nós, tão grave problema 
sanitário. Essa circunstúncia, entretanto, longe 
de implicar no esmorecimento dos esforços que 
vem a administraçuo estadual desenvolvendo para 
debelar o mal, indica, de preferência, a necessi
dade de intensificarmos e ampliarmos, cada vez 
mais, a campanha antituhereulosa, para que se
ja reduzida ao mínimo a in cidência da moléstia, . 
ainda grave, em nosso meio, se comparada com 
a sua ocorrência em outros países . 

Na realidade. muito há ainda que fazer pa
ra que os serviços do Departamento de Tuber
culose do Estado atinj am um rítmo de desenvol
vimento mais acelerado, que os capacitem a aten
der aos r eclamos coletivos nesse setor. 
Para isto, torn am-se necessárias maiores dotações 
orçamcntúrias, que a administrl'lção tem procura
do assegurar, na medida das possibilidades do 
erário estadual. 

Apesar disso, grnndes foram os progr essos 
conseguidos na lu ta antituhcrculosa no Estado 
sej a no campo das atividades oficiais, como no 
domínio da iniciativa privada. O otimismo re
sultante da cOIHJUista de alguns bons resultados 
nesse sentido sugere sej a intensificado o ritmo· 
dos esforços empenlw.dos na campanha . Cumpre, 
efetivamente, incentivar ao máximo o trabalho 
de combate a essa doença, que invalida e 
incapacita o homem, no período de seu maior 
rendimento profissional, além de criar uma série 
de desaj ustnmentos sociais, cujos reflexos se fa
zem sentir duramente sôbre o nosso povo . 

Com essa noção do problema, tem-se procura
do incrementar a vacinagão BCG, estender e me-
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lhorar o aparelhamento da rêde dispensaria!, que 
é o instrumento dinâmico por excelência no 
combate a êssc mal, e ampliar o número de 
sana lórios . 

Dispensários - No que se refere aos Dispen
súrios, há a assinalar, no transcurso de H)52, a 
instalação de aparelhos de Roen tgenfotografia 
nas unidades sanitárias de Ponte Nova, Barbace;
na c Itajubú, agora em condições de realizarem 
o cadastro das populações locais, assim como a 
pr{Jxin.a montagem de aparêlhos idênticos no 
Centro de Saúde de Uberaba. Ficou, por essa 
fol'ma, concluida a primeira fase do programa 
estabelecido no decreto-lei 11.0 2.621, de 5 de mar:. 
ço de 1948 . 

Partindo do princípio de que o dispensário 
t~ o órgão ccn t ·al <.la lula antitubcrculosa e a ins
tituição menos onerosa aos cofres públicos, a 
orientação que parece mais acertada será a de 
sua distr:ihuic;i'ío e instalação em Unidades Sa
nitúr ias, tC:~cnicamente escolhidas. Semelhante 
diretriz, já adotada, não deverá sofrer solução de 
continuidade, a fim de que, dentro de algum tem
po, a admülistração pública possa contar com 
uma rêde de dispensários capaz de atender a 
nm:ncrosa regiões do 'Estado, propiciando às 
respectivas populações o diagnóstico precoce;, 
elemento de primeira ordem no combate a essa 
endemia . 

A Cap'tal, (IUC dispunha de dois Dispensá
rios, passou a ser melhor servida, com a amplia
ção dos servi<;os do Dispensário Modêlo, traba
lhando em regime de dois expedientes, o que veio 
aumentar substancialmente sua capacidade de 
ação. 
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Sem descurar da parte propriamente profi
lática, os Dispensários possibilitaram, também, 
assistência a maior número de doentes cujo in
ternamento não foi possível efetuar prestando
lhes cuidados médicos especializados, através da 
terapêutica pelos antibióticos c quimioterápicos, 
além da colapsoterapia nos casos indicados. 
Assim, pelos dados à vista, pode-se concluir que 
houve, realmente, progresso nas atividades do 
Departamento de Tuberculose, o que representa 
ingente esfôrço no sentido de melhorar seus ser
viços, seja no que se refere ao descobrimento de 
novos focos nas coletividades supostamente 
sadias, visando surpreender o doente ainda em 
fase de recuperação, seja na proteção ao sadio, 
conferindo-lhe resistência específica através da 
vacinação B.C . G. 

Vacinação B. C. G. - Constitui preocupação 
constante o incremento da vacinaçuo B. C. G. no 
Estado, não só pela sua eficácia, exaltada em di
versos Congressos de Higiene e de Tisiologia úl
timamente realizados no país e no estrangeiro, 
como também por ser uma arma econômica e 
de emprêgo relativamente fácil, cujos benefícios 
se fazem sentir em profundidade e extensão. 

Contando com o decidido apoio do Serviço 
Nacional de Tuberculose, que, por sua vez, se 
encontra vivamente empenhado na Calmetização 
generalizada, não nos tem faltado a vacina para 
atender ao aumento das quotas solicitadas. Vale 
dizer que o Centro de Vacinação B.C.G., funcio
nando como órgão redistribuidor da vacina no 
Estado, pôde prover com regularidade cêrca de 
110 localidades de Minas, o que se fazia, ante
riormente, para apenas 50. 
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Em face da nova técnica de vacinação, com 
<que se procura premunir torlo indivíduo até os 
20 anos de idade, independentemente de provas 
iuherculínicas, encaminhamo-nos ràpidamén
te no sentido da descentralização das fontes 
produtoras de vacinas e, dessa maneira, a Secre
taria de Saúde terá forçosamente de prover os 
meios necessúrios à inshlbção de um laborató
rio para a produção de vacinas nesta CapitaL 
Está sendo estudada a possibilidade de se apa
r elhar o Instituto Ezequiel Dias para êsse fim. 
Pelos r esumos adiante apresentados, comprova
se que o ami·1ento do número de pessoas vaci
nadas, entre r ecém-nascidos e de outras idades, 
nesta Capital e no interior do Estado, excedeu 
a mais de 200 por cento a quota do ano anterior, 
o que demonstra a aceitação dêsse método pre
ventivo e a necessidade da ampliação dos atuais 
recursos de que dispõe o Departamento de Tu
berculose. 

Núcleos Móveis -A fim de tornar mais efi
ciente a ação dos dispensúrios fixos, torna-se 
imprescindível completar o aparelhamento anti
tuberculoso, uproveitando, também, os benefícios 
de uma importante conquista da ciência, qual 
~;ej a a aparelhagem roentgenfotográfica monta
da em amlmlfmcia. Pelo seu raio de ação mais 
dilatado, sua maior penetração entre as popula
ções e tendo em conta a extensão de nosso ter
ritório, nada justifica que ainda não nos utilize
mos dessa poderosa arma de combate. Apesar de 
~onstar verba específica para êsse fim, até ago
ra nüo foi posslvel con;:;eguir uma de tipo ndequa
do, como as que estuo em uso noutros Estados 
~;la Federação. 
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Swwlórios - Qualquer programa de locali
zação de doentes necessitaria ser completado. 
pelo isolmnento de grande número de casos novos 
descobertos. Essa lacuna, difícil de ser preenchi
da, por motivos de ordem financeira, ofere~e 
Cllséj o a maior disseminação da doença. Em 
verdade, cêrca de 80% dos doentes são diagnos
ticados em fase awwçada da enfermidade. 
Como a maioria não consegue internamento em 
hospitais especializados, passa então a consti
tuir perigosa fonte de contágio. Disso resulta 
que o número mínimo de leitos é exigência ex
treina . No tocante ú assistência oficial, foi essa 
a situação até 1951, ocasião em que entrou em 
funciona mento o Sanatório "João Penido", de 
Juiz de Fora, no qual já se internaram cêrca dc-
700 <lo entes. Brevemente, êsse número será au
mentado, uma vez que a atual diretoria do Ser
viço I'~ucional de Tulwrculose, logo que teve em: 
mãos Innnerário suficiente, empreendeu a con
clusão e apareHwmento do Sanatório Estadual 
desta ( :upilal, cujo início de atividades cstú pro-· 
gramado para o corrente ano. 

l!:s:;c sanatório, construido dentro da melhor 
técnica hospitalar, virá influenciar, <le maneira 
marcante, a luta antituherculosa em Mimls, não 
só ampliando as pot:sihilidades de internamento· 
de doente~; através de seus 320 leitos, como 
tambt!m constituindo, juntamente com o Dispen
sário-Modêlo da Capital, um Centro de ensino de 
Tisiologia, destinado à fo rmação de especialistas 
aptos a exercerem sua nobre missuo em Unida
des sanitúrias e assisteneiaís instala<las ou a serem 
organizadas . 

Além dos dois Sanatórios, cuja manutenção 
ficou a cargo do Estado, a Campanha Nacional 

' , 
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'Contra a Tuberculose fêz entrega de dois grandes 
pavilhões, um anexo ao Sanatório Imaculada, 
com 210 leitos, e outro· junto ao Sanatório da 
Fundação Benjamin Guimadíes, com 300 leitos. 
Um e outro deverão iniciar em hreve suas ati
vidades, fican do, dessa forma, aliviada a precá·
ria si tu ação do internamento de tuberculosos 
pobres. 

A Secretaria de Saúde manteve o compromis
so assumido da subvenção de determinado núme
ro de leitos para aduHos no SmMtório Jl,'larque
Lisbôa, c para crianças tuberculosas na Funda
ção Benjamim Guimarães, num total de 50 inter
nados, em 1952, dos quais alguns se heneficia
ram com intervenções cirúrgicas, como toraco
plastias, operações de J acobcas, lobeclomias c 
pneumcctomias, realizadas pelo cirurgião do De
partamento de Tuberculose. 

Formação de técnicos - Trata-se de setor 
que mereceu tôda a ntenção, fundan1ental que 
é para prosseguimento da luta antitubcrculosa. 

Foram indicados e estão terminando o curso 
de especialização em Tisiologia na Escola Nacio
nal <.le Tisiologia, no Sanatório de Curicica, na 
Capital Federal, mais quatro médicos bolsistas 
dêste Estado. 

Além disso, vem o Dispcnsúrio-Modêlo aten
dendo às finalidades de estúgio para sanitaristas 
,e outros médicos interessados em assuntos de 
Tuberculose. 

Ainda no concnte ano será realizado o pri
meiro curso de especialização em Tuberculose, 
organizado de comum acôrdo com a Escola de 
.Saúde Pública. 
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Lepra 

As atividades do Departamento de Lepra, no' 
decurso de 1952, foram orientadas no sentido da 
intensificação dos trabalhos técnicos e adminis
trativos, visando ao aperfeiçoamento dos meios. 
de combate à endemia. 

O maior óbice a êsse esfôrço reside na falta 
de especialistas em número suficiente para dar ao 
problema a amplitude que está merecendo, pois é 
relevante a necessidade de intensificar a 
assistência aos doentes internados, aos portado
res de formas não contagiantes e às famílias. 

Apesar de reduzida equipe de leprólogos, os 
Dispensários fixos e itinerantes iniciaram o en
saio de imunização da lepra pelo B. C. G., em 
conformidade com os novos conceitos adotados 
a respeito . 

Os diversos órgãos componentes do Departa
mento registaram, em 1952, 853 doentes novos 
e 940 comunicantes, a tingindo, desta maneira, a-
20.922 o número total de doentes conhecidos, 
desde o início dos trabalhos, e a 54.192 o de 
comunicantes. 

Em prosseguimento à campanha, foram re-
colhidos aos diversos leprocômios 1.024 hanse
nianos, além de 1. 376 reinternamentos. 

O número de internados que, em 1951, era 
de 5 .180, passou a ser de 5. 395, assim distribuí
dos pelos diversos lcprocômios: Colônia Santa 
Isabel, 2 .393; Colônia Santa Fé, 1.062; Colô
nia Padre Damião, 854; Colônia São Francisco 
de Assis, 911; Sana tório Roça Grande, 75; I-los
pita I de Lázaros de Sabará, 100. 

Despenderam-se com o custeio dêsses hospi ... 
tais as seguintes importâncias globais: Pessoal,. 
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Cr$ 5. 795. 813,'16; Ma teria!, Cr$ 24.405. 753,28, 
dando o total de Cr$ 30.201.566,74. O gasto ex
cedeu em cêrca de Cr$ 8. 230. 543,90 a soma re
lativa ao ano anterior. 

A assistência médica prestada aos interna
dos nos vários leprocômios se desenvolveu efi
cientemente, tendo sido dadas 102.514 consultas~ 
aplicadas 328.087 injeções e feitos 1.160.312 cu
rativos. Como se previa, a terapêutica pelas sul
fonas possibilitou a concessão de 234 altas, du
rante o ano, número êste que ultrapassou consi
derúvelmente o de 1951, quando ocorreram 59 
altas. 

Nos diversos laboratórios, realizaram-se 
exames baciloscópicos, coprológicos, sorológicos, 
h ema to lógicos e outros, totalizando 53. 579. 
Executaram-se 1. 708 microtomias, 854 exames e 
laudos histopatológicos e igual número de bad:. 
Ioscopia em tecidos, 

O Serviço Nacional de Lepra continuou a 
prestar valioso auxílio, concluindo-se, à conta do.! 
verbas federais, em 1952, nos diversos leprocô
mios, as seguintes construções: 1 pavilhão para 
crianças, 2 postos policiais e manicômio, 4 grupos 
de casas geminadas para casais, 1 parlatório, 2 
pa vilhõcs de recepção e vestiúrio. 1 pavilhão para 
lavandaria a vapor e uma casa para Irmãs. 
Foram ainda iniciadas as seguintes: 1 casa para 
médico, 1 pavilhão de cozinha e refeitório, 2 pa
vilhões de diversões, 1 garage e residência de mo
tm·ista , 1 pavilhão de administração, 1 casa de 
Irmãs, 2 pavilhões para crianças e 1 pavilhão de 
almoxarifado. 

As Sociedades de Proteção aos Lázaros e De
fesa Contra a Lepra cuidaram com devotado ca
rinho do amparo às famílias dos doentes. No · 
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último dia do ano findo, estavam sob seus cui
dados 814 crianças, assim distribuídas pelos es
tabelecimentos próprios : Preventór'o São Tard-· 
sio, 2118 ; Educandário Olegário Maciel, 202 ; 
Educandário Carlos Chagas, 257; Aprendizado 
'Técnico Profissional, 4(); Pupileira Ernani Agrl
cola, :39; e Educandário Eunice Weaver, 22. 
~ste último estabelecimento foi inaugmado du
rante o exercício . 

Foi realizada em Três Corações a II Hctmião 
dos Leprólogos Brasileiros, que alcançou com
pleto êxito, marcando novos rumos no tocante à 
terapêutica da lepra, sendo o tema oficial - Ex
periência brasileira com sulfonoterapia - objeto 
<}e brilhantes estudos . A essa r eunião, a que 
estive pr esente, compareceram especialistas de 
todo o Brasil . 

A Escola de Saúde Pública diplomou a 11.'~ 

turma de leprólogos, os quais, futuramente, irão 
integrar os quadros do Departamento de Lepra, 
trempre a exigir novos elementos· com que possa 
ampliar, conforme· está programado, a campa
nha contra o mal de Hanscn . 

A Fúhrica de Sulfonas," instalada no Instituto 
de Tecnologia Industrial, produziu, em 1952, eom
p):imidos que têm sido empregados com sucesso 
nos leprocômios e dispensários, ' aparelhando-se 
agora a produção de. sulfonus para uso hi
podérmico. 

Instituto Ezequiel Dia$ 

Em homenagem à memória do saudoso 
cientista Ezequiel · Dias, ·foi dado seu nome 
ao Instituto de Higiene. Sob o patrocínio de tão 
insigne pesquisador e hon1em de ciência, deverá: 
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o Insti tuto ser aparelhado a retornar, o ma is 
breve possível, aos trabalhos de investigação cien
tífica, que tanta significação apresentam . Foi 
solicitada a colaboração do Instituto Oswaldo 
Cruz para a remodelação pro ,i ela da . Dificuldades 
de vúria ordem, entretanto, têm retardado a efe
tivação dessa iniciativa, <fUe dcycrú, de resto, ser 
maduramente pr ojetada para que atin j a seu alto 
objetivo. 

Cogita-se de preparar o Instituto para pro
duzir a vacina BCG, que estudos reccn~es indi
cam ser a grande nrma de profilaxia não só da 
tuberculose, como da lepra, c bem asf>hn para 
fabricar inseticidas a serem empregados n~l dcs
truiç::io dos transmissores de doenças . 

Foram os seguintes os trabalhos execut~H.los 
pelo Insti tu to Ezequiel Dias, em 19::>2 : Ennncs 
de laboratór io, 10 .021; produção de vacina mlti
variólica, 382 . GOO doses; sôro antlcscorpiônico, 
222; vncina antilífica, 191. 8:í0 dose~; nnúli.::;cs 
brom atológicas, 191; cxnmes químicos de úgua e 
esgotos, 45; exames bacter iológicos do mesmo ma
teri al, 6G3 ; p rodutos farmacêuticos, 205 .59:1 am 
polas . Valor dos produtos U ológico: c farma
cêu ticos : C r~) U37 . 587,40 ; valor das anúliscs gra
tuitas efetua das em labora tório para diversas r e
p a rtições es tad uais, federais c m unicipais : 
C r~ 381. 400,00 . 

Fiscalização do Exe;rckio Profis sional 

Satisfntórias foram as atividades desenvol
v idas por êsse Departamento em 1\)52, faz en do 
prevalecer, em todo o ter r itório do Estado , as leis c 
r egulamentos, estaduais c f ederais, que {lizem 
respeito ao exercício das p r ofissões m édica, odon-
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tológica, farmacêutica c de en fermagem. O seu 
movimento no ano passado apresentou, entre 
outros, os seguin tes números : Registo de diplomas, 
295; exames de práticos de farmácia, 48; licenças 
para novos es tabelecimentos, 497; r enovações de 
licença, 1 . 765. No tocante às licenças conce
didas para novos estabelecimentos registaram-se 
êstes dados : farmácias, 131; droga rias, 4; so
corros farmac(~uticos, 77; casas de ótica, 1; ofi
cinas de prótese, 11; gahinetes de radiologia, 5; 
casas de saúde, 1; depósitos de produtos far
macêuticos, 9; gabinetes de fisioterapia, 1; gabi-· 
n etes dentários, 7; depósitos de artigos dentá
rios, 3; laboratórios industriais e farmacêuticos~ 
10; laboratórios de análises, 1. 

Escola de Saúde Pública 

Na presente conjuntura em que os serviços 
sanitários experimentam no Estado crescente ex
pansão, mais avulta a tarefa da Escola de Saúde 
Pública para a formação de equipes sempre 
maiores de técnicos e funcionários especializa
dos capazes de desempenhar, com eficiência, a 
alta missão que lhes estará confiada. 

Em 1952, dentro de seu progrr.ma de ação, a 
Escola realizou um Curso de Saúde P úhlica, outro 
de Leprologia, um de Guardas-Sanitários, em coo
peração com a Prefei tura da Capital. um de Visi
tadoras Sanitárias, e um de Enfermagem, na Es
cola Hcnnantina Beraldo, em Juiz de Fora 

Com o obj e tivo de melhor aparelhar a Escola 
em sua missão de preparar o pessoal técnico. 
de que necessita a Secretaria de Saúde e Assistên
cia para as unidades sanitárias do interior, cogi
ta-se de construir na Capital um Centro de Saúde-
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Escola, contando-se para isto com substancial 
cooperação financeira por parte da Divisão de 
Organização Sanitária do Ministério de Educa··· 
ção c Saúde. 

Assistência Médico-Social 

Os vários e importantes setores em que se 
subdivide êste Departamento multiplicaram-se em 
iniciativas durante o ano, para preencherem a fi-.. 
nalidade que a cada um cabe na realização de· 
um sistema assistencial realmente proveitoso para 
a coletividade. 

Subvençâo hospitalar - De ano para ano, . 
mais cresce o volume dêsse serviço, que cstú pres
tando ao Estado, em domínio realmente funda- . 
mental, benefícios de inestimável alcance e signi
ficação médico-social . Em 1952 habilitaram-se 
para a subvenção ordinária 216 instituições, das 
quais 153 hospitais c 63 asilos. Para a subvenção 
extraordinária inscreveram-se, nos têrmos da lei, . 
40 hospitais. 

O Conselho Estadual de Saúde c Assistência, . 
em reunião de 28 de maio de 1952, arbitrou a mé
dia do custo do leito-dia em Cr$ 20,00 c Cr$ 10,00 
para os hospitais c asilos, respectivam ente, e 
determinou que se fizessem os cúlculos para as 
subvenções ordinúrias na hase de Cr$ 10,00 -
doente-dia, para os estabelecimentos hospitalares 
c de Cr$ 5,00 - asilado-dia, para os estabeleci
mentos para-hospitalares. 

Em conformidade com essa decisão as sub-
venções para os hospitais importaram em Cr$ .. . 
21 . 178. 030,00, e para os asilos em Cr$ . ... . .... . 
5 .824.110,00, no montante de Cr$ 27.002.140,00 . . 
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A 26 de .iulho de 1H52 apreciou ainda o Con
selho os proccs!~o~; de subvenção extraordin úria 
aos hospitais c 'csolvcn di.:·;Lrihuir ~' b p crtf:ncin 
de Cr$ 4 .000 .000,00 a quun~nta estabelecimentos 
hospitalares, de acôr<.lo cem as solicitaçõci:J feitas 
e a documcntnçuo apresentada ~ôbrc os r equi
sitos e fins de uplicaç.uo do auxílio . 

O total das suhvenções concedidas <üi n;~iu, 
assim, Cr 5f, 3l.002 .lt10,00, contra Cr~i ... . . .. .. . 
18 . (iM .45D,OO, dislrihuidos em 1!}51, e Cr~~ . . .. . 
G . 23~L468,00 , distribuídos em 1!)f>0. Sem elh an te 
acréscimo de verbas demonstra o carinho que o 
Govêrno di8pensa a êssc sis t!.'ma de coopcra r:uo 
do poder público com ns in~:; titniçõcs particnbrcs 
que, sem fins lue 'atívos, prestam beneficios à 
popula~~ão pobre . Por ir-;to mesmo não deixou 
de atender, em cada ano, a maiores r eclamos ne se 
sentido, nüo ohst:m te ns dificuldades de ordem 
financeira, tendo-se em vista que a nplica1;ão dos 
r ecm·sos cstuo redundando em melhoria e am
pliação de nossa rêdc hospitalar c para-hospitalar 

·que, assim ampara da compreensivamente, se sente 
segura de sua mallUÜ'n (,' ão c pode, dêstc modo, 
expandir as su:1s atividades. 

Jú cs tú elaborado o an teprojeto da revisão <.la 
Lei u.<~ ~~01 , de 14 de dezembro de 194.8, que regula 
a distribuição de suhvcn ~~ão leito-dia no Estado, 
a fim de cscoinü-la das fa lhas c defeitos que a 
experiência il1 dicou, devendo o referido antepro
jeto ser c1n breve submetido à aprecinr;ão do· · 
ihE; trcs represen tantes <lf> povo . 

Serviço úe cuncer -- Bas tan te promissoras 
ttm-sc mostrado as atividades desenvolvidas por 
êssc Serviço, na luta contra o câncer. Em coope
ração co111:a Santa Casa ·de Juiz de Fora, foi ins
tl:llado, ·em 1952, em dependência cedida por 
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aquela instituição, um ambulatório para dia<>'-
• . b 

nostlco precoce . Aí, são realizados exames com 
o fim de diagnosticar precocemente as viu·ias in
cidências de câncer, inclusive exames col-
poscópicos . 

O Laboratório de Anatomia Patológica está 
sendo provido de modernos cquiparncntos c den
tr o em pouco ficará aparelhado pnrn as fmH;ões 
que lhe competem, Ho se tor da profilaxia do 
câncer. 

Assistência Nemro-PdquiMrica 

Tem o Govêrno devotado o m aior intcrêsse 
ao desenvolvimento c modernizuçi:ío de nosso sis
tema de assistência aos psicopa tas . Como obser
vei na .Mensagem anterior, são ponderúveis as ne
ces~Jidadcs dêssc importa n te setor da ndminisira
ção pública, sobretudo HO que diz r es peito uo 

Servir;o de Adultos, cuj n rêde hospitalar prceisa 
ser consideràvelmcnte amplíadn c aparelha da 
para a tender às suns finalidades . 

De re-se acen tuar, eomo circuns t:l.nci:t bas
tante promissora, a êsse propóúto, o f a to de ter 
sido iniciada a execução do plano da construc:ão 

dos Hos r)itais Psiquiútricos Regionais, com ns 
obr as d.a unidade que f uncion urú em J\'iontes 
Claros, pa r a atender ú região Norlc do Estado . 
Com a colabor ação da P refeitura daquele Municí
pio, qn e empreitou a ohr a, e Sll hstn ncia l a uxíl'o 
financeiro do Serviço Na cionf:ll de Docnç,ls Mcn-· 

tais. êssc Hospital devcrú ser o primeiro a fun
cionar, num a r êdc que abr angerú as cidades--cha
ves das zonas mais popnlosas do Estado, com o 
fim de resolver a sHnação deveras pr em ente· 
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"que se manifesta no tocante à intcrnaçuo ·c trata
mento dos ps1copatas adultos. 

No Hospital-Colônia de Barbacena, a instala
ção de dois pavilhões, para abrigar 500 doentes 
indigentes, veio aliviar, em parte, a superlotação 
existente . Fêz-se ali, também, a adaptação de 
um pavilhão para doentes portadores de molés
tias infecto-contagiosas, do sexo masculino, da 
mesma forma que se procedeu à escolha do local 
onde serú construído novo pavilhão, do mesmo 
gênero, destinado a enfermos do sexo feminino. 
Foi feita a pavimentação dos pátios que servem 
aos Pavilhões "Hodrigues Caldas" e "Júlio Moura" 
e concluiu-se a pintura dos demais pavilhões. 
Para suprir satisfatoriamente as necessidades do 
Hospital, foram instalados e postos em funciona
mento dois poços artesianos nas secções masculi
na e feminina. 

Além dêsses melhoramentos, instalarmn-se ali 
vários aparelhos técnicos, inclusive gabinete den
tário completo, que jú se acha em funcionamento. 
:f:sscs equipamentos foram enviados pelo Serviço 
Nacional de Doenças Mentais, para distribuição 
aos órguos executivos do Dcpartmncnto de Assis
tência Neuro-Psiquiútrica . 

No dia 31 de j aneiro findo, tive a satisfação 
de inaugurar os novos edifícios em que passm·am 
a funcionar os serviços do Setor de Higiene Men
tal do Departamento e o Instituto de Psico-Peda
gogia. Tra ta-se de construções amplas c rnoder
nas que vieram dotar aquêlcs dois serviços de 
instalações materiais com que melhor poderão 
desempenhar suas tarefas c ampliar seus progra
mas. O Setor de Higiene Mental consta de Am
bubtórios c de Serviço Social psif1uiútrico c pa:;sou 
:a dispor de magníficas instalações, inclusive de 
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aparelho para elctroencefalografia, aparelhos de 
detrochoqne, eletrocardiógrafo, etc . 

Também a 31 de .i anciro inauguraram-se 
dois pavilhões no Hospital de Neuro-Psiquiatria 
Infantil da Capital, destinados ao serviço de praxi
tcrapia, para meninos e meninas, tendo sido ins
talado no mesmo Hospital um serviço de 
radiologia. 

Engenharia Sanitária 

O Departamento de Engenharia continuou a 
prestar ·excelente colaboração à adm1nistração, 
seja estudando e planejando obras de saneamento 
nos Municípios, seja realizando estudos e pro
jetos para a instalaçuo de serviços da Secretaria 
de Saúde e Assistência. No primeiro daqueles 
setores, que tão vitalmente interessa à segurança 
sanitária das populações, o Departamento reali
zou os proj elos para a rêdc de distribuição e esta
ção de tratamento dúgua em Teófilo Otoni, o 
abastecimento de água de Campanha, a rêdc de 
<.listribuição de úgua c csgôto de Araçuaí, o abas
tecimento dúgua de Dionísio, Açucena e Carmo 
do Rio Claro, o abastecimento dágua do Edu
candúrio do Triftngulo Mineiro, assim como para 
os reservatórios dúgua de Teófilo Otoni, Dionísio, 
Açucena, Araçuaí e Carmo do Hio Claro . 

Helativamente aos serviços de iniciativa da 
Secretaria, projetou o Departamento, com espe
cifica~,~õcs e orç.nmentos respectivos, as seguintes 
obras : Hospital de Isolamento ele Belo Hori
zonte, com localização em Santa Teresa; Hospi
tal de Isolamento de Belo Horizonte, com loca
lização na Gameleira; Hospital de P ênfigo na 
'Capital; Instituto de Psico-Pedagogia, jú inaugu-



rado; Educandário do Triúngulo Mineiro em 
Araguari; Centros de Saúde pura a~ cidades de 
São João del-Hei, Ubcrli'mdia, Patos de Minas, 
ltajubá, Barhaeena, Cataguases c Araguari; Pos
tos de Higiene para as cidades de nio Prêto, 
Muzmnbinho, Igualama, Carmo do Cajuru, São 
Tomús de Aquino, Estiva, Ladainha, Conceição 
da Aparecida, Buenópolis, Alterosa, Campo do 
Meio, Mercês, Coromandd, Nova Lima, Carmo 
do Rio Oaro, Lagoa Santa, Silo LourciH,:o, Patro
cínio, Hanhandu, Iturama, Campo Florido, Ma
nhuar;u, Manhumirim, H.aposos, Silves tre Ferraz 
e Visconde do H.io Branco. 

Além disto, o Depart:lmento procedeu a vú
rios levantamentos topográficos e de plantas 
cadastrais das cidades de Teófilc.i Otoni, :Mercês c 
H.io Novo (parcial), tendo ainda administrado e 
fiscalizado a construção de diversas obras da Se
cretaria de Saúde c Assistência. 

Scniço Esllélciai de Saúde 

Embora firrnado em 19S1, sómentc no ano 
passado eomeçon a te r execução o Convênio entre 
o Govêrno do Estado e o Scrvic~o Especial de 

Saúde Pública (SESP) . 
Sua organização compreende, além da Di

retoria, as Divisões Locais, de Engenharia Sani
tárin, de Lahora.tórios e de Administraçflo . A 
primeira orienta c controln o funcionamento· 
das unidades sanitúria~> c hospitalares distribui~ 
das pelos diversos distritos . A segunda tem 
a seu cargo o planejamento c a execução dos 
serviços de saneamento, bern como dm; obras 
de engenharia respectivas . A Divisão de Labo· 
ratórios, com sede em Governador Valadurcs, tem. 
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sob sua responsabilidade, além dos exames de 
laboratório destinados a esclarecimento dos casos 
de interêsse epidemiológico, as pesquisas cien
tíficas relacionada~ com a saúde públiea. A Di
visão de Administração com suas Sccç.ões de Ma
terial, Contabilidade e Secretaria, provê a todos 
os assuntos administrativos do Programa. 

Além das unidades sanitárias de Governador 
Valadares e Aimorés, em funcionamento desde 
1945, e do Hospital de Pirapora, instalado em 
1951, estiveram em atividade, em 1952, as uni
dades de Turimilinga, Galiléia, Itambacuri, Bue
nópolis, Montes Claros, Virginópolis, Guanhi'ies, 
Coração de Jesus, São Francisco, Januária e Pi
rapora, hem como o Núcleo de Cooperação Rural 
de Chonin, a maioria das quais transferid as da 
administração tlo Estado para a do SESP, de acôr
do com os têrmos do Convênio. 

Dos hospitais planejados para o Vale do São 
Francisco, em Minas Gerais, somente o de Pirn
pora se acha em atividade. Em 1952, foram ali 
atendidas no ambulatório 2.675 pessoas. Foi de 
8.110 o total de "leito-dia" de adulto e criança, 
sendo de 1. 945 o número de berços. 

Além dos serviços rotineiros de higiene den
tária, iniciou-se na cidade de Aimorés um ser
viço de fluorterapia para escolares, baseado num 
plano a ser executado durante cinco anos . Futu
ramente ou tras unidades <l êsse Serviço deverão 
ter secções idên ticas, à vista dos resultados ini
ciais hasta n te promissores. 

A Divisiio de Laboratórios prestou ussistêncin 
técnic.a às Unidades Snnitúrias, na preparnção 
c remessa de meios de cultura e antígenos, oricn·· 
tnndo também o pessoal para rnelhoria de sen 
preparo técnico. 1\ealizaram-se inquéritos sôln·;_~ 
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Bouba, doença de Chogas, Malária c Esquistos
somosc, em todos os Municípios do Vale do nio 
Doce. Prosseguiram os es tudos sôhre planorbi
cidas com testes experimentais em córregos, vi
sando à sua a~ão letal e à determinação da varia
ção dos mesmos na água corrente. 

Pela Divisão de Engenharia Sanitária foram 
realizadas obras de saneamento, estudos e pro
.i e to de serviços de ahastecimcnto de úgua e de 
esgotos sanitários, como segue: Sistema de esgô
to sanitário e serviço de água em Pirapora; pon
te sôbre o córrego Figueirinha para a passagem 
da liriha de recalque que abastece a estação de . 
tratamento de água e estudo para melhoramento 
e i·efôrço da l'êde de distribuição de água em Go
vernador Valadares; serviço de abastecimento de 
água em· Resplendor, Itueta e Virginópolis; planta 
semicadastral e locação da s adutoras em Hesplen
dor, Itueta; Virginópolis, l\Iontes Claros c ltmnba
curi, tendo ficado concluído o proj cto do serviço 
de abastecimento de água da última dessas 
cidades; sistema de esgotos sanitários de Conse
lheiro Pena; melhoramento da rêde de esgotos 
em Aimorés; e melhoramento da rêde coletora de 
esgotos do· proj eto da rêde de distribuição de 
água do bairro Santos Reis, em Montes Claros. 

Divisão de Organização Sanitária 

Valiosa e cada vez mais ampla tem sido a 
colaboração que essa Divisão do Ministério da 
Educação e Saúde presta à Secre taria de 
Saúde e Assistência, através de convênios e en
tendimentos, para a equação de vários proble
mas ligados á nosologia 1~egional . . 

Graças ao concurso dessa Divisão, o Centro 



de·. :Endemià:s. :Jlegionajs· de. Teófilo . Otoni. come
.çon o ano . passado a ser _operado; em excelÚJ.tcs 
condiçõés de funcionamento, da mesma forma 
que foiina'ugurndo o serviço de água de Medi
n·u. ·A Divisão realiza, também em convênio com 
a· S.eeretariá,. importante trabàlho de profilaxia 
da boubà abwés do Centro de Endemias de Teó
filo Otoni, do Pôsto de Carlos Chagas e do Sub
pôsto de 13elo Horizonte; das Hclmintoses, in
clusive e particularmente da Esquistossomose, nos 
Postos insta lados em Caratinga, Medina, Cora
ção de Jesus, Hibeirão das Neves e Araxá, e do 
Tracoma, nos Postos de Januária e São João da 
Ponte. 

Tracoma - Foi realizado um inquérito sô
bre o Tracoma no Triângulo Mineiro, na Zona da 
Mata e no Vale do Rio Doce, visitando-se 14 mu
nicípios: Uberlflndia, Conquista, Canápolis, Leo
poldina, Cataguases, Rio Casca, São Pedro elos 
Ferros, Abre Campo, Haul Soares, Caratinga, Ga
liléia, Hesplendor, Conselheiro Pena e Aimorés. 

Peste 

O Serviço Nacional de Pe~te está organizan
do o seu setor em nosso Estado, visando reali
zar oportuna e imprescindível atividade de pre
venção e vigilância. 

Como trabalho de maior alcance, procedeu-se 
ao censo da fauna roedora silvestre do Estado de 
Minas, para o que existe pessoal especializado em 
trabalhos dessa natureza. Grande parte do ma
terial foi encaminhado à Secção de Zoologia do 
:Museu Nacional, para efeito de classificação . das 
espécies . Trata-se de trabalho demorado mas bá-
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sico para fins de pesquisa e conhecimento exa
to das várias espécies de roedores silvestres que 
possum interferir na propagação enzoótica da 
peste. Vencida esta etapa, será dado início à fase 
de pesquisa experimental sôbre a sensibilidade 
dêsses roedores à infecção pestosa e sôbre a busca 
de depositários do germe, ainda não identificados. 



OBRAS PúBLICAS 

Tem constituído uma de nossas constantes 
preocupações a necessidade de imprimir ritmo 
de maior intensidade a serviços, como os dêste 
importante setor, de cuja execução decorrem 
imediatos benefícios para o bom andamento Jos 
negócios públicos e para o maior progresso das 
nossas comunas. Nesse sentido é que nos vimos 
empenhando, certos de que se nos impõe agir sem 
demora a fim de superar aos poucos, mediante 
um esfôrço prolongado e ininterrupto e dentro 
dos recursos de que dispomos, as notórias defi
ciências que têm impedido a obtenção, em menor 
espaço de tempo, de resultados mais compensa
dores. 

Elaborou o Govêrno um programa de obras 
que está executando com firmeza e determina
ção. De acôrdo com as diretrizes adotadas é que 
autorizamos a construção, em muitos casos em an
damento ou concluída, de novos prédios destinados 
u diferentes fins, não perdendo de vista, para a 
sua localização, as condições e os fatôres que mais 
aconselhavam a providência. Idênticas medidas 
foram tomadas no que diz respeito ao levantamen
to de pontes e obras de arte. Além dessas obras 
~onsideradas fundamentais, não descuron a ad
ministração, dando-lhes prosseguimento, dos tra· 
balhos de conservação e reparos exigidos por nu
merosos próprios e serviços em todo o Estado. 
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~ licito concluir, por conseguinte, que novas 
perspectivas se abrem neste setor c que as pro
vidências promovidas pelo Govêrno vão surtin
do o efeito desej ado . Assumindo gradativamen
te maior amplitude, as aüvidadcs que aqui se 
desenvolvem poderão ab1;anger plenamente o seu 
desiderato. Para tanto não deixaremos de en
vidar todos os esforços, na convicção de . que ue
nhum dêles será inútil se aplicado no obj etivo 
de alcançar o enriquecimento e a prescrvaçüo do. 
patrimônio do Estado, a cujos reclamos mais 
prementes perman~cemos atentos a fim de acudir 
com as medidaB necessárias à solução de cada. 
problema. 

Pode-se estabelecer o seguint.e quadro . relati
vo à aplicação de verbas de obras públicas em 
1952 e no corrente exercicio : · 

Construção, melhoramentos e reparos 
em edifícios· escolares . . . . . . . . 

Constru ção, rnelhol'amen ios c reparos 
em edifícios de magis tratura c se-
gurança . ...... .. . . .. . ... . 

Construção, rn.eJ.hormn en tos c repa ros 
· em próprios subordinadus à Se

cretaria da Agricultura . .. , ; .:. 
Construção, rn çlhoram cn los e reparos 

em próprios de saúde pública .. 
Constru.ção, melhoramen tos e repa ros 

. <:JT) próprios diversos ..... .. . 
Construção, melhoramentos·, es tudos e 

reparos de cam inhos vic inais .. 
Construção c mclhoi·amentos de cam

pos de pouso . . . . . . . . . . 
Construção c reparos de pontes 

TOTAL ..... . 

C r~ 

· 32.2GB.: 693,50~ 

19.289 .12·2,2Q 

10 .. 077, 723,QU 

5··. 43G. 2&3,5-0· 

0.423 .852',50 ' 

9. 152. 344,80, 

18 . 4:!G. 4()2,20 
30. H G. :~9~, 70. 

131.530.843,40 

Numerosas obras de construção de· novos 
predios e pontes, ou de r eparqs, rrielhoramcütos 
e acréscimos, forain autorizadas e excC:lltadas em· 
1952. Discriminamos· linhas abaixo essas obras;' 
indicando OS · municípios ondé' Sü açha in oJocalf;.; 
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zadas, a sua destinação c a natureza dos serviços 
realizados. 

Por êsses dados se verá a preocupação do 
Govêrno em aperfeiçoar a r êde escolar do Esta
do, seja construindo novas unidades, seja intro
duzindo melhoramentos nas existentes . Amplian
do os estabelecimentos de ensino a fim de que, 
aumentada a sua capacidade, se facultem a 
maior número de crianças os benefícios da edu
cação, procura a administração, por outro lado, 
criar novas escolas e dotá-las de sede para que 
entrem em funcionamento em breve prazo. 

Iguais objetivos mantém o Govêrno no que 
se refere aos edifícios destinados aos serviços de 
magistratura, segurança e saúde pública, para 
cuja melhoria tem adotado as medidas tidas 
como inadiáveis ou urgen tes. Acham-se em anda
mento, no Estado, obras de construção de foruns, 
cadeias, centros de saúde c postos de higiene, do 
maior interêsse para as r egiões onde se situam . 
Da mesma forma prosseguem os serviços de 
construção e conservação de pontes c obras de 
arte, os quais vão relacionados mais adiante . 

Obras de Construção 

Healizaram-se as seguintes obras de constru
ção, acréscimos c melhoramentos, durante o ano 
de 1952: 

Edifícios escolares- Grupo Escolar de Abae
té; Grupo Escolar de Pôrto Novo, de Além Paraí
ba (oito salas); Grupo Escolar de São José da 
Barra, de Alpinópolis (duas salas); Grupo Esco
lar de Alto Rio Doce (galpão); Grupo Escolar 
de Belo Vale (muros); Grupo Escolar de Brasí
lia (seis salas); Grupo Escolar de Itar>eva, de 
Camanducaia (quatro salas); Grupo Escolru· de 
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Campina Verde (quatro salas); Grupo Escolar de 
Campos Altos (seis salas); Grupo Escolar rle Ca
pelinha (seis salas); Grupo Escolar de Santa 
Búrbara, de Caratinga (duas salas); Grupo Esco
lar de Sapucaia, de Caratinga (quatro salas); 
Grupo Escolar de Carmópolis de Minas (aumen
to); Grupo Escolar de Carrancas (seis salas); 
Grupo Escolar de Conceição da Aparecida (au
mento); Grupo Escolar de Conceic;ão dos Ouros 
(seis salas); Grupo Escolar de Conceição das 
Alagoas (cinco salas); Grupo Escolar de Cora
ção de Jesus (oito salas); Grupo Escolar de Anguc
rctú, de Curvclo (quatro salas); Grupo Escolar 
de Dionísio (quatro ~alas ); 2." Grupo Escolar de 
Dores de Campos (seis salas); Grupo Escolar de 
Felixlândia (seis salas); Grupo Escolar de Fran
cisco Sales (seis salas); Grupo Escolar de Botu-
1;-J ir im, de Grão Mogol (quatro salas); Grupo Es
colar de Guaruciaba (t>eis salas) ; 2." Grupo Es
colar de Guapé (seis salas); Grupo Escolar de 
Inhaúma; Grupo Escolar de Camacho, Itapece
rica (quatro salas); Grupo Escolar de Felisbur
go, de Joaírna (duas salas); Grupo Escolar de 
PiacatuLa, de L.eopoldina (aumento); Grupo Es
colar de Capim Branco, de Matozinhos (abaste
cimento d'água); Grupo Escolar de Mntipó (mu
ros); Grupo Escolar de Novo Sítio, de Mateus 
Leme (duas salas); Grupo Escolar de Monte Sião 
(seis salas); prédio para Gin6sio (adaptação do 
Quartel), de Muzambinho; Grupo Escolar "De
sembargador Drummond", de Nova Era (oito sa
las -- reparos e ampliação); prédio para Escola 
Normal, de Ouro Fino (adaptação); 2.0 Grupo Es
colar "Dr. João Beraldo", de Patrocíuio (seis sa
las); Grupo Escolar de Serra do Salitre, de Pa
trocínio (seis salas); Grupo Escolar "Pe. José 
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Spindola", de Pimenta (seis salas); Grupo Esco
lar de Gainpó, de Pirapetinga (duas salas); Gru
po Escolar de Cercado, de Pitangní (quatro sa
las) ; Grupo Eseolar de Porteirinha (seis salas); 
Grupo Escolar de Pindaré, de Pedro Leopoldo 
(duas salas); Grupo Escolar "ClúudiQ Manoel", 
de Poté; Grupo Escolar "Hermantina Bcraldo", 
de Pouso Alegre; Grupo Escolar de Hibcirão Ver
melho; Grupo Escolar J e Rio Piracicaba (seis 
salas) ; Grupc• Escolar "Pe. Manm:l de Jesus Ma
ria", de Rio Pomba (oito salns); Grupo Escolar 
de Piraúba, de lHo Pomba (cinco salas); Grupo 
Escolar "Cardeal Leme", de Rubim; Grupo Es
colar "Vlrgilio Machado", de Sabará (seis salas); 
Grupo Escolnr de Barra Feliz, de Santa Bárbara 
(duas sa las ); Grupo Escolar de Santa Hita de 
Caldas (seis sabs e obras complementares); Gru
po Escolm· "Ewbauck da Cúmara", de Santos Du
monl (quatro salas); Grupo Escolar "Vieira Bra
ga", de Santos Dumont (seis salas); Grupo Esco
lar de São Geraldo (seis salas ); 2.0 Grupo Esco
lar de São Pedro dos Ferros; Grupo Escolar 
"Afonso Pena .Júnior", de São Tiago (galpão
cantina); Grupo Escolar de Tupaciguara (oito 
salas); Grupo Escolar de Turmalina (seis salas); 
Escola Normal de Ubcraba; Gru po Escolar de 
Guarüpuava, de Unaí (duas salas ) ; Grupo Esco
lar "Rui Barbosa", de Virginópolis (quatro sa
las); Grupo Escolar de Visconde <lo Hio Branco 
(oilo saias ); Ginúsio Tiradentes, de Belo Hori
zonte (melhoramentos); Grupo Escolar de Boa 
Esperança (muros); Grupo Escolar de Aranha , 
de Brumadinho; Grupo Escolar de Faria Lemos, 
de Carangola (seis salas); Grupo Escolar de San
ta Luzia da Boa Vista, de Cascalho Rico (seis sa
lns) ; Grupo Escolar de Coimbra (seis salas); 
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Grupo Escolar de Cristiano Otoni, de Conselheiro 
Lafaiete; Grupo Escolar de Ibiaí, de Coração de 
Jesus (duas salas); Gn 1po Escolar de Lagoa Bo
nita, de Cordisburgo (duas salas); Grupo Esco
lar Santo Hipólito, de Coriu to (quatro salas); 
Grupo Escola!' de Carmésia, de Dom Joaquim 
(quatro salas); Grupo Escolar de Santa Rita da 
Estrêla, de Estrêla do Sul (quatro salas); Grupo 
Escolar de Guidoval (seis salas); Grupo Escolar 
de Cachoeira dos Macacos, de Inhaúma (quatro 
salas); Escola "Adelaide Andrada", de Itanhan
du (abastecimento d'água); Grupo Escolar "Frei 
Gaspar" (galpão-cantina), de Itambacuri; Gru
po Escolar de Jacuí (seis salas); Grupo Escolar 
de Janaúba (abastecimento d'água e muros); 
Grupo Escolar de Funilândia, de J equitibú (duas 
salas); Grupo Escolar "Prudente de Morais", de 
Matozinhos (duas salas); Grupo Escolar de Mes
quita (seis salas); Grupo Escolar de Badaró, de 
Minas Novas (três salas); Grupo Escolar de Boa 
Família, de Muriaé (duas salas ); 2." Grupo Esco
lar de Palma (seis salas ); Grupo Escolar "Nos
sa Senhora das Graças", de Parú de Minas (seis 
salas); Grupo Escolar de Rio Pardo de Minas 
(duas salas); Grupo Escolar de Taholeiro, at 
Rio Pomba (seis salas); Grupo Escolar de São 
João Batista do Glória (seis salas ); Grupo Esco
lar "Bárbara Heliodora", de Senador Lemos 
(quatro salas) ; Grupo Escolar "Castro Alves", 
de Tarumirim (duas salas) ; Grupo Escolar de 
Tombos (aumento); Grupo Escolar de Viçosa; 
Grupo Escolar de Cansã, de Viçosa; Grupo Esco· 
lar de Virgínia (seis salas ); Grupo Escolar de 
Almenara (seis salas); Grupo Adclaide Bias For
tes, de Barbacena (sei::> salas) ; Grupo de Buenó
polis (seis salas); Grupo de Campestre (em con-
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clusão - seis salas); Grupo de Conceição da 
Apm.'ecida (duas salas); Gr upo de Cel. Fabri
ciano (seis salas); Grupo de Minas Novas (seis 
salas). 

Edifícios de Magistratura e Segurança Pú
blica - Cadeias de Abaeté, Corinto, Estrêla do 
Indaiá, Ladainha, Pium-í, São João Evangelis ta, 
Tiros, Alrnenara, Alvinópolis, Conceição do Mato 
Dentro, ltaúua, Quartel do Corpo de Bombeiros 
(caixa dágua); Foruns de Araxá, Lambari, Ara
guarí, Araçuaí, Almenara, Bonfim, Guarani, Ma
nhuaçu, Sacramento, Sete Lagoas, Três Pontas, 
São João del-Hei (em conclusão); Bambui, Bom 
Despacho, Cássia, Corinto Cambu ·, Campos Ge
rais, Conselheiro Lafaielc, Ca taguases, · Gimirim, 
Itabira, ltamogi, Paraguaçu, Tarumirim, Montes 
Claros, .Mariana, Pedra Azul, Hio Paranaíba, São. 
João Nepomuccno, .Mar de Espanha (melhora
m entos) e Sanl:.t Bárbara (muros). 

Concluíram-se as obras do Forum (Lafaietc), 
de Belo Horizonte, on;adas em Cr$ 2t.L. G;;:(j. 9\JJ,GO . 

Edificios de Saúde Púb lica - Centro de Es
tudos e Profilaxia da Moléstia de Chagas, de 
Barnbuí (obras complementares); Postos de Hi
giene de Esmeraldas, Rio Paranaíba, Guarará, 
Campanha, Hio Prê to c Joaírna; Centros de :Saú
de de Pará de Minas, Rio Novo, Teófilo Otoni, 
São João del-Rei, Tupaciguara, Leopoldina (cons
trução de garage) e Centro de Saúde Modêlo de 
Belo Horizonte. 

Diversos - Pôsto de Inseminação de São 
Gonçalo do Sapucaí ; ada ptação e restauração de 
um solar para Hotel de Turismo, em Sabará; Fá~. 

brica de óleo e. beneficiamento de algodão e .sub
produtos das sementes, .em. Diamantina (construo:-. 
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\ Í:lO); adaptação dos Armazéns-Gerais de Café 
para fúbrica de óleos e beneficiamento de algo
dão, em Guaxupé; Estação Aeroviária de Dia· 
mantina (construção). 

Escola Normal de Uberaba -- Obra que deve 
ser salientada é a Escola Normal de Uberaba, cujo 
projeto já entrou em fase de execução. Trata-se 
de melhoramento reclamado pela dinâmica cidade 
triangulina para maior incremento das atividades 
do seu ensino, já de tão elevado índice. As obras 
estão orçadas em Cr$ 7. 647.262,50 . 

Obras de Construção Recebidas 

Em 1952 foram recebidas as seguintes obras, 
especificados os municípios, a sua destinação e a 
natureza dos serviços executados: 

Grupo Escolar de Açucena (seis salas); Gru· 
po Escolar "Monsenhor Bicalho", de Alvinópolis 
(seis salas); Grupo Escolar de Angoritaba, de 
Barbacena, (quatro salas); Grupo Escolar de 
União de Caeté; Grupo Escolar de Munhoz, de 
Camanducaia (quatro salas); Grupo Escolar de 
Baldim (quatro salas); Grupo Escolar de Bam
huí (quatro salas); G 'tipo Escolar de Cnmpo do 
Meio (seis salas); Grupo Escolu r de Capitólio (~eis 
salas); Grupo Escolar "Melo Viana", de Caran
gola (galpão-cantina); Grupo Escolar "Dom 
Lara", de Caratinga (quatro salas); Grupo Esco
lar de Carrancas (quatro salas); Grupo Escolar 
"Monsenhor Nardi", de Carmo de Cachoeira (duas 
salas); Grupo Escolar de Delfim Moreira (quatro 
salas); Escola Normal de Dores do lndaiá (re
paros); Grupo Escolar de Ervália (seis . salas); 
Grupo Escolar "Odete Valadares", de Extrema 
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(galpão-cantina); Grupo Escolar de Eugen6polls 
(muros); Grupo Escolar de Iapú (quatro salas); 
Grnpo Escolar "Monscnhor Lage", de Itabira 
(muros); Grupo Escolar de Itumirim (seis salas); 
Grupo Escola r de Jequitinhonha (muros); Grupo 
Escolar de Jnruaia (seis salas); Grupo Escolar de 
Luz (seis saln ~;); Grupo Escolar "Francisco Sá", 
de Montes Claros (seis salas) ; Grupo Escolar de 
Bom Jesus da Cachoeira, de Muriaé (duas salas); 
Grupo Escoln r de Bairro do Pôrto, df Mt!rh 0. 
(quatro salas); Grupo Escolar de Engenheiro Cor
reia, de Ouro Prêto (muros); Grupo Escolar "Ita
piruçu", de Palma; Grupo Escolar "Pedro Lei
te", de Paraguaç.u (galpão-cantina) ; Grupo Esco
lar de Gonçalves, de Paraisópolis (quatro salas); 
Grupo Escolar de Pium-í (seis salas); Grupo Et5-
colar de Lamim, de Rio Espera (quatro salas); 
Grupo Escolar de Santana de Pirapama (quatro 
salas); Grupo Escolar de Mateus Leme (galpão
cantina); Grnpo Escolar de São João do Parníso 
(seis salas); Escola Técnica de Sete Lagoas (re
servatôrio dúgua e muros); Grupo Escolar "Maria 
Amância", de Sete Lagoas (reservatório dágua); 
adaptação do prédio do Ginúsio para funciona
mento do 2.9 Ciclo Secundário de Ubá; Grupo 
Escolar de Fróis, de Unaí; Grupo Escolar de Vir
gem da Lapa (seis salas); Grupo Escolar "Noral
dino Lima", de São Sebastião <1o Para íso (seis 
salas); Grupo :Escolar de Indianópolis (seis salas). 

Edifícios de Magistratura e Segurança - 
Foruns de Espinosa, Boa Esperança, Bicas (obras 
eomplemcutnrN;) e de Pimn-i, cn. (:cius de Crnú
lia, Itabira (obras complementares), Leopoldina, 
Montes Claros, Capelinha e Monte Belo. 

Diversos - Hospital Militar, em Belo Hori-
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zonte . (con·stnição ·de lavandêria); Grande Hotel 
de Ouro Prêto (rêde de abas tecimento dúgua e 
construção de barragem na captação) . 

Obras de Conservação 

Além das obras de construção, acréscimos e 
melhoramentos de edifícios públicos, rea lizaram
se as seguintes obras de conservação contratadas 
pela adminis tração : 

Edifícios escolares - Grupo Escolar "Delf:m 
Moreira", de Arqxá (reforma); Grupo Escolar de 
P edra .Negra, de Bom Sucesso ; Escola Normal 
d~ Bom Sucesso; adap tação do prédio do Orfana~ 
to de Bambuí para funciona mento do 2.0 Grupo 
Escolar ; Grupo Escolar "Seiiador Bueno de P ai
va", de Cachoeira de Minas; Gr~1po Escolar ''Dr. 
Moreira Brandão", de Camanducain; Grupo Es
colar "Bias Fortes", de Carandní; Grupo Escolar 
''Winston Churchill", de Carmo do Paranaíba; 
Grupo Escolar "Benedito Valadares", de Caran
gola; Grupo Escolar "Melo Viana", de Carangola; 
Grupo Escolar "Princesa Isabel", de Cara tingà; 
Grupo Escolar de Senhora da Glória, de Corinto; 
Grupo Escolar "Cônego Marinho", de Delfinópo
lis; Grupo Escolar "Dr. Zacarias", de Dores do 
Indaiá; Grupo Escolar "Dom José Gaspai·", de 

Ibiá; Grupo Escolar de lnhaúma; Escola Normal 
de Itaúna; Grupo Escolar "João Pinheiro", de 
Ituiutaba; Grupo Escolú "Dr . Nuno Melo", de 
J equitinhonha; Grupo Escolar "Flúvio dos San
tos" (reparos); Grupo Escolar "Bernardo Montei
ro" (reparos); Grupo Escolar "Francisco Sales~' 

(reparos); Grupo Escolar "Lúcio dos Santos" 
(melhoria na instalação elétrica do galpão-canti
na); Gn1po Esco}Çlr "Maurício Murgel" (1:epa).'05); 
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Grupo Escolar "Mariano de Abreu" (reparos); 
Grupo Escolar "Melo Viana" (reparos); Grupo 
Escolar "Olegário Maciel" (aumento); Grupo Es
colar "Pedro II" (reparos, lajes, demolição e re
construção do telhado) ; Grupo Escolar "Desem
bargador Rodrigues Campos" (reparos); Grupo 
Escolar "Sandoval de Azevedo" (reparos); Grupo 
Escolar "Tito Fulgêncio" (reparos); Grupo Esco
lar da V úrzea do Felicíssimo (instalaç.ão sanitá
ria); Grupo Escolar "João Pessoa" (reparos, pin
tura e colocação de vidros); Grupo Escolar do 
Onça (reparos); Grupo Escolar "Pandiá Calóge
ras" (assentamento de bebedouros); Instituto 
Pestalozzi (aloj amento de professôras); Grupo 
Escolar "Mariano de Abreu" (construção da resi
dência do porteiro) ; Escolas Reunidas da Vila 
Salgado Filho (instalação sanitária e cozinha); 
Grupo Escolar "José Bonifácio" (instalação elé
trica); Grupo Escolar "Delfim Moreira" (pintura 
e colocação de vidros); Grupo Escolar "Silviano 
Brandão" (reparos e melhoramentos); Grupo Es
colar "Fernando Lôbo", de Juiz de Fora (repa
ros); Grupo Escolar "Antônio Carlos", de Juiz 
de Fora (abastecimento dúgua e reparos); Gru
po Escolar de Pôrto das Flores, de Juiz de Fora 
(reparos); Grupo Escolar "Dr. Justino Pereira", 
de Miraí (reparos); 1." Grupo Escolar de Pi
rapora (reparos e melhoramentos); Grupo Es
colar "João Santos", de São João del-Rei 
(reparos); Grupo Escolar "Basílio de Maga
lhães", de Nazareno, São João del-Rei (repa
ros); Grupo Escolar "Maria Teresa", de São 
João del-Rei (reparos e melhoramentos); Grupo 
Escolar "Aureliano Pimentel" " (rcpnros); Grupo 
Escolar "Joaquim Rodartc", de Formiga (re
paros); Grupo Escolar "Desembargador Con-
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tinentino", oe Oliveira (repnros); Grupo Es
colar "Frnncisco Fcrnnn dcs", de Oliveira (ecpn
ros) ; Gntpo Escolar de S:lo Francisco de Olivei
ra (reparos); Grupo Escolar de Capitólio (muros 
c abas tecimento dágua); Ginásio "Professor Pi
nheiro Chagas", de Oliveira (reparos e melhora
mentos); Grupo Escolar de Florestal, Pará de 
Minas (reparos); Grupo Escolar "Benedito Va
ladnres", de Pará de Minas (reparos); Grupo Es
colar de Vespasiano (reparo~); Grupo Escolar 
"Cel. Francisco Braz", de Bra~ópolis (reparos); 
Escola Normal de Santa Rita do S~pucai (repa
ros); Grupo Escolar "Davi Camnistn", cl P Pocos 
de Caldas (reparos); Grupo Escolar "Cel. J. 
Cândido", de São Sebastião do Panüso (rpnqroc;) ; 
Grupo Escolar "Campos do Amaral", de São Se
bastião do Paraíso (reparos) ; Grupo Escolar 
"Raul Soares", de Ara~uari (reparo~); Grupo E~
colar "Marcolina de Barro~". de Pato~ de Minas 
(reparos); Grupo Escolar "Joaquim Felicio", 
de Diamantina (muros e galpão-cantina); Es
cola Normal de Diamantina (reparos); Grupo 
Escolar "Mata Machado", de Diamantina (re
paros); 2. 0 Grupo Eseolnr "Joaquim Felicio" 
(reparos) ; Grupo Escolar de Datas, de Diamanti
na (reparos); Grupo Escolar "Dr. Lund", de La
goa Santa; Escoln de Lassance, de Pirapora; Gru
pos Centrais de Juiz de Fora; Grupo Escolar "Bo
telho Reis", ( c Lcopoldina ; fi.,.Pno Fsco1.,'" (•.'(~

lho) de Luz: Grupo Escolar "Monsenhor Gon<;nl
ves", de Manhuaçu: Grupo Escolar "Cône~o Mon
teiro", de Mn.tias Barbosa ; Grupo Escolar de Sil
veirn LôJ)o, de Matias B~rhmm: fi.rnno F~"'il 'u 

"Melo Viana", de Monte Carmelo; Grupo Escolar 
"Cel. Paiva", de Ouro Fino: Escola Normal de 
Paracatu; Escola Normal e Ginásio "Bela Clara", 
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de Paraisópolis; Grupo Escolar "Conselheiro 
Afonso Pena", de Paraopcba; Grupo Escolar 
"Wenceslau Braz", de Passos; Grupo Escolar "IIo
norato Fortes", de Patrocínio; Gntpo Escolar "Pa
cífico Vieira", de Pedra Azul; Escola Normal de 
Pitangui; Grupo Escolar de Maravilhas, de Pitan
gui; Grupo Escolar de Conceição do Par:'\, de Pi
tangui; Grupo Escolar de Amparo de Lima, de 
Ponte Nova; Grupo Escolar "São José", de nio 
Pomba ; Gru po Escolar de São João Nepomuce
no; Grupo Escolar "Afonso Pena", de Sacramen
to ; Grn po Escolar de Sobrúl in, de Tarn miril 1; 

Grupo Escolar de Fragata, de General Carneiro, 
de Sabarú; Grupo Escolar "Cel. Teófilo Carnei
ro", de Ubcrlündia. 

E clificios de Mag'stratura e de Segurança Pú
blica - Cadeias de I3acpcndi, Cara tinga, Carmo 
do Paranaíba, Eugcnópolis, Paracatu, Pouso Ale
gre, São João Ncpomuceno, Sêrro, Aimorés, Ta
rumirirn, Aimorés, Parú de l'vlinas, São Tomaz de 
Aquino c Patos de Minas; Cadcias-Fonms de Ca
mandncaia, Conceição do Mato Dentro, Lavras e 
Cristina; Foruns de Arcado, Barbacena, Borda da 
Mata, J uiz de Fora, Lagoa Dourada, l\luriaé, Nc
pomuceno, Ouro fino, Salinas, Santa Bárbara, 
São Domingos do Prata, Aimorés, Formiga, Oli
vc:ír:1, P:n·ú <lc l\I;nns, ;-:.nnl:l ;~i! a \l r) S:1pueaí , B;·:t
zópolis, Patos de .IVIinas c Diaman tina . 

Hcecllcram-se em 1 H;Y2 :1s seguintes ohras de 
conser 'a~;uo: Grupo Escolar de Angustur a, de 
Além Pnraíbn ; Grupo Escola!' "Hanl Soares", de 
Alto Hio Doce; adnptn~;i"io do Orfanato de Bnrnbuí 
para o 2.? Grupo Escolar; Grupo Escolar "Bias 
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Fortes", de Barbacena; Grupo Escolar de Sarze
do, de Betim; Grupo Escolar de Pequiri, de Bicas; 
Grupo Escolar "Prolúsio Guimarães", de Bom Su
cesso; Grupo Escolm de lbiluruua, de Bom Su
cesso ; 1." Escola Mista de Macaia, de üorn Suces
so; Grupo E•·:colar "Co1 JC!Hlndor José Inúc:o", de 
Borda da Mala; Grupo Escolar ".João Pinheiro", 
de Cneté; Gru po Escolar "Alvorada", de Cm·an
gola; Grupo Escolar "Siio F rancisco do Glória", 
de Carangola; Grupo Escolar de Entre Fôlhns, 
de Curating[l; Grupo Escolar ';Sabino Barroso", 
de Contagem ; Grupo Escolar de Carmo da Ma ta; 
Grupo Escolar "Carneiro H.czendc", <.le Cristilw; 
Grupo Escolar "Melo Viana", de Divino; Gmi)o 
Escolar " Cônego Coelho", de Dom Joaquim; 
Gru po Escolar "Monsenhor Horta", de Estrêla do 
Sul; Escola Normal de Formiga ; Grupo Escolar 
"Raul Sou rcs", de Itahirito; Grupo Escolar "A u
gusto Gonçalves", de Itauna; Grupo Escolar 
".Julio Brandão", de Jacutit ,gn; Grupo Escolar 
"Ccl. Pacheco", de Juiz de Fora; (~rupo Escolar 
de Larroa Dou rada·, Escob~; H cu il idas de P resi-,, 
dente Som·ct;, de Manhumirim ; Grupo Escolar 
"Dr. Jose~ (rO!Jf{nlvcs", de 1\Tnrtinho Cnmpo~1; 

Grupo I ·:~;eolur "Côn ego Monteiro", de Matias Bar
bosa ; Grupo Escol;n· de Santnna do Dcser lo, <.lc 
Matia. Bflrhosn; Gn po I~scolnr de Jw lubn, <.lc 
Ma tcus Leme; Grupo Escolar de Boluroh i, de 
Ma teus Leme; Grupo Escola r (n n ti .<~o), de Matem~ 
Leme; Grupo l~scolar "\Valdomiro Magulhães", 
rle i\{atipó; Gru po l•:seolar "Estêvão Pinto", de 
Mar de Espanha; Grupo Escolar "Emília Lima", 
de Nova Lima; Gmpo Escolar de Amarantina , 
Ouro Prêto; Grupo Escolar "Artur Bernardes", 
de Palma; Grupo Esco1 ar "Clemente Faria", de 
Pedro Leopoldo; Grupo Escolar de Leandro F(~I'-
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reira, de Pitangui; Grupo Escolar "Olavo Bilac .. , 
de Hecreio; Grupo Escolar "Major Miranda'', de 
Hio Espera; Grupo Escolar "Vieira Marques", de 
Santos Dumont; Grupo Escolar de Do:·es de Pa
raihm~n. de S:m tos Dnmont ; Grupo Escola r "Al
varo Giesta", de São Geraldo; Grupo Escolar de 
Santa Luzia; Grupo Escolar de Hochedo, de São 
João Nepornuccno; Grupo Escoinr de Unaí e Gi
nús:o de Uhú . 

Eclficios de MarJisiratnra e Serturança 
Foruns de ItuiutntHl. , 1\Jaclwdo, Leopoldina, .l\Jonte 
Carmelo, Jequitinhonha c Prata; Cadcim> de Alóm 
Paraíhn, Conqui~;tn, Gunr anésin. Lcopoldinn, Ma
tias, B:nhosa, Pedra Azul, São Gonçalo do S:1 l~U

cní, Quartel do Q.o B.C.M., em Barbacena, Quartel 
de São João Nepomttccno, Quart J de Tupac!gua-
ra. 

Diversos - · Centro de Saúde rle Leopoldina 
c Coletoria Estadual de Corom andel . 

P1·ojetos c Orçam<;nto1> 

Procedeu-se à elaboração, no exercíc;o de 
1052, de seten ta c oi to pro.i ctos para construção,. 
m elhoramentos on acróscimos em estnhclecim en
tos de ensino (escolas normais, gi núsios, grupcs 
escolares c .ia rdins de in f:lncia) , de fornns , ca
deias e prédios destinados a outros fins. En Lre 
êsscs pro ictos fi1~uram os das Escolas Normais 
de Janu:írin, de Passos, da Escola Normal Regio
nal de Conselheiro Mata, em Diamantina (nu
menta c modificações); dos Grupos Escolares das 
Vilas Paraíso, Afonso Pena e Sal gado Filho, de 
Belo Hori zonte; do .Jardim da Infflncia do Insti
tu to de Educação de Belo Hor izonte; do Ginúsio 
de Barbacena (pavilhões de aulas e de interna to, 
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em três pavimentos); dos Foruns de Conselhei
ro Lafaiele c Montes Claros; das cadeias de llam
bacuri e ltaúna, c outras. 

Prepararam-se ainda orçamentos para mune
rosas obras. 

Contratos Assinados 

Vários contratos c aditamentos de contratos 
para obras de construção, reconstrução ou melho
ramentos de prédios públicos, foram assinados no 
decorrer do exercício de 1 D52. 

De acôrdo com as especificações das obras, 
foi o seguinte o movimento de contratos: 

Construção e reconslruçáo - Foram lavra
dos duzentos e quarenta e um contratos para 
construção de edifícios, pontes, campos de pouso 
e estradas vicinais. 

Reparos - Celebraram-se cento e vinte con
tratos para obras de reparos em edifícios, pontes 
e campos de pouso. 

Para obras diversas, assinaram-se dezenove 
contratos e lavraram-se, para obras por adminis
tração direta, cento c vinte e sete portarias . 

Obras por Administração Direta 

No mesmo período estavam conclu ídas ou 
em andamento as seguintes obras por adminis
tração direta da Secretaria da Viação : 

Oüras de construção: Grupo E8cola r de 
Couto Magalhães, de Diamantina (três salas); Es
cola Vocacional Industrial de Menores, de Co uto 
Magalhães, de Diamantina (construção); Escola 
Normal Hcgional Dom Joaquim Silvério de Souza, 
de Conselheiro Mata, Dianumtina (adaptação); 
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Grupo Escolar de Mercês, Diamantina(constru
.ção); Gr·upo Escolar de Senador .Mourão, Dia
mantina (construção); Grupo Escolar de Taio
beiras (duas salas); Grupo Escolar de Campaná
rio, ltambacuri (construção) ; Grupo Escolar de 
Vargem Mimosa, Bocaiúva (construção); Grupo 
Escolar de Piedade do Paracpcba, de Brmnadi
nho (construção); Grupo Escolar "Dr. Lund", de 
Lagoa Santa (reparos); Escola Normal Rural de 
Bctim (construção <.le um pavilhão); Escola Ru
ral de Detim (conclusão das instalações); Grupo 
Escolar de Jcqu itibú (quatro salas). 

Obras de reparos - Centro de Saúde de Dia
mantina (reforma do pré<.lio) ; Insli lu to "H a ui 
Soares", de Belo Horizonte (mclhon.~mcntos c re
paros); Instituto Agroni)mico, de Belo Horizvn
te (repu ros) ; Palúcio da .J ustiçn . uP. H elo Horizon
te (reparos); Palúcio da Liberdade (reparos, re
forma, pintura, decoração, iluminação, etc.); 
Secretaria de Saúde e Assistência (Laboratório 
para o Serviço do Cüncer c adaptação para o Ga
binete <lo Secre tário); Secretaria do Interior 
(modificação e reparos); 2.'' Pagadoria da Capi

.tal (reparos); Tribunal de Justiça Militar (repa-
ros); Secretaria de Educação (reparos e abasteci
mento dúgua); adaplaçi.'ío de prédio para instala
ção <lo Departamento de Administração-G:..;ral, 
Belo Horizonte; Secretaria das Finanças (repa
ros no prédio do Arquivo-Geral) ; Secretaria de 
Saúde e Assistência (adaptação de dependên
cias para laclário); Imprensa Oficial (reparos); 
Clube Ginústico, de Juiz de Fora (reparos c me
lhoramentos); Hôrto Florestal de Catnguascs 

(abastecimento dágua); Quartel do 8. 0 B.C.M. 
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(reparos); Sede da Circunscrição Fiscal de Es
pwvsa; 1d-'nas Tenis Ctuue (melhoram eu os e 
reforma). 

Pontes 

V em o Govêrno adotando tôdas as medidas 
necessc.o:.as ao lionna1 oesen vo1 v lHlCIHo o as a Li
V.tuau~c:s uo ucpunamcnlo ue Y w~ao, presw.uuo
llle, na meawa uus suas poss1biliúaues, o a1,o.o ue 
que cun.:cc para ucsuupcnuar as suas Lul'...:1as, 
que tem :.>1uo conswera ve1s e apreseutam lUúi
ce úe eLtc.euc.ta uos mais sa hsfa wr10S. 

1\ecouut:ccnuo a nnportanc.ta uos encargo:; 
que cu111pctem a êsse 1Jepanamento, proct.1·a a 
auin.tn.su·açao mtroúuzu· IueJ11Ur1as no ::.eu Ul;are
lilawcuw c na sua organaação, conLrwuuH1o, 
consclrueutemcnte, para tornar ainda mms rá
pwa c auraugeme a sua atuação. 

No excn:_c.o de 1~54 e no primeiro semestre 
de 1\:.1~0, o uevartamenlo de V wçúo teve as sc
gumtes at1V1úaues: 

Pontes projetadas, 30!J; outros projetos, 3ü; 
orçametaos, JJu, num total de Cr$ ll tJ... 'IJ6 .44:d,~U; 

esu·auas esnwaúas, 101; orçamcuto de estradas, '12, 
num total de Cr:ji 11.JJ2.512,õu ; pontes contra
tadas, ~05; pontes concluídas, 7G, num total de 
Cr:p 02 . !Jl !J. GV4,~0. 

Pontes contratadas - De 1.<1 de janeiro a 31 
de dezembro de 195~ contratou-se a construção 
de cento c vinte c seis pontes sôbre os seguintes 
cursos dágua: 

Córrego do Almôço, em Baldim; r~o Am
paro, denominada do Vico, na estrada Santo 
Antônio-Bom Sucesso, de Santo Antônio do Am
paro; rio Anta Podre, na estrada Jequitinhonh~•

Joaíma, de Joaíma; rio Espera, na estrada Rio 
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Espera-Cipotânea, de Rio Espera; rio Guavini
pam, de Bocaiúva; córrego Ma tias, na estrada 
Montes Claros-Juramento, de Montes Claros; rio 
Macaúbas, na estrada Bocaiúva-Olhos D'água; 
rio Paraopeha, na estrada Pará de Minas-Esme
raldas (construção e instalação de uma balsa) ; 
rio Pardo, na estrada Caldas-Gimirim; Hio elo 
Peixe, na estrada Sêrro-Diamantina, do Sêrro; 
ribeirão Pinhcirinho, na estrada Mariana-Dio.so 
de Vasconcelos, de Mariana; rio Pomba, em Cis
neiros, de Palma; córrego Quarta-Feira, na ro
dovia Teófilo Otoni-Poté-Malacacheta; rio Quebra 
Anzol no Pôrto dos Vieiras, de Santa Juliana 
(aterros de acesso); rio Roça Grande, estrada 
São João Nepomuceno-Cataguases; r.io Santana, 
denominada dos "Afonsos", de Itapecerica; cór
r ego Saracura, na estrada Montes Claros-Jura
mento, de Montes Claros; Tijuco, na estrada 
Rio Pomba-Piraúba, de Hio Pomba; rio Itaim, 
estrada Pouso Alegre-Cachoeira de Minas; rio 
Cara tinga, em Cara tinga ; Ribeirão das Palma3, 
estrada Silvestre Ferraz-Dom Viçoso; rio do 
Peixe, estrada Guia Lopcs-Bamhuí, de Guia 
Lopes; rio Sapucaí, em Santa Rita do Sapucaí; 
rio São João, estrada Passos-J acuí; córrego "Duas 
Barras", na estrada Teófilo Otoni-Poté-Malacache
ta; rio Bagre, denominada Camilinha, de Vis
conde do Hio Branco; rio Bruma do, na cidade 
de João Hibeiro; ribeirão dos Arcos, estrada 
Arcos-Lagoa da Prata; rio Piranga, em Pôrto 
Firme; rio Amparo, denominada "Ponte da Chú
cara", na esh·ada Santo Antônio do Amparo
Campo Belc, de Santo Antônio do Amparo; rio 
Empaturrado, na estrada Carmo do Cajurú-Di
vir.ópolis : ribeirão Ruhim do Sul. na cstradn Hio 
do Pardo-Rubim; rio Passa Quatro, na cidade de 
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Passa Quatro; rio do Peixe, denominada Grijó, 
na estrada Dom Silvério-Ponte Nova, de D. Sil~ 

vério; rio Bananal, de Santa Rita de Jacutinga; 
rio Dourado, na estrada Silvianópolis-Gimirim, 
de Silvianópoli~; ribeirão Arruda, na estrada 
Conselheiro Lafaielc-Piranga, de Hio Espera; 
rio São Simão, na divisa de Simonésia-Manhuaçú; 
ribeirão Pocrane, na estrada Ipanema-Pocrane
Aimorés, de Pocrane ; r:o Suaçuí Grande, no 
lugar denominado Cachoeira Grande, entre Vir
golândia e Santa Maria do Suaçuí; rio Piraci
caba, na estrada de Caratinga, de Coronel Fabrici~ 
ano; rio Palmeiras, na estrada Manhuaçu-Simo
nésia-Ipanema, de Simonésia; rio Sacramento, 
na estrada São Domingos do Prata-Goiaba!; cór
rego Mingote, na estrada São João Nepomuceno
Cataguases ; r ibeirão Santana, na estrada Grão 
Mogol-Virgem da Lapa, de Virgem da Lapa; no 
Bm·iti, no trecho de Ponte do Pinto, divisn dos 
municípios de Conceição das Alagoas c Ubcrnba; 
ribeirão Jcquitibá, na estrada Sete Lagoas-.Jequi
tibú-Vargem Bonita, de .T equitibú; rio Novo, na 
cidade de Rio Novo; ribeirão Inhaurna, na estra
da Pedra Azul-Hio Bahia; rio Mucuri do Sul, 
em Caporanga, de Ladainha; rio Mandu, na es
trada Pouso Alegre-Borda d:.~ Mata; rio Bom 
Jardim, na estrada Guardas-Colônias-Raul So~l
res, de Pcquí; rio das Velhas, em Santa na do 
Pirapmna; rio Sujo, na estrada S. Pedro do 
Suaçuí-Tereza do Bonito, de Peçanha; rio 
Suaçuí Grande, no local denominado Cachoeira 
de Santa Cruz, de Virgolândia; rio Novo, de~ 
nominada dos Furtados, na estrada S . João Ne
pomuceno-Guarani; rio Cabo Verde, na estrada 
Cabo V e_ de-Divisa Nova; rio Santo Antônio, em 
Nanuquc, de Açucena; ribeirão "Agua Boa", na 
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vila do mesmo nome, de Capelinha; rio São 
Bartolomeu, em Viçosa; rio Paraibuna, denomi~ 
nada Paciência, de Matias Barbosa; rio Brejau~ 
has, na estrada Alto Rio Doce-Rio Espera, de 
Alto Rio Doce; rio Engenho Velho, na estrada 
São João Nepomuccno-Usina Maurício-Catagua~ 
ses, de São João Nepumuceno; r:o Gamelcira, 
na estrada Curimataí-Jatobá-Joaquim Felício, de 
Buenópolis; rio Lourenço Velho, denominada 
"da Barra", de Delfim Moreira; rio Vermelho, na 
estrada Santa Luzia-Macaúbas, de Santa Luzia; 
ribeirão Açude, na estrada São João Nepomucc
no; Usina Maurício-Cataguases, de São João Ne~ 
pomuceno; ribeirão Cacunda ( ex-Itauninha) de 
Ferros; rio Espera, na estrada R!o Espcra-Pi~ 
ranga, de Rio Espera; rio l\iucuri, na estrada 
que liga o distrito de PaYão à rodovia Rio-Bahia, 
de Teófilo Oton i; rio Clementino, na estrada 
São João Nepomuceno-Cataguases; rio Itama
randiba, de Capelinha; rio Santa Bárbara, de
nominada <los "fechos" ou Itagiru, de Santa Búr
barn; r io Concciçiio, de Rio Prêto; rio do Peixe, 
de Felixlúndia; dbeirão dos Guardas, na Es ta
ção de Carioca, município de Parú de Minas; 
rio Mnteus Leme, no local denominado Aldeia, 
em Mnteus Leme; rio Mogi, denominada Ponte 
da Pedra, na estrada Borda da 1\latn-Tocos de 
Mogi; rio Muriaé, em Aranhas, de Miraí; rio 
dos Patos, na estrada Pains-Pimenta, no muni
cípio de Pimenta; rio Lambari, na estação de 
Olimpio Noronha, de Cristina; córrego Guari
has, de São Francisco; rio São Ma teus, na estra~ 
da Frutal-Itapagipe-Campina Verde; córrego do 
1\Iocambo, na estrada São Francisco-Tiririca, de 
São Francisco; córrego Jatobú, de Pirapora: 
ribeirão Bananeiras, na divisa dos muncípios de 
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Congonhas c Conselheiro Lafaiete; rio Araçuai, 
em Carbonita, no lnn 155, da estrada Diamanti~ 
na-Capelinha, de Itamarandiba; rio da Prata, 
no Pôrto do Diamante, na estrada Patos de M:nas~ 
João Pinheiro; ribeirão Palmeira, na estrada 
Belo Horizonte-Montes Claros, trecho Vargem da 
Palma-Jequitaí ; ribeirão Frntal, na saída da ci
dade de Frutal, de Frutal; rio do Carmo, deno~ 
minada Ponte Grande, na estrada Mariana
Ponte Nova, de Mariana; atêrro de acesso à 
ponte sôbre o rio Quebra Anzol, no Pôrto dos 
Vieiras, na margem direita, de Monte Carmelo; 
rio Turvo, de Senador Firmino; rio Engenho 
Velho, na estrada São João Nepomuceno-Usi.na 
Mauric:o-Cataguases; rio Mateus Leme, na cida
Je de Ma teus Leme; rio Angola, na estrada 
Jacutinga-Sapucaí, de Jacutinga; córrego Vieira, 
na estrada Montes Claros-Brasília, de Montc<5 
Claro:.;; pontes sôbre o córrego Agua Limpa, na 
estrada Pará de Minas-Belo Horizonte, de Pará 
de Minas; rio Lambari, na estrada Jesuânia-Cris
tina; rio Pinheiros, de Diamantina; rio Macaú
bas, denominada "do Cota", na estrada Bonfim
Piedade dos Gerais; rio Cajanga, de São Geral
do; rio do Peixe, na estrada São João del-Rei
São Tiago, de São Tiago; rio São João, denomi
nada "Do Pacífico", na estrada Pará de Minas
Pitangui, município de Pitangui; r io Grande, no 
pôrto do Olimpio, estrada Campo Belo-Boa Espe
rança-Alfenas; rio Bagagem, em Planura, de 
Frutal; boeiro sôbre o ribeirão Palmas, na estra
da Ubá-Campo de Aviação-Via Triângulo, de 
Ubá; ribeirão Sobradinho, na estrada Ubá-Gui
doval, via Triângulo, de Ubá; ribeirão 
Monte Verde, de Rio Prêto; córrego Barra Mansa, 
de Mutum; rio São João, na estrada São João 
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Nepomuceno-Usina Maurício-Cataguases, de São 
Joao Ncpomuceno; rio Setubal, na estrada Minas 
Novas-Estação Engenheiro Schnoor, de Minas 
Novas; r ... o Lilór ... a, oeuonnnaoa oa .barra, de Mi
rauouro; r .Lo Acari, na estrada :São 1' rauc.sco
Urucuw, de :São l·•rauc1sco; r.o Eivas, ua estrada 
Baruacena-:Sao João dei-Hei, entre os distr.Los de 
Paore Ur1tO e :::,ão Franc1sco do Unça, de Uaroace
na; r.o 1:' ll'auga, em i-' .1.rauga; r.o Lallndo, de 
:tvwuga; no 'v a1ao, na v lia oo mesn1o uome, na 
cstraua Poté-Maiacacheta; rio Paraopeua, no 
"t'ôrto da Taquara", na estrada Sete Lagoas
Pompéu-Fazeuda do Pacu, de lnhauma; rwei
rão Cabral, no bairro da Hessaca, na estrada JJelo 
Hor.zoute-Contagem; atêrro de acesso à ponte 
sôbre o r io Gama, na estação de Lamounier, de 
Itapeccrica; rio Pardo Pequeno, na estrada 
Hodcador-Paraúna; rio das Velhas, na cidade de 
Santa Luzia; rio Jaboticatubas, na estrada Ja
boticatubas-Capão Grosso, de Jaboticatubas; in&· 
talação de uma balsa para travessia do rio Doce, 
em Tumirítinga. 

Pontes concluídas - No mesmo período 
foram recebí<.las provisoriamente trinta e duas 
pontes, sobre os seguintes cursos dágua ~ 

lUo Aragnari, em Nova Ponte; rio V erdc, em 
Pontalctc, entre os municípios de Três Pontas e 
Elóí Mendes; ribeirão da Cruz, na estrada Ja
nuária-Manga; rio Espera, estrada lUo Espe
ra-Angora tiba; rio Piracicaba, em Antônio Dias; 
rio Suo João, estrada São Pedro da União-Bi
guatinga, de São Pedro da União; rio Itapece
rica, na estrada Divinópolis-Carmo da Mata; rio 
Gavião, em Coelho Bastos, de Eugenópolis; rio 
Sapueaí, em Pontaletc; rio Lourenço Velho, na 
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estrada Passa Quatro-Queimada; rio Gnma, na 
estrada Lagon da Prata-Moema; rio Verde, na 
estação de Lamounier, de lla pecerica; ribei
rão Santo Antônio, na estrada Lagoa da Pra
ta-Moema; rio V erdc, na cidade de Três Co
rações; rio Caraça, na estrada São Bento-Cara
ça; rio Taborão, na es trada Itajubú-PicJuete; 
rio Formoso, em Conceição do Formoso; ribei
rão Vermelho, no distrito de Vermelho Velho; 
rio Quebra Anzol, "dos Viciras" -- atêrro e 
acesso; córrego Arrozal, estrada São Fr:.mdsco
Santa Justa; ribeirão do Açude, na rodovia 
São João Nepomuceno-Usina JVIauricio-Cata
guases, de São João Nepomuceno; ribeirão Ja
cii~to , no km. 52, da estrada Almcnara-Salto 
da Divisa, de Jacinto; rio Itacarambi, na estrada 
Januária-Manga ; rio Alfié, na estrada de São 
Domingos do Prata-Cel. Fabriciano, de São Do
mingos do Prata; rio Sapucaí, no Pôrto das Amo
ras, de Alfenas; rio Abacté, ligando Tiros ao 
distrito de Quintinos, de Carmo do Paranaíba; 
rio Ponte Alta , na estrada Conquista-Delta; rio 
Palmeirn, na estradn Manhuaçu-Simonésia-I pnne
ma; córrego Clement.ino, nn estrada São João N ::
pomuceno-Cataguases, de Leopoltlina; ribeirão 
tlos Guardas, estac;ão de Carioca. 

Recebidas definitivamente, foram concluída3 
no mesmo período vinte c uma pontes sôbrc os 
seguintes cursos dúgun: 

Rio Paranaíba, próxima ao Pôrto da Barra, 
estrada Coromandel-Paracatu; rio Parnopeha 
em Campestre, divisa do Pomba e Astolfo Dutra; 
rio Piranga, nn estrada Carnndaí-Capeln Nova; 
ribeirão Boa Esperança, estrada Rio Espera-Alto 
Rio Doce; riacho Canabrava, estrada Maria <1.1 
·Cruz-Januúria; rio Papagaio, estrada Carandaí-
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Capela Nova; ribeirão Peruaçu, na estrada 
J anuária-Manga, de J anuúriu; rio Mucuri, na es
trada Teófilo ütoni-Aruçuaí; rio Taquaraçu, na 
estrada Cueté-Taquaraçu-Jaboticatubas, de Caeté; 
ribeirão do Alegre, de Pedralva, no distrito de 
São José do Alegre; Hio Verde, em Bom H e tiro; 
rio S. João, na estrada Itauna-Serra Azul, deno
minada da Vargem, de Itauna; rio Douradinho, 
na estrada ltuiutaba-Prata; rio Araguari, no 
local denominado "Passagem do Veado", de Sa
cramento; rio Pacuí, nu estrada Coração de Jesus
Brasília, denominada do "Cigano", ribeirão La
ranjeiras, de S. Tiago, na estrada São Tiago
Dom Sucesso; rio Paranaíba, na estrada Santana
Patos-Carmo do Paranaíba; rio São F1·anc~sco, 

em lguatanw; rio Guviilo, em Cociho Basto:;, de 
Eugenópolis; córrego Agua Limpa, na estrada 
Poté-Malacacheta; rio Mucuri do Norte, de La
dainha. 

Obras de conserva(;iio conirataclas - Ainda 
no exercício passado foram contratadas obras de 
conscrvaçüo em pontes sôbre os seguintes cursos 
dúgua: 

Hio Saharú, denominada "Mãe Domingas", 
na saída da cidade de Sabará para a Siderúrgica; 
rio Sapucní, em Paredes, na estrada São Gonçalo 
do Sapucní-Machado; r io Vacaria, na estrada 
Mon tes Cln ros-Salinas; r io Agua Limpa, denomi
muln "Ventura Luz", na es trada Conselheiro La
faiete-ü uro Branco-Ouro Prêto, de Conselheiro La
faicte; rio Guahiies, em Itambé, estrada Sêrro
F.io Vermelho; rio São Miguel, estrada Jequiti
nhonha-Almcnara ; rio São S:mão, estrada Si
rnoné ·ia-Manhuaçu; córrego Manso, ern ltaguá, 
de Brumadinho; rio Paraopeba, na vila de São 
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José, do Paraopeba, estrada São José do Parao
peba-Bonfim, de Brurnadinho; ribeirão Agua 
Suja, no distrito de lluverava, de Consclhe:ro 
Lafaiete; rio Piracicaba, denominada "Saraiva", 
na estrada Piracicaba-São Domingos do Prata; 
rio Paraopeba, na vib de Moeda, de Belo Vale; 
ribeirão Santa Isabel, denominada "Galdino", 
1na estrada Paracatu-Coromandcl; rio Car~lw~o

ln, na estrada Carantola-Divino, de Carangoln; 
rio Escuro, na estrada de Paracntu-Caramnndcl, 
de Paracatu; ribeirão Veredas, elas Traíras, na 
estrada Paracatu-Coromandcl; rio Macaúb:1s, <lc
nominada "Turibaí", de Bonfim, rio d ~1 s Mortes, 
na estação de Congo Fino, de São João del-Rei; 
rio Glória, na estrada São Francisco-São Pedro, 
no local denominado "Martins", de Carangola; 
rio lnh::mmas, no local denominado "Barreiro", 
na csiradn Pedra Azul-Medina, de Pedra Azui; 
estrada Ibertiogn-Santn Clara, de Barbacena; r io 
dns Mortes, nn vila Barroso, de Dores de Campos; 
rio Parú, em V clho da Taipa, de Pitnngui; obras 
de demolição e remo~·ão do entulho proveniente 
do desabamento de um lnnce da ponte sôhre o 
rio Arnguarí, em Nova Ponte; ribeirão da Mata, 
na estação "Dr. Lund", de Pedro Leo poldo . 

Obras de conservação concluídas - Recebi
das provisoriamente, foram concluídas treze obras 
de conservnçuo em pontes sôbre os seguintes 
cursos dúgua: 

Hio Pir~mgn, na fazenda do Cunha, na es
trada H i o Espera-Lamin-Ca tas Altas; rio Ajunta
Ajunta, na estrada 0 )nmantina-Extração, de Dia
mnntina; córrego Extrema, na estrada Grão 
Mogol-Barrocão; rio Bnependi, em Volta Grande, 
de Caxambu; rio Perdição, no local denominado 
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"Sapato", de Bamhuí; rio das Velhas, denomina
da "Saldanha Marinho", na cidade de Sabará; 
rio São Simão, na es trada Simonésia-Manhuaçu; 
rio Sapucaí, denominada "Poço Feio", de São 
Gonçalo do Sapucaí; rio Pará, denominada 
"Bento Lopes", na estrada Pitangui-Cercado, de 
Pitangui; rio Paraopeba, de Belo Vale . 

Recebidas em definitivo, conclu iram-se 
obras de conservação em poHtes sôbre os seguintes 
cursos dágua: 

Rio Piranga, denominada São Lourenço, na 
divisa de Rio Espera-Conselheiro Lafaiete ; rio 
São João, de Dom Joaquim ; rio Verde, 
em Pouso Alto; rio São João, em Barão de 
Cocais; rio Piranga, denominada "Cunha", na 
estrada Lamim-Ca tas Altas, de Rio Espera ; rio 
Piranga, na estrada Catas Alta~-Consclhciro La
Jaictc; Ribeirão do Mdo, na estrada Rio Espera~ 

Carandaí, de Rio Espc1·a; córrego Extrema, na 
estrada Grão Mogol-Bn:>rocão; rio do Fogo, de 
Montes Claros; rio São Fclix, denominada 
"Ponte do Lino", na estrada Santa Maria do Sua
çuí-Pcçanha; rio José Pedro, na estrada Mutum
Ipanema; ribeiri:o do Paiol Queimado, em Glu
cínio, no distrito de Santa Maria do Suaçuí. 

'I'raba~hoz Góflcos 

Apreciável foi a soma de trabalhos executa
dos pelo Deparíamento Geográfico do Estado no 
decorrer do ano de 1952 . Dêles nos ocuparemos, 
numa síntese que permita mna impressão geral 
das atividades <.lêsse órgão. 

Operações terrestres - A Divisão de Opcr;:1-
çõ~ :.> TclTestrcs contou com n colaboração de três 
turmas de campo, empenhadas na coleta de ele-
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mentos. A primeira delas iniciou os seus traba
lhos de topografia expedita c de nivelamento no 
lugar denominado Hifânia, prosseguindo-os pela 
margem direita do Rio Grande, bem como proce
deu a leva ntamentos e nivelamentos do eixo 
Passos-Pôrto da Glória, em direção ao Pôrto do 
Smuhi. A segunda turma deu início aos servi
ços a seu cargo na Estação de Sacramento, indo 
ntingir a Estação de Jaguara, na Estrada de FeJTo 
Mogiana. Os trabalhos de nivelamento dessa 
turma tiveram andamento pela margem esquer
da do Hio Grande, até alcançar o Pôrto de Je
rônimo Ferreira . Efetuaram-se ligações de in
terêsse da Ülrta Geográfica do Estado, na escala 
de 1 .1 00.000. A terceira turma percorreu a 
margem direita do Rio Grande, a partir da linha 
férrea da Companhia Mogiana, em Jaguara, 
depois Fnmca-lbiraci. Pela margem esquerda 
daquele curso dágua, percorreu o eixo Passos
Ponte do Surubi, vü.1 Usina Hio Grande; pela 
Serra da Canastra, de Boqueirão, subindo a 
m argem direita do r io São Francisco c Serras 
da Canastra c da Babilônia, partindo do lugar de
nominado Boqueirão. 

Apresentou a Divisão de Opcrnções Ter
restres, em suma, a seguinte produção: nivela
mento, 530,809 km.; Icvanbnnento expedi to, 
G85, 709 km.; ohservaçõcs barométricas, 2; lei
turas de aneróide, 93. 

Gcodésia e aerofologramclria - A Secção 
de Cálculos encarregou-se de trnhdhos como o 
da organiza<;ão do fichúrio dns bases geodésicas 
e torogrúficas medidas pelo Departamento Geo
gráfico desde a sua fundnção, do cúlculo de c::>
ordcn udus gcogrúficas da cadeia de quadrilúte-
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l'O$ ,do Conselho Nacional de Geogr~fia, entre a~ 
base~ de. Uberaba e Araxá, de acôrdo · com os 
da<Jos fornecidcs por aquêle 'órgão fcdet'al, e do ' . 
cálculo ·das coordenadas geográficas e das alti- · 
tudes dos vértices da rêde de triangulação que 
ah1.·ange parte da ·zona limítrofe Minas Gerais- · 
Espírito Santo . 

O setor de acrofotogramctria levou a efeift:> 
a 1;cstituição de treze faixas de vôos, na escah 
de 1 :20 .000, cobrindo a área total de 2 . í67 km~. 
de intcr êssc das fôlhas de Ibiraci c Delfinópolis. 
Os trubalhos foram executados em boas condi
cões técnicas, com contrôlc perfeito tanto em. 
planimetria como em altimetria. Foram rece
bidos, por encomenda, 1. 780 fotogramas interes
sundo ús folhas de Cnmpos Altos, Luz, Pih:Il{:u i 
c Parú de Minas. 

Cartografia e desenho - A Divisão de Cm·
tografia c Desenho aproveitou os clemento3 fo r
necidos pelas fotografias aér eas para melhor la 
da parte planimétrica da fôlha de Dambuí, bem 
como qtwse concluiu o desenho da planta cadas
tral de UberFmdia. Acham-se em andamento 
também, na mesma Divisão, os trabalhos rela
tivos ú pbnta cadastral de Parú de Minas. 
Foram impressas no Serviço Geográfico do Exér 
cito as fôlhns de Mor ro da Mesa, Boa Esperança, 
Carmo <.!o Rio Claro c Cristais. 

D.'uisüo de Geografia - Prosseguiu a Divi
são de Gcograf:a nos trabalhos de sistematização 
dos as::; tm tos ligados ú Divisuo Territorial e J u
d iciúria do E~3tado, prestando informações rcla
c.'.onndas com as divisas intermnn:cipais c dis
tritais de Monte Alegre de M:nas c Cnnápolis c 
forn eceu dados r eferentes a Nanuquc, Santa Rit:1 
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do Snpucaí e Senador Lemos. Informou ainda 
processos de interêssc dos municípios de Hio Es
pera, Barra Longa, J3etim, Pedro Leopoldo, 
Prata, Itunhomi, JuHuúht, Un uí, Pouso Alto c Cu

nápolis, bem como forneceu ao Departamento 
Estadual de Estatística elementos sôbre os muni
cípios de Resplendor, Formiga, Abadia dos Dou
rados, . Governador Valadares, Três Pontas, São 
Domingos do Prata, Mantena, Nepomuceno, Passa 
Quatro, Sete Lagons c Visconde do Rio Branco. 

Apcsm· de dispor de reduzido núm:~ro de de
senhistas, a Divisão conseguiu concluir o dese
nho dos vinte c sete mnpas regionais restante~ 
da Dh·isão Adminis lrn tiva do qüinqüênio 1!)49-
1953, assim discriminados por município: An
tônio Carlos, Abadia dos Dourados, Capitólio, 
Comercinho, Córrego Dnnta, Cnnú polis, Ca road, 
Caraí, Coronel Fabr1ciano, Cruzília, Cascnlho 
Hico, Fclixlúndia, Galiléia, Iapu, Jcquitaí, .Janaú
ha, Jcquitihá, Jordúnia, Juruaia, Pratinha, São 
Sebastião do Maranhão, Santana do Pirapama, 
São João Batista do Glórin, Tumirltinga, Turma
lina, Virgolândia e Virgem da Lapa. 

Ainda no excrc:cio de 1952 concluíram-se ns 
cartas dos municípios de Astolfo Dutra, Araçuaí, 
Araxá, Arccburgo, Açucena, Ataléia, Bicas, Cam
buquira, Carmo da Ma ta, Cabo V crdc, Crist:na, 
Campnnha, Divisa Nova, Dores do Campo, Gua
xupé, Guararú, Itagunra, Itnmogi, Indianópolis, 
Laranjal, Mornvfmia, Monte Sião, Pirapctinga, 
Passa Quatro, Rubim, São Lourenço, Serrania, 
São João dn Ponte, Simonésia c Snnta Juliann. 

Consellzo Nacional de Geografia- Como nos 
anos anteriores, contim~ou o Departamento Gco
grúfico do Estado p 1·cstando colaboração ao Consc-
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lho Nacional de Geografia. P ermaneceram naque
le órgão fcd~ral duas turmas de engenheiros c um 
nuxilinr de engenheiro, além de duns turmas 
de operúrios. Por sua vez, o Conselho Nacional 
de Geografia forneceu ao Departamento, para 
aproveitamento nos trahn lhos de clnborac;ão de 
sua Carta Gcogrúficn, 720,n km. de nivelamento 
de primeira ordem c 3. 480 referêncins de nível. 
Também muito prove:tosn se nprcsenton n cam
panha de triangulaçüo em território mineiro. 



DIFUSÃO CULTURAL E TURISMO 

Nq çor.junt<;> de .. scps plapo~ de trabalho, .não . 
olvid<;m ,? Goyêrno a divu~gação da~ coisas . de , 
Minas, o i.J,lcrcmcntc;> .do turismo e o pr9grcsso das 

• I • • > o • 

atividades culturais em todos os seus aspectos . 

.Jú observei, nas Mensagens anteriores, que 
êssc importante setor da administraçuo está a 
exigir, de longa data, um esfôrço mais intenso e 
prolongado, de modo n se atingir, também aí, 
resultados correspondentes aos que foram c estão 
sendo obtidos em outros domínios de ação do 
poder público. 

As dificuldades financeiras do Estado têm 
constituído, até agora, óbice a que se empreguem 
as somas necessárias a um trabalho realmen te 
significativo no sentido de organizar c cxp::mdir 
m etodicamen te serviços específicos de difusão cul
tural c de turismo, os <.funis, certamente, apl'escn
tarão excelente compensação, dadas as cxtcaor
dinúrias possibilidades de Minas nessa matéria. 

Dispomos de um dos maiores conj untos de 
estüncias hidromincrais do mundo, j ú conhccidus 
c exaltadas em tôda parte. As bclissim:1s p::li
sagcns que se encontram em muitos pontos do 
Estado c os tesouros de arte que se ahrigam ~m 
nossas cidades coloniais constituem, tarnbbn, um 
grande motivo de atração turística. É necessário 
que semelhan tes possibilidades sejam convcnicn-
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temente aproveitadas e conve'rÜ'das, tarito quanto 
possível, numa fonte de riqueza púhlicn, conforme 
o exemplo que se oferece em vúrlos outros Países. 

Na ordem das medidas objetivas· até agora 
tmi1adas, devo mencionar a apresentação de um 
projdo à Assembléia Legislativa, já tran3for
mado na Lei n.o 922, de 24 de setembro de 19:>~. 
que prevê a inclusão nos orçamentos do Estado da 
importúncia de cinco milhões de cruzeiros, anual
m ente, para trabalhos de r estauração c conserva
ção Je nossos monumentos de arte colOJ~ ial c para 
a realiwção de obras nas cidades de turismo, em 
regime de COOJ)ei'ação 'cmn o Serviço do Patri
m ônio Histórico e Artístico Nacional. 

Aprovdtando dotac:ão or çamcntútia própria, 
detcrmina1:1os a construção de um m :ldcrno Hotel 
de Turismo em Diamantina, um de nossos núcleos 
h istóricos m ais imi)ortantes, emprect~dim eulo j ú 
r efer ido no capítulo próprio desta Mensagem . 
f.:ste Hotel cons titui oiH·a de vulto, de grnndc be
leza arquitetônico., c muito irá contribuir pnra 
levar a Diamantina crescente númcr:l de vi'3i
tantes, interessados em conhecer o ccnúrio onde 
se desenrolaram tantos fatos significativcs de 
nossa história, relacionados com o ciclo dos 
diamantes. 

No intuito de facilitar o acesso a Ouro Pn:~ to 

.dos inúmeros turistas que anualmente demandam. 
essa famosa cidade colonial de Minas, repositório 
de verdadeiros tesouros de arte sacra c de mo
numentos históricos. construímos uma excelente 
rodovia ligando-a a Belo Horizonte. Por essa 
rodovia, já inaugurada, o trajeto entre a nova c 
a antiga Capital do Estado, que se fnzia dificil
mente, em quatro a cinco horas de viagem exaus
tiva, realiza~se agora em apenas uma hora e vinte 
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minutos, com tôda a comodidade oferecida por 
uma rodovia de primeira ordem. 

Na Capital de Minas, que, pelo seu extraordi
nárío progresso, vai ganhando, a cada dia que 
passa, a expressão de uma verdadeira metrópole, 
promovemos a construçfto de um grande conj nu
to arquitetônico, cujas obras ora se inicüun. 
Para isso, como é do conhecimento da egrégia 
Assembléia, aproveitamos terrenos de proprieda
de do Estado, existentes na Praça Haul Soares, 
os quais foram cedidos a um condomínio, de que 
participa o Estado . A valia dos em doze milhões 
de cruzeiros, êsscs terrenos representaram a quo· 
ta do Estado, de catorze milhões de cruzeiros, !IlU

ma incorporação na qual o Estado tomará áreas 
edificadas de igual valor. Tôdas as providêr.ci8s 
para a rúpida execução dessa grande obra, que 
se cerca de tôda a garantia c segurança, foram to
madas, realizando-se no momento os trabalhos de 
terraplenagem c de funda ção do conjunto arqui
tetônico que, destinando-se a embelezar a metró
pole mineira, concorrerá também para atenuar 
a crise de habitação popular, que .i á esb a exigir 
em nosso meio a devida atenção. 

A reverência aos episódio.: c vultos signi
fica ti vos de nossa história não poderia ficar es
quecida em nossas preocupações. Através de 
leis especiais, homenageamos as figuras do es
tadista Teófilo Otoni, do cientista Carlos Chagas 
e do poeta Alphonsus de Guimaraens, providen
ciando para a elevação de monumentos aos dois 
primeiros, em Belo Horizonte, e para a construção 
de um mausoléu condigno ao terceiro, em Ma
riana. E tomamos a iniciativa de fazer realizar, 
anualmente, em Ouro Prêto, a 21 de abril, uma 
romaua cívica, de que participam todos os ele-
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men tos do Govêrno, para honrar a dignificar a 
n'lemória do protomartir de nossa Independência, 
Tiradentes, e seus heróicos companheiros da Con
Juração Mineira . Essa festividade cívica jú a] . 

cançou repercussão nacional. constituindo-se 
numa oportunidade para que toclo o País, através 
de seus vultos representativos, renda um preilo 
de saudude e admiração àqueles que se sacrifi
caram pelos ideais de liberdade da Pátria. 

Imprensa Oficial 

Apesar de persistirem ainda as dificuldades 
decorrentes da deficiência de maquinário antigo 
e j ú desgastado, agravadas com a falta de melho1· 
instalação dos serviços de ordem técnica, con
tinu a a Imprensa Oficial a manter-se fiel üs suas 
tradições de estabelecimento gráfico, cuja fin a
lidade vem s~ndo cumprida satisfatoriamente, 
tanto no cruc se refere :\s exigências do volumoso 
expediente oficial como ao atendimento de C:1!· 

corncndas parliculares, em crescente desenvolvi
m ento, sei do ainda justo salientar-se a exccleutc 
col abora çfto que o estabelecimento vem prestan
do ú cultura mineira, em todos os aspectos de sua 
difusão. 

Considerando-se a necessidade de dar solu
c;i'í.o definitiva aos problemas do estabelecimento, 
j ú se ac.hn elabora do um antep ro ,i elo de ampla re
forma , delineado por técnicos da Imprensa Nac'o
nal, de comprovada reputação. Sob a direção 
dêsses profissionais, j ú se acha montada, e clcvc
rú func~onar brevemente, n sceção de "Fotomc
cftnica", que veiYt atender a um dos mais sensí
veis reclamos nos serviços da Imprensa, pois nuo 
mais terá o Estado de recorrer a estabclechncntos 
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partiéularcs para a execução de mapns C outi'OS 
trabalhos especializados daquda secção. 

Tcndo-.<,c em vis ta o crcscci~lc desenvolvi
mento dos :>cus serviços, em consonfmcia coniJ. o 
ritmo de constante aceleração do expediente <:o 

·Estado, era natural que a despesa da Imprensa 
crescesse, para tanto concor rendo não ::;ó a ele
vação do custo de ma teriais como também o au
mento de vencimentos do funcion~llismo púl>li
co. Mesmo assim, releva notar qnc, no exercí
cio de 1052, apesar do nmnento considerável da 
despesa do estabelecimen to, a sna r:2cei ta se elevou 
a ponto de apresentar um superavit de Cr$ ... . . 
~01 . D55,í0, o que comprova o es fôrço de sua dire
toria no tocante ü execução orçameútária. 

Arquivo Público Mineiro 

O Arquivo Público Min eiro é uma das mnis 
úteis instituições estaduais, com a l'inalidade de 
reunir c preserva r os documentos de valor para 
a história c para a administraçuo de Minas. Bc
conhecemos que o Arquivo cstú mal instalado, 
sendo ·llCccssúrio cogitar sC:riamen te do problema 
de proporcionar-lhe sede apropriada , que ofere
ça os requisitos de amplitude, con fôrto c seguran
ça indispensáveis à perfeita organização de seus 
serviços. 

Em 195~. aparelhou-se a secção de Códiccs 
com a ,aquisição de quatrocentos c oitenta mch·os 
de prateleiras de aço num conjunto de oito estan
tes de face ' dupla, cncomei1dadas especialmente 
para nela se conservarem devidamente colecio
nados os numerosos volumes manuscritos do 
valioso acervo do Arciuivo. Essas estantes deve
rão ser instaladas depois de se preparar a res-
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·pectiva sala · c·ón tra o risco ·'de ·fogo i:! : oi:ttros d:..l
nos específicos. Na aludida melhoria despcnd'eu
sc a soma de cento e oilen ta mil cruzeiros. 

Durante o ano, o Arquivo registrou a freqüên
cia de mil c seten ta e três pessoas, em consulta 
aos códices, periódicos c mais documentação, 
bem como em visita ao Museu Histórico c ú Pina
coteca. Em rxcursões de carútcr cívico c didático, 
vúrias classes dos grupos escdarcs da Capital 
percorreram as dependências do Arquivo, r ccc
hendo preciosas lições sôbrc a nossa história. 

DepartamciJlo Estadual de ·Informações 

A propaganda tur'stica do Estado se realiza 
através <lo Departamento Estadual de Informa
ções, que se vem <.lescmpenhando a contento de 
sua tarda. 

Quando assumi o Govêrno, constutci que, 
apesar da importância de sua função, o r eferido 
Departamento figmava no Orç;amento do Es ta
do com uma dotação qunse nula, em comparação 
com a natureza dos serviços de que a lei o en
carregou. Para corrigir essa falha, recomendei 
fôssem incluídas na proposta orçamentária para 

0 cotTen te cxcrc:cio as verbas de que o Departa
mento carecia para dar eficiência à propaganda 
de l\linns Gerais sob o pon lo de vista tur~stico. 

Com cfc'to, têm sido apreciúveis os trabalhos rea
lizados depois disso, no setor dn divulgação da
queles aspectos da civilização mineira. Alôm dos 
serviços de filma gem, qtH' ma)1tém, e de promo
ver exposições fotogrúficas, como a ·de Goiúnia, 
e a do Rio de Janeiro, qw~ ·li':·, r1e •e c~ m.a, incum
be-se o Departamento de distribuir à imprensa 
do País c do estrangeiro documentúrios fotorrráfi-o 
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cos das nossas cidades históricas e estâncias hi
drominerais, sem perder de vista a propaganda 
de Belo Horizonte, cidade que se caracteriza prin
cipalmente pelo sentido revolucionário de sua ar
quitetura. Mas as atividades dêsse órgão não 
se limitam à divulgação das nossas r ealidades tu
rísticas. Através de sua Divisão de Diversões Pú
blicas, realiza êle uma tarefa de inegável signi
ficação, fiscalizando, sob o ponto de vista da mo· 
ral dos costumes, os espetáculos públicos ele tôda 
natureza, tanto na Capital como no interior. Cabe
lhe ainda superintender os serviços de altofalantes 
no Estado, contando, nos municípios, com a coo
peração dos prefeitos e autoridades policinis . E 
devemos acrescentar que a ação tlo Departamen
to Estadual de Informações nesse sentido obede
ce invariàvelmenle ao espírito de equilíbrio e to
lerância democrática do Govêrno. 

Rad~odifusão 

O Serviço de Radiodifusão prosseguiu nor
malmente em suas atividades, através tla Rádio 
Inconfidência. Mereceram cuidadosa atenção os 
programas de divulgação de ratos r elacionados 
com a vida mineira, em todos os seus aspectos . 
Deu-se especial relêvo, nesses programas, ao lado 
educativo, f'omen la11do-se ao mesmo tempo o sen
tido artístico. 

O acontccirntnto mais importnnte a assina
lar neste setor foi u inauguração do novo trans
missor de 50 kilowatts na antena, realizada a 15 
de novembro último . O custo tola I dêsse em pre
endimento atingiu a seis milhões de cruzeiros, 
aproximadamente . A Rádio lnconfidêneia jú 
agora se equipara às em1s::.oras de maior potên
cia do Continente, credenciando-se a mais pro-
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funda atuação para o incentiYo e a adequada di
vulgação do pensamento e da cultura de Minas. 

No que se refere propriamente à parte admi
nistrativa dcs Serviços da Rádio-difusão, está 
o Govêrno cuidando de providêncins que melhor 
a organizem e disciplinem. Os diversos serviços, 
que se encontravam esparsos, foram c·:mccntrados 
inteiramente no quarto pavimento do edifício da 
Feira Permanente de Amostras, possibilitando 
mais rigoroso contrôlc por parte de sua direção 
superior. 

Embora a renda industrial da emissora haja 
superado, em 1952, a cifra de quatro milhões de 
cruzeiros, prevista no Orçame11 to, está sendo rea
lizado ali um regime de severa economia, a fim 
de restabelecer o equilíbrio entre a receita c a 
despesa. Os esforços que a direção cmprccnd..! 
para aumentar a produçüo da emissora procuram 
atender, segundo instruções expressas do Govêr
no, ao propósito de evitar se estabeleça regime 
de concorrêncla com as cmprêsas particulares 
que se dedicam ao ramo da rádiodifusão, c com 
as qua;s a Hádio Inconfidência se dispõe a mau
ter a melhor c mais cordial colaboração. 

Feira Perm~nente de Amostra:; 

A Fe:ra Permanente de Amostras se impôs, 
desde a data de sua fundação, como um dos mais 
notáveis motivos de atração turístlca de Belo Ho
r~zon te . Tendo em vista essa circunstância, a 
administração procurou aumentar e enriquecer 
os seus mostruários, além de realizar em sua 
sede obras indispensúvcis de reparos c conserva
ção, as qua ·s orçaram em d:rca de cento e vinte 
mil cruzeiros. 



No correr do exerclcio de 19'52; a Fcir:l ·' pa
trocinou vários certames,' que dcsperluram ghm
de interêssc, como as exposições de ·aves em gc

. ··ral, de canários, de 'fóssel's e 'de fotôgrafias i'aí·as 
•' e artisticas. 

Estâncias Hidrom:nerais 

Dcsempcuhaodo papel relevante no dcsen
volvimcn to econô;nico-industrial do Estado c no 
incremento ao turismo, as cstúncins hidrominc
rais prosseguem em suas atividades normais, su
pcrvis:onadas pelo Departamento de Fomento In
dustrial por intermécEo da Divisão de Estúncias 
Hidromincrais. 

No exercício de 1952 diversas providências 
foram lo mudas ~om o objetivo de dotm~ · as <>slún
cias de maiores recursos e proporc :onal;~lhC's os 
meios indispcusúvcis ao cumprimento de tôdas 
as suas finalicladcs. 

Araxá - Introduziram-se melhoramentos na 
Estúncia de Aruxú, ta is como a arnpliação da sec
ção de lavanderia; o aproveitamento da nova ja
zida de lama localizada na propriedade do Es
tado denominada "Fonte Funda", com a instala
ção de um misturador e construção de um Ian
que-depósito; a instalação de uma oficina com 
secções de mecânica, pintura c carpintaria; a re
visão das instalações hidrúulicas c sanilúrias; a 
adaptação de dependência para o almoxarifado 
de material de consumo; o aproveitamento da 
rêde geral para· dotar os banheiros das TP.rmas 
com água sulfurosó. fria; c a execução dos servi
ços de pintura. 

Ó Govêrno, por contrato de arrci1da)11cntó de 
29 de agôsto de 1952, critr'cgoü ao Hotel · Qtlitim
dinha S. A., a 2!) de outubro do mesmo ano, os 
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bens vinculado~ ao comr,romisso, ou sej am o 
Grau<le Hqtel, o Rúd io Uotel c a Chác:u:a do Es
tado . Desde aquela da la, estão os referi dos ser
viços sob a responsabilidade da firma arrenda
tá r ia. 

Os tra balhos de saneam ento levados a efei
to na Estúncia pelo Ministério de Educnção c 
Saúde tiveram a cola boração do Departamen to 
de Fomen to Industrial, com a prescuça perma
n ente de m édi co, engenheiro e topógrafo perten
ccn tes aos seus quadros . 

De acôrdo com os convênios an ter iormente 
f ir m a dos en tre a Secretaria da Agricultura c o 
Ins ti tu to de Prcvidênc~a dos Servidor es do Es
tado, além dn cessão de do:s hotéis, Cura c Hc
pouso de Araxú e Gra nde Ho tel de Poços de Cal
dns, continua a adminislração a proporcionnr aos 
funcion{u<os sóc:os daquele institu to tra tamento 
gratuito nas Ter mas da Es túncia . 

Poços de Ca ldas - E rn Poços de Caldas o 
Departamento de Fom en to In dustrial ad minis
tra os Ser viços T cr rrw is, constituídos pelas T er
mas "Antôn ~o Car los", Balneário "Falacc Hotel" 
e Balncú r 2o "l'VIacacos". Inaugurados em 1931, 
d e lw m u jto recla mavam aqu êlcs estabelecim en
tos uma refor ma rad!cal em suas i.w;talações . Bc
solveu o Govb·no autor izar, em 1D;)2, a execução 
de ohras dcc·tinadas a m elhorar scnslvclmenl.c a 
C [l pucid<H.lc das Tcrm ns . On;adas em Cr$ . .... 
02~L 411,f0, jú se eneon lram as mcsrnns em fase 

de cxccu<;üo. 
O Depar tamento entrou em cntclld irucnlos 

com a d ir cçiio da Escola de Minas c 'Metalur gia 
de Ouro Prêto para, através do seu órgí.'ío pró
pr:o, promover o esluJ o geológico da rcgiüo de 
Poços de Caldas, com o objetivo de obter elcmcu-
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tos que orientem o Estado à solução mais indica
da para o numcnto da vasão dns fontes locais. 

Cambuquira - O projeto nprovndo pnra 
construção do Dnlneúr:o c Pavilhão de Engarra
famento de Camhwmira teve a sun execução in
terrompida en1. 1050, quando as obras se acha
vmn aindn no in íc:o. Depo;s de meticuloso es
tudo, afastaram-se, em fin s de 1952, as dificulda
d e~; que enirnvavnm o prosseguimento dns ohras, 
ter~do s:Jo firmado um nditmoenlo no contrato 
pl"imitivo com a mesma firma empreiteira. 

Estuda o Govêrno m e:os para a recaptnção 
de fontes locais, entre as quais n denominada 
"Hoxo Rodripues". Não obstante. n pequena va
são das duas fontc'S utilizadas no l~ngarrafmncn to, 

cxportnram-sc em 1952 trinta e se.is mil c vinte e 
seis caixas dúgua. 

Cnxamlm - Em fins de 193:~ o Govêrno de
krminou providênc;as enérg;cas pnra o ncclera
mcnlo de ohras contratuais no Pnrquc das Águas 
de Cn xamhu. Hcconstruin-se parte dos .innli ns, 
encontrnndo-se em fns d e ncabamcnlo m; obras 
referentes ao lngo. 

Lambari -· Aclolnram-se provid<~nc i:ts ten
dentes a obter n ampliaçi1o do Pnr;ruc dns Águas 
de Lambari, com a incorporação de terrenos de
sapropriados hú tempos. Pro.icln··SC n constru
ção de moderno Dnlncúrio, estando as obras or
çadas em Cr~ üGO .117,00. 

Pocinhos do Rio Verde - Pelo Decreto 11.0 

3 . 911, de 17 de novembro de 1ü32, o Govêrno dc
clnron rescindido o contrnlo da Estância de Po
cinhos do Rio Verde, visando, com essa medida, 
ahrir caminho para a organização qdequndn que 
pretende dar à Esli\ncia. O Balneário estú em 
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fase de conclusuo, prevendo-se que seja possível 
maugurú-lo no corrente ano. 

Sâ.o Lourrm~:o -·· Sendo a maior importadora 
de úguus min eir~lis c em posit;ão geogrúfica pri
vilegiada, a E~>táneia de São Lonrenço continua n 
acusar excelente freqüôncia de veranistas. 

Outras Estânc ·as -- Em 1052, o Departamen
to de Fomento Industrial providenciou o leva n
tam ento topogrúl'ico de t crrc1~ os na Estúncia de 
Pn~;sn Quatro, hem como no município de Itn
birito. Promoveu ainda as gestões necessúrias 
para a clcvaçi:ío de ltabirito à calcgoria de cs
tüncia, com base no csluuo c análise das úguas 
tcrmnis-magncs1anas denominadas " Aguas Quen
tes", sendo o assunto objeto de mensagem (lllC o 
Govêrno dirigiu a essa ilustre Assembléia. 

As dcmnis Estúnei<lS, de 1\Iontc Sião, Jacutin
ga c Tiraden tes, desenvolvem-se dentro das suas 
cnracterísticas próprias, prestando-lhes a admi
nistração o apoio de qu e carecem para se torna
rcrn ainda mais úteis c con hecidos. 

Departamento Estadual de Estatística 

Predominou nns atividades próprifls d De
partnmcnto Estadual de Estatística o empenho 
de atualizar c ampliar seus serviços, a fim de 
que êstcs pudessem atender, com opJrtunidade, 
aos seus fins precípuos, que dizem r espeito, muito 
de perto, aos m últiplos setores da ndmil~istração 
pública c, mesmo, da iniciativa particular 

Assim, pois, dentro de suns atribuições es
pecíficas de apurar, organizar c coordc ;.ar as es
tatísticas de intcr êssc r cgionnl c as que se re
ferem ao Plano Nacional de Inquéritos, fornm lc
vantadJs, no último ano, 105 quadros da XV 
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Carnp:;t,nha i Naciopal de Estatístiq , (apuração 
feita a partir de 1-1-H)51) c 90 qua<)ros .da XVI 
Campanha Nacional de Estatística (apuração fei
ta a partir de 1-1-1952), tendo sido encaminhadas 
cópias eles mesmos à Secretaria Geral do Conse
lho Nacional de Estatística. Cada um dêsses qua
dros contém dados relativos aos diversos muni
cípios mineiros, assim como 0 resumo geral re
ferente a todo o Estado. 

Acham-se em fu:;c adiantada os trabalhos de 
crítica dos questionúTios referente~ :\ XVII Cn,m
pa.nha Estatística , iniciados em j anejro do cor
.rent.e ar:o, devendo realizar-se a sC;guir a apu
ração dos mesmos c a aprcsentaçüo de seus pri
meiros r esultados. 

Além das apura(;ões referentes às campanhas 
nacionais, foram reali:wdos trabalhos de vulto 
na. critica c apuração dos inqw::~ritos de ftmh ito 
r egional, tendo sido feitos nessas cil.mpanhns c in
quéritos inúmeros l:.;vantamento:.> de importfu~da, 
entre outros os que se reportam ús atividndes iu
du:.;;triais, com erciais c ngrí.coln:;, movimento fo
r ense, sct<.ircs de tr:m sportef;, run eio :di:;mo pú

lllko, JltÍo-de-ohrn, obras de assisl f3J~ch ~:ocird , 

fHa ntropiu, riquez<lS naturais, diver~iícs públicas, 
profis~;õcs liberais, setores esportivo~;, rcaliza(:Cícs 
cultu raj~;, sindicalismo, coopera ti v i~;1 no, s~~::;u ro 
::ocinl, cie. 

ApeG:lr das grnndes dif!cnldade:> d e pessoal 
c material por que vêm pur;sando a~; Oficinas Grá
ficns do Departamento, forum pt!hlicn<:o:; 110 úl
timo ano o Anwírio listatíslico de Minas Gera:·s, 
r eferente a H3:')1, o i\nu.ârio de L'stat1stica Demó
wafo-Sanitária do Estado, relativo ao pcrlodo 
1Q38-lU48, c quatro números <lo Boleiira elo De-
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parlamento Estadual de Estatística e do Infor
mador Estatístico. 

O Anuário Estatislico de Minas Gerais, re~ 

centemente editado, traz várias inovações inte
ressantes e dados que ainda não haviam sido pu
blicados, entre os quais os seguintes: área dos 
municípios do Estado por ordem decrescente; al
titude das sedes municipais por ordem decrescen
te; distância em linha reta das cidades mineiras 
em relação à Capital do Estado, por ordem cres
cente; populnç5.o c densidade demográfica dos 
municípios do Estado, de acôrdo com os resul
tados do Hencenseamento de 1950, por ordem de
crescente; estimativa para 31 de dezembro de 
1951, da população dos municípios do Estado; fo
men to da produção agropecuária; valor das terras 
de cultura ou pastagens; comparação de Minas 
Gerais com os demais Estados da Federação, 
em face dos censos agrícolas de 1920, 1940 e 
1950; gado abatido no Brasil, comparando-se 
Minas com as outras unidades fed eradas; resulta
dos do censo jndustrial de 1950, em Minas e no 
Brasil; cmp1:êsas de transporte em veículos 
motorizados no Estado c em Belo Horizonte; mo
vimento no Estado das . linhas aéreas comer
ciais, no l. o semestre de 1951; construções de 
prédios em Belo Horizonte, no período 1942/1951; 
população recenseada de Belo Horizonte. em 
l/7 /1950, com as seguintes características: popu
lação residente e presen te por sexo, idade, côr, 
estado conjugal, religião, nacionalidade c grau 
de instrução; brasileiros nu tos prcsenh:s segundo 
os Estados de seu nascimento: pessoas presentes 
<le 10 anos a mais, segundo a atividade . 

Encontra-se em fase final de impressão, <le
vendo ser publicada dentro em breve, nova edição 
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do Dicionário Toponímico, a qual, além da subor
dinação administrativa de cada localidade, nú
mero de casas, distúncias às sedes municipal e 
distrital, conterá valiosa indicàção relativa à es
tação ferroviária de que se serve cada núcleo de 
população, com a respectiva distância . 

O Departamento espera poder dar à publici
dade, ainda no corrente ano ou em 1954, novas 
edições das Tábuas llinerárias e do Indicador 
das Principais Autoddades, o terceiro volume 
sôhre assistência hospitalar c o Prontuário fll{a
bético das Estações Fermviárias, trabalhos êsscs 
que estão sendo aguardados com o maior intc
rêsse. 

Durante o ano, os órgãos do sistema regio
nal enviaram à imprensa diversos comunicados 
e atenderam a inúmeros pedidos de infonnações 
provindos das reparti~:ões estaduais, federnis e 
autárquicas, de institui ões culturais e de orga
nizações e companhias industriais e comerciais . 
Foram igualmente distribuídos milhares ue pu
blicações, a entidades e pessoas residentes no 
país e no estrangeiro, sendo de se ressaltar o re
gime de permuta mantido com as repartições de 
estatística de Portugal, Hepúhlica de El Salvador, 
Austrália, Turquiu, Suíça c Tchecoslováquia, e a 
remessa das publica~;õcs às representações diplo
máticas e consulares do Brasil no estrangeiro . 

Foi autorizada a aquisição de um conjunto 
"'Multilith" destinado a melhorar o aparelhamento 
das Oficinas Gráficas, possibilitando mais rapidez 
:na execução de ueterminados serviços; essas má
quinas - mna reprodutora "Mutilith" e uma com
positora "Vari-Typer" - já . foram encomenda
das uo estrangeiro e deverão importar em Crlj) 
130.000,00, aproximadamente. 



-273-

Para os diversos órgãos estatísticos r cgionn.is 
foi Ddquiridu, com auxílio concedido pelo Con
selho Nacional de Estatística, moderna aparelha
gem . 

A fim de a tender a solicitação r ecebida da 
Comissão de Hcvisão do Plano Nacional de In
quérilos, os serviços regionais de estatística en
viaram ao Hio de Janeiro, como contribu içuo de 
Minas no exame da matéria, estudos c sugestões 
referentes ao aperfeiçoamento dos inquéritos já 
existentes c ~l criação de novos, pertinentes a as
suntos da atualidnde brasileira que ainda nao 
eram obj c to das indagações estatísticas. 

O Serviço de Estatística J\nlilar deu cumpri
mento às obrigações que lhe são próprias man
tendo-se em contacto com a Chefia do Escalão 
Territorial da 4'_.. Região Militar, enviando-lhe 
as apurações de seu in tcrêsse e atendendo com 
presteza a todos os sees pedidos . 

Tendo sido constil.uidn, en1 princípios do cor
rente ano, a Comissão de Estudos da Nova Di
visi:ío Administra ti v a do Estado, para o qüin
qüênio H}iH-19;)8, o Dcpartnmento de Esta tística 
deu ú mesma tôda a sua colaboração, prestando 
as informações que lhe foram solicitadas c fo r
necendo aos in tcrcssados certidões r ela ti v as à es
timativa da população, em 31 de dezembro de 
19G2, dos distrito::; c municípios do Estado . 

Integrando o sistema estatístico Iwcionul. 
existem crn l\Iinas, além do Dcpartamcnlo de Es
tatü;tica, a .Tullta Executiva Hcgional do Conselho 
NacionHl de Estnlísticu, órgão col.cgial cujas prin
cipais atribui1;.ües consistem em supervisionar c 
coordenar tt'~cuicmncnte o npardho estatístico mi
n eiro, c a Comissão HcvLora de E~;tathüca Mu-
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nicipal, cuja finalidade é orientar, articular e 
rever os trabalhos de coleta dos dados estatísti
cos, providenciando sôbre sua maior eficiência 
e perfeição. 

A Junta Executiva Hcgional de Minas, de 
que é presidente nato o Diretor do Departamento 
Estadual de Estatística, realizou no último ano 
catorze sessões, tendo sido votadas sete Resolu
ções. Em uma de suas reuniões, a Junta, após 
acurados c minuciosos estudos das comissões para 
êsse fim designadas, aprovou substitutivos com
pletos aos Projetos de Resolução referentes a 
dois importantes assuntos - regimento interno 
da Assembléia-Geral do Conselho Nacional de Es
tatística e normas para execução das campanhas 
estatísticas nacionais - proj elos êsscs que deve
rão ser objeto de deliberação na XIII Assembléia
Geral do Conselho Nacional de Estatística, a se 
reunir na Capital da República em julho próxi
mo. 

A Comissão Revisora de Estatística Munici
pal, de que é também presidente o Diretor do 
Departamento Estadual de Estatística, realizou no 
último ano, desempenhando-se de seus encargos 
específicos, noventa e nove proveitosas reuniõc&. 

Diretoria de Esportes 

Numerosas foram as medidas c providências 
ndotadas para racionalizar e tornar mais efici-. 
ente o amparo do poder público às atividades 
desportivas no Estado, procurando-se atribuir a 
estas, em escala crescente, o caráter de eugenia 
e aprimoramento cívico c moral da juventude 
mineira. 



-277-

Para executar êsse programa, o Govêrno pô
de contar com a colaboração esclarecida c eficaz 
da Diretoria de Esportes, que foi devidamente 
aparelhada e a cuja frente se encontrmn ilustres 
desportistas, inspirados no propósito de realizar 
algo de útil pela crescente proj cção de nosso Es
tado nas competições olímpicas nacionais. 

Devo rc'lsttl Lar, nesse domínio, corno uma 
das mais expressivas realizações do Govêrno, 
a criação da Escola de Educação Física com 
o objetivo de formar professôrcs e técnicos aptos 
a dissseminar os corrcspcclivos conhcci·mentos es
p ecializados. Essa Escola começou a fundonar 
efetivamente no ano findo, sendo que as su~s ati
vidades já alcançaram ampla repercussão :mesmo 
fora das fronte i r as de Minas . Dos Lrn bnlhos rea
lizados em 1052 resultou a diplornação de 9 alu
nos no Curso de Educação Física Infantil c de 
8 alunos no Curso de Medicina Especializada. 
Freqüentaram as aulas, durante o allo passado, 
93 alunos, acha·ndo-sc inscritos, no atual período 
letivo, 99 alunos. 

Procurando incentivar as práticas desporti
vas de reconhecida utilidade pública, a Diretoria 
de Esportes concedeu a vários clubes c agremia
ções subvenções ordinárias c extraordinárias, dis
tribuiu-lhes material esportivo e emprestou-lhes 
colaboração técnica e material sob tôdas as suas 
modalidades. As subvenções c auxílios concedi
dos ern 1952 atingiram à soma de Cr$ . . . . . . 
7.529.675,40; [}0 corrente exercício, até 1U de 
maio último, já haviam sido empregados Cr$ . . 
. 3. 997.505,20, com essas subvenções e auxílios. 

O programa de construção de Praças de Es
_portcs foi consideràvelmente ampliado. Acham-
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se em construção as de Abacté, Alfcnas, Bambuí, 
Bocaiúva, Campo Belo, Carangola, Ca taguascs, 
Curvclo, Guanhãcs, ltajubá, Ilnpccerica, Lcopol
diua, Manhumirim, Ouro Prêto, Pitangui, Patro
cínio, Prata, Rio Branco, lUo Novo, Rio Pomba, 
Sabará, São Sebas tião do Paraíso, Sêrro e Três 
Corações, esperando-se que, no mínimo, dez ve
nham a ser oficialmente inauguradas a lé o térmi
no do ano. Jú foram projetadas c postas em ccm
corrência, para próxima edificação, as praças de 
Esportes de Arassuaí, Brazópolis, Caratinga, Cás
sia, Conselheiro Lafaictc, Corinto, Lambari, Ma
chado, Monte Santo de l\1inas, Muzambinho, Pas
sos, Salinas, Sacramento, Santos Dumon t c Tcófi
lo Otoni . 

No domínio das ohras que entendem cem 
a expansão das atividades desportivas c de edu
cação fí sica hú, ainda, a salientar a construção de 
quadras de basket-ball do Sete de Setembro F ute
bol Clube c do Espor te Clube Sírio; a ilumina
ção do Estúdio Independência c da quadra do 
Mackenzie Esporte Clube; a ins tal a~~ão de um 
parque infantil anexo ú praça de esportes de Dia
mantina; e a eonstruçflo da Praça de Esportes da 
Escola Normal Hural "Sandoval de Azevedo", ua. 
Fazenda do Rosário. 



FUNCIONALISMO PúBLICO 

Não tem o Govêrno deixado de cuidar, atenta
mente, da siluação <.lo funcionalismo. As medidas 
que tomou, contornando as grandes dificuldades 
do Tesouro, no sentido de corrigir o desequilíbrio 
entre os vencimentos atribuídos aos servidores e 
a progressiva elevação do custo de vida, demons
tram claramente essa nossa preocupação pelo 
bem-estar da digna classe. A Lei 11.0 858, de 29 de 
dezembro de 1950 (reajustamento das vantagens 
e reestruturação dos quadros). pôde dar estabili
dade ao organismo público através da elevação 
geral dos vencimentos e da estruturação mais só
lida e técnica dos quadros do pessoal. Se mais não 
foi feito, dada a carência de recursos financeiros, 
conforta-nos verificar que a situação foi conside~ 
ràvelmenlf~ melhorada. 

Nenhum elemento poderá dizer, com mais 
exatidão, das dificuldades atuais que o índice fi
nanceiro, rela tivo aos últimos exercícios, no que 
toca :ls despesas do Estado com o sP.n pessoal. 
Executando uma política de restrições quando aos 
gaslos adiúveis, para que pudesse ser cumprido o 
programa governamental, limitamos ao indispen
sável e essencial o provimento dos cargos vagos 
c a criação de serviços novos. Mesmo assim, pode
se notar, pelos dados da previsão orçamentária 
dos exercíCios de 1052 e 1953, como progrediu a 
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despesa com o pessoal e a sua relaçião com a re~ 
ceita-geral do Estado. 

1952 

Pessoal pcrmcncntc . 
Pessoal varló.vcl . . 

Total .... . 

1953 

Pessoal pcrmnncnte . 
Pessoal vurló.vcl . . . . . 

Total ...... . 

<:r$ 

670 .931 . 956,40 
166. 6:!8 . 170,00 

846.470.120,10 

1 . 083 . 173 . 2:lO,GO 
243 . 0~7 . 634,40 

1. 326. 200. 8w,OO 

% 

24,5 
6,0 

30,0 

34,0 
7,6 

41,6 

Como se verifica, a progressão da despesa no 
setor do pessoal demonstra que o Govêrno cum
priu fielmente suas promessas, proporcionando 
aos servidores do Estado os meios para enfrentar 
a conjuntura econômica. De um orçamento para 
outro, de 1951 a 1953, com todos os sacrifícios 
oriundos da política de poupança, coube ao fun
cionalismo considerável quota de vantagens. Isto 
mais se acentua quando compulsamos os dados 
obj etivos do bala.nço, ao se apurar que a despesa 
com o funcionalismo representou, no exercício de 
1952, 61% da receita tributúria arrecadada. 

Cumprimos ainda integralmente os nossos 
compromissos quanto à incorporação, aos venci
mentos do funcionalisrrno civil e dos militares, 
assim como aao salário dos extranumerários, da 
segunda quota do reaj ustc das vantagens, devidas 
a partir do exercício em curso, mantendo estri· 
tamentc em dia os pagamentos. 

Mas não ficou nisso apenas o nosso esfôrço 
em prol da melhoria do serviço público e da 
oferta de condições mais democráticas e humanas 
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-ao exerc1c1o das funções públicas. O novo Esta
tuto dos Funcionários Públicos Civís do Estado, 
baixado com a Lei n.o 869, de 5 de julho de lf)52, 
veiO coroar essa nossa tarefa com um conjunto 
de regras de espírito eminentemente sociàl des
tinadas a regular, em seguras bases, a profissão 
do funcionário, dando-lhe a garantia c o ampa
ro que o r espeito ú dignidade profissional desde 
muito exigia. 

Muitas e amplas foram as inovaç.õcs que o Es
tatuto trouxe como benefícios aos dir,;nos servido
res do Estado. Ressaltamos dentre elas, em pri
meiro plano, para evidenciar 'nosso d c ~; cjo de bem 
servir ao funcionnlismo, as seguintes : 

Nomeações - Imprimiu-se sentido mais efi
caz ao processo de seleção do pessoal, firmando
se a regra do artigo 275, que determina obediência 
à ordem de classificação nos concursos, para 
efeito de nomeação. 

Readaptação - O instituto da rcadaptação 
era sômente teórico no Estatuto anterior, depen
·dentc de r egulamentação, que Uião se fêz. No novo 
Estatuto procurou-se dar destaque especial a essa 
forma prática de reajuste dos quadros funcio
nais, {le maneira a possibilitar plasticidade maior 
à administração, com o aproveitamento racional 

·e conveniente do funcionário onde o trabalho 
.sendo-lhe agradável, se torne mais rendoso e 
útil ao Estado. 

T empo de serviço - Nesse capítulo tivemos 
,em mira corrigir evidentes imperfeições da lei 
anterior, ao rrnesmo tempo em que tornamos mais 
favorável ao funcionáTio a contagem do tempo 

.de serviço para fins de aposentadoria c de adicio-
nais. 

Férias anuais e férias-prêmio -- Preocupou-
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nos, ainda, o problema da higiene do trabalho. 
propiciando-se ao funcionário descansos reparado· 
res e obri:ratórios em períodos próprios . Para 
isto, o período de gôzo das férias anuais foi au
m entado para 25 dias úteis e das férias-prêmio 
passou de 3 para 4 meses por decênio . 

Licenças - O Estado nilo poderia ficar indi
fe rente à situa(;ão dos seus servidores que, atin
gidos pela fatalidade, se vissem impossibil itados 
de trabalhar. No regime do Estatuto anterior, li
mitadns as licençns para tra tar de saúde, com 
o vencimen to, num mínimo de tempo, chegava-se 
à lnmentúvel conseqüência do Estado desampa
rar seus servidores, negan do-lhes ven('.imentos,. 
justamente no período em que mais necessitavam 
êles de proteção econômica . O aspecto social da 
limitação era evidentemente negativo e, reconhe
cendo tal fato, não tivemos dúvida em propor o 
regime das licenças remuneradas para o trata
meu to da saúde, seja qual for a sua duração. 

Processo administrativo - O processo admi
nistrativo, como regulado no antigo Estatuto, 
trazia sérios inconvenientes de ordem prá tica e 
não utcndia à nl.ual Constituição, no que respeita 
ú ampla c li vre defesa dos indiciados . Além 
disto, provocava confu f>ão freqüente com o méw
do do simples i nqué~ ri to pnra apuração de irregu
larid ade.; . 

Procuramos metodizar a matéria, dando 
ordem ao proccs~;o e form ando··lhc objetivos prá
ticos c jurídicos, bem como possibilitando, em 
lodo o decorrer da açuo, ampla defesa dos acu
sados . Além disto, as revisões de processos ad
ministrativos serão possíveis, com facilidades 
bem maiores que as objetivadas na antiga lei. 

A benévola aceitação do novo diploma estatu--
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tário por parte do funcionalismo, em especial 
pelo seu órgão representativo, a Casa dos Fun
cionários de Minas Gerais, anima-nos a supor que 
alcançamos o fim desejado de atender ús justas 
reivindicações dos operosos servidores do Estado. 

Não darcrnos por finda a nossa tarefa, porém, 
nem consideraremos saldada nossa dívida de gra
tidão c estima pelo funcionalismo mineiro, en
quanto estiver ao nosso alcance consolidar as me
didas jú tomadas e procurar novos meios de ele
var o exercício da funçflo pública. O Departa
mento de Administração Geral, órgão ao qual 
tanto já devem o Govêrno e o funcionalismo, vem 
trabalhando ativamente c, no momento, ultima 
importantes medidas de intcrêsse para os funcio
nários, quais sejam as relativas ao regulamento 
das readaptaçõcs, à lei orgànica dos extranume
r{u·ios, assalariados c pessoo.l de obras, à regu
lamentação das promoções c dos cargos de car
reira, à concessão de percentagens ao pessoal 
que trabalha em certos serviços especiais c 
muitas outras. 

E' sempre com renovada satisfação que no~ 
ticiamos medidas de benefício, como o fazemos 
nesta oportunidade, esperando que o futuro nos 
propicie acrescer outras vantagens às relata
das, para se compensar o mérito da abnegada 
classe dos servidores do Estado. 

lnstitnto de P:revidência 

A assistência-social ao funcionalismo público . 
continua a ser prestada por intermédio do Ins
tituto de Previdência dos Servidores do Estado 
de Minas Gerais através de seus serviços e car
teiras especializadas. 

Durante o exercício passado e até abril do . 
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.corrente nno pela Carteira de Seguros foram pa
_gos Cr$ 4 .00\J.OOO,OO de seguros facultativos e 
quotas de funeral instituídos por associados fa
lecidos. O número de sócios facultativos tem 
aumentado de ano para ano, estando inscritos, 
até abril último, 19.446 sócios, com pecúlios ins
tituídos no valor de Cr:P 1 .120. t!18. tlOO,OO. 

Pela Carteira Irnobiliúria, destinada a pos
sibilitar aos associados a aquisição de casa pró
pria, apesar àas deficiências do mercado Jiwne
tário foram efduados empréstimos no valor to
tal de Cr$ 4!) . 567.730,00. Desde o início do atual 
Govêrno do Estado, o tot al dos empréstimos ope
rados por esta Carteira ascende a Cr;~ . . . . 
88.111.110,00 

De acôrdo com delermin::ação do Govêrno do 
Estado, o Instituto de Previdência entrou em en
tendimento com as Prefeituras Municipais de 
Minas no scn tido da obtenção uc úreas de tcrr~ilos 
destinadas a construção ·de grupos de casas para 
funcionários c OJH.::rúrios, na sede dos Municípios . 
Diven;as Prefeituras jú providenciaram sôbre o 
processo de doação dos terrenos necessários àa 
construções residenciais que, em alguns dêles, 
serão iniciadas ainda no decorrer dês te ano. 

A Carteira Bancária realizou empréstimos, 
de janeiro ·de 1952 a abril dêste ano, no valor 
total de Cr$ 38.2-HL500,00 . 

Pela Carteiro. de flúpidos, no mesmo período, 
fonnn feitos adiantam entos na importância total 
de Cr$ 16.060.141,00. 

Em igual período, foram pagas, pela respec
tiva Carteira, pensões às fmnilias de associados 
falecidos, na importància de Cr$ 1.388.371,10. 

O auxílio-natalidade, criado por Lei de 15 de 
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dezembro de 1951, está sendo concedido na base· 
de Cr$ 500,00 por nascimento . De janeiro de 
1952 a abril dêste ano, o auxílio-natalidade alcan
çou a soma de Cr$ 1. 595 . 000,00. 

Pelo Serviço de Assistência Médica foram 
atendidos, no Ambulatório, GO. 208 doentes, ten
do sido internados no Hospital da Previdência 
1 .179, em outros hospitais 45i3, em sanatórios 
749, em clinicas neuro-psiquüí.tricas 497 . Pelo. La
hora tório de Pesquisas foram realizados 29 . 712 
exames, tendo sido feitas 392 trandusões de ~; an

gue e 21J4 anestesias a gús. O núm ero de visitas 
domicili ares elevou-se a 4.47L!. Para interven
ções cirúrgicas de caráter urgente, no interior do 
Estado, foram concedidos auxílios na imporlúncia 
de Cr$ :304.810,00. Com o Serviço de Assistência 
Médica despendeu o Inst ituto a sôma de Cr$ .. 
5. G91 . 590,10. 

No Serviço Odontológico, durante o ano pas
sado, foram a tendidos 8 . 299 clicu tes, com 21. H)6 
consultas n as diversas especialidades . 

Nos bairros da Gamclcira c Hôr to Florestal , 
«mde a população operária é numerosa, foram 
instalados Postos de Assistência Médica e Dentá
ria. f:sses postos têm demonstrado extruordinúrio 
resultado. 

O l·nstituto de Previdência continua a ad
ministrar o Hotel de Cura e Repouso, na Estân
cia de Araxá, c Grande Hotel, na de Poços de 
Caldas, destinados a proporcionar aos funcioná
rios um descanso anual reparador, bem assim tra
tamento, em condições compatíveis com o seu or
çamento . No Hotel "Cura e Repouso", no ano 
passado, hospedaram-se 8. 630 funcionários . 

Belo Hori.zonte , 15 de junho de 1953. 
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